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МИСЛИ ГЛОБАЛНО  

Мисли заедно  
с Blue Nature!
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Исках да създам свят, в който централно място заема човекът 
със своята уникална индивидуалност. 

Ние се ръководим от Вашите потребности и Вашето само-
чувствие. Затова създадох един международен концерн с от-
лични продукти и великолепни шансове, който продължава 
да се разраства постоянно. 

Моята цел е да постигна стопроцентова удовлетвореност на 
клиентите чрез индивидуални продукти, разработени специ-
ално за всяка една житейска ситуация. Гордея се с това, че мога 
да Ви приветствам като клиент в нашия свят. 

Ваш Хелмут Спикер 

Хелмут Спикер 
Network World Alliance

Добре дошли в  
света нa Blue Nature

blue nature – eДНА ОТ ФИРМИТЕ  
НА network world alliance

Jeans & more

Парфюмерия, Алое Вера, козметика,  
хранителни добавки 

Хранителни добавки: 
Спирулина 

Филтри за пречистване 
на вода 

Модна бижутерия с качество 
на истински бижута Модна бижутерия & 

аксесоари 

Образование за деца в нужда 

Индивидуални хранителни добавки &  
цялостни концепции за хранителни 
режими Coffee & more 

Сбъднати желания & мечти 

Храни за  
кучета, котки, коне Хранителни добавки: 

Спирулина 

Индивидуални 
парфюми 
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Съвременният човек открива себе си в парфюма. В живота му ароматът е играл и иг-
рае важна роля. Много от тези аромати носят имена на известни личности. През по-
следните години звезди от света на изкуството, спорта и културата създават и пускат 
на пазара свои собствени парфюми и милиони фенове желаят да употребяват тези 
парфюми, които станаха част от уникалната история на успеха.

Но всичко това не е достатъчно, всеки иска повече! Парфюм, който да описва персо-
нално всяка личност, уникален сам по себе си, както онзи, който го употребява, достъ-
пен за всеки.

Какво е решението ?
Първо беше разработена машина, която можеше да превърне идеята в действител-
ност. След период на разработка, продължил две години и период на създаване от 
година и половина, се появи машината за парфюми, с обща дължина 63 метра. Тази 
революционна в световен мащаб система произвежда напълно автоматично до 36 000 
униката на ден.

Днес ние Ви представяме резултата. 

 
• Специална концепция за ароматите
• Парфюм, толкова индивидуален, колкото човека, който го използва 
• Успех, толкова лесен, колкото никога преди 

 –  Една идея се превръща в 
действителност  

 – 
 Творческата изобретател-
ност на прогресивния човек 
 

Ти си уникална ...
Ти си специална …

Ти си звезда …
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ТИ ИМАШ СОБСТВЕН СТИЛ.
Намери своя подходящ флакон от голямото налично разнообразие, и му придай вид според своите изисквания.

БЪДЕТЕ САМИ СЪзДАТЕ-
ЛИТЕ НА ПАРФЮМА СИ  
Очарователно скромен-просто пленителен. 
С няколко стъпки до индивидуалния парфюм. 

Или избери парфюм от
вече готовите 32 аромата.

Ароматът те съпровожда  
24 часа в денонощието.
Защо да използваш парфюм, който носи името на друг? Избери една от 20-те картонени опаковки и добави твой собствен, 
индивидуален етикет. Елегантен, модерен, спортен, романтичен или екстравагантен – ще намериш нещо подходящо за всеки  
вкус и за всеки повод. 



10 11

Реклама, която ухае добре. 
Един индивидуално създаден аромат е много подходящ и като рекламно средство. При поръчка на над 5 флакона можеш дори да 
поставиш фирменото си лого на флакона и на картонената опаковка. 

Създай уникален 
парфюм за един 
                  изключителен 
                       човек!

Парфюм с твой личен  
сертификат. 
На задната страна на картонената опаковка ще намериш идентификационния номер на твоя личен аромат.  
Регистрирай идентификационния номер (ID) на твоя аромат на адрес www.my-bluebox.de и така ще си осигуриш 
последващите поръчки на твоя индивидуален парфюм през следващите 5 години. 

Моят парфюм

50 ml | № 10 252
80.80 лв. | (161.60 лв. за 100 ml)
Цени за поръчка на повече бройки – при запитване 
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КРАсОТА 

МИсТИЧНАТА сИЛА 
на Африка

В КОМпЛЕКТ спЕсТяВАТЕ

Комплект Mystic of africa 1+1+1 
№ 10 048

Маву 
Пилинг за тяло 

250 g 61.00 лв.  

Мири 
Млечно-маслена вана

200 ml 40.40 лв.   

НияМа 
Релаксиращ балсам 

200 ml 40.40 лв.

сбор от цените на бройка 141.80 лв. 
промоционална цена  
на комплекта само 130.20 лв. 

сТъпКА 1: 
Маву – освежаващ пилинг за тяло 
• Така започва грижата за тялото
•  Маву, освежаващият пилинг за тяло 

с подхранващи масла
•  Диамантен прах и соли в масло от марула 

и макадамия полират кожата

250 g | № 10 047
61.00 лв. | (24.40 лв. за 100 g)

сТъпКА 2: 
Мири –нежна млечно-маслена вана
• Отстранява остатъците от пилинга
•  Разглезва кожата с масло от марула и 

от плодовете на баобаб 

200 ml | № 10 045
40.40 лв. | (20.20 лв. за 100 ml)

сТъпКА 3: 
Нияма – релаксиращ балсам 
• Кулминация на удоволствието 
•  Нежна прегръдка с разглезващи кожата 

вещества 
•  С масло от ройбос, баобаб, марула 

и макадамия 

200 ml | № 10 046
40.40 лв. | (20.20 лв. за 100 ml)

изживейте  
традициоННия  
африкаНски ритуал  
за здраве и красота: 

вашата МечтаНа грижа  
от африка … 

Маву: 
Нежната грижа на богинята на Луната,  
владетелка на нощта

Мири: 
Центърът, където се събират всички  
подхранващи елементи 

НияМа: 
С известни от древността  
разглезващи кожата вещества 

пРОсТО  
бОжЕсТВЕНИ
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спЕцИАЛНА гРИжА 

V.i.b.
  V.i.b. Very intensive booster  

Крем за лице 
•  Ободряващ крем за младежки сияйна кожа 
•  Подхранващ коктейл от грозде "Шардоне" 

и бял чай 
•  Хиалуронова киселина, екстракт от водорасли 
• Идеален преди и след всяко парти 
• За сияен вид 
•  Сутрин, вечер, на път – дори и за мъже 
• Клинично тестван продукт

30 ml | № 10 020
40.40 лв. | (134.67 лв. за 100 ml)

Никакъв шаНс за уМореНата кожа.  
вашата ударНа доза свежест! НАшИяТ  

    зВЕзДЕН пРОДуКТ! 
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[01]

[02]

[03]

Клинично 
тестван 
продуКт

специална грижа 

24K-RAT
24-каратова грижа  
          с мултиактивния комплекс NGS-Age, съдържащ 

              най-фини частици злато 
      и коприна! 

02 | дневен крем Royal 
•	 Ексклузивен	дневен	крем	
•	 Филтър	UVA/UVB

50	ml	|	№	10	021
56.50 лв.	|	(113.00	лв.	за	100	ml)

03 | нощен крем Royal 
•	 Богат	нощен	крем	
•	 	Задоволява	потребностите	

на	взискателната,	суха	кожа

50	ml	|	№	10	022
60.50 лв.	|	(121.00	лв.	за	100	ml)

01 | серум за очи и лице Royal 
•	 	Нежна	грижа	за	претенциозна,	суха	кожа
•	 Подхранва	както	през	деня,	така	и	през	нощта	
•	 	Придава	на	лицето	свеж,	младежки	вид

30	ml	|	№	10	023
50.30 лв.	|	(167.67	лв.	за	100	ml)

в КомплеКт спестявате

Комплект 24K-rat 1+1+1
№ 10 024

Дневен	крем	Royal	 50	ml 56.50	лв.

Нощен	крем	Royal	 50	ml 60.50	лв.	

Серум	за	очи	и	лице	Royal	 30	ml 50.30	лв.	

сбор от цените на бройка 167.30 лв. 
промоционална цена  
на комплекта само 153.30 лв. 
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[01] [04][02]

[05]

[03]

Красота

NatuRalaNce | Family
•	 Меки	продукти,	без	парабени,	минерални	масла	и	силикони	

•	 	Подхранва	благодарение	на	растителните	екстракти	от	
тинтява	и	еделвайс

•	 	Перфектно	почистване,	нежна	грижа,	свеж	аромат

01 | течен сапун 
•	 	Нежен	течен	сапун	за	оптимално	

почистване	
•	 Особено	добър	за	ръцете	

200	ml	|	№	10	049
9.90 лв.	|	(4.95	лв.	за	100	ml)

02 | пяна за вана 
•	 Мека	пяна	за	вана	
•	 Удоволствие	за	тялото	
•	 Ободрява	със	свежия	си	аромат	

размер XXl
500	ml	|	№	10	050
18.10 лв.	|	(36.20	лв.	за	1000	ml)

03 | Крем за тяло 
•	 Кадифен	крем	за	тяло	
•	 	Попива	бързо,	обвива	кожата	

с	приятни	усещания

размер SINGle
200	ml	|	№	10	052
12.20 лв.	|	(6.10	лв.	за	100	ml)

размер XXl
500	ml	|	№	10	051
20.10 лв.	|	(40.20	лв.	за	1000	ml)

04 | Шампоан за всеки ден 
•	 	Мек	шампоан	за	ежедневно	измиване	

на	косата
•	 	Косата	се	разресва	лесно,	

изглежда	чиста	и	блестяща	

размер SINGle
200	ml	|	№	10	054
9.90 лв.	|	(4.95	лв.	за	100	ml)

размер XXl
500	ml	|	№	10	053	
18.10 лв.	|	(36.20	лв.	за	1000	ml)

05 | душ-гел 
•	 Освежаващ	душ-гел	
•	 За	нежно	почистване	на	тялото	
•	 	Подхранва	кожата	и	оставя	копринено	

усещане

размер SINGle
200	ml	|	№	10	056
9.90 лв.	|	(4.95	лв.	за	100	ml)

размер XXl
500	ml	|	№	10	055
18.10 лв.	|	(36.20	лв.	за	1000	ml)

наШата грижа за цялото 

семейство на супер цена!
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[01]

[04]

[02]

[05]

[03]

[06]

[07]

[08]

[09]

Перфектно тройно Почистване  
Без минерални масла и ПараБени. 

Красота 

NatuRalaNce | Special 06 | тоалетно мляко за почистване на грим 
•	 Отстранява	изцяло	спирала	и	грим	от	очите			
•	 Може	да	се	използва	и	за	устни	

100	ml	|	№	10	060	
16.10 лв.	|	(16.10	лв.	за	100	ml)

07 | тоник за лице 
•	 Мек,	успокояващ	кожата
	 тоник	за	лице	с	хамамелис	
•	 Допълва	действието	на	почистващата	пяна	

200	ml	|	№	10	059
14.20 лв.	|	(7.10	лв.	за	100	ml)

сПециална витализираща 
грижа – с Q10

•	 Тонус,	еластичност,	свежест	

•	 Енергизираща	терапия	за	кожата

•	 	Придава	на	кожата	сияен	вид	

05 | почистваща пяна 
•	 	Отстранява	изцяло	замърсявания	

и	грим	
•	 Почиства	кожата	меко	и	нежно	
•	 	Идеална	подготовка	за	следващите	

стъпки	от	витализиращата	грижа	

150	ml	|	№	10	058
14.20 лв.	|	(9.47	лв.	за	100	ml)

03 | Крем за очи Vital 
•	 Придава	свежест	на	погледа	
•	 Защитава	зоната	около	очите	

15	ml	|	№	10	061
20.10 лв.	|	(134.00	лв.	за	100	ml)

01 | дневен крем Vital 
•	 С	UVB	филтър
•	 	Овлажнява	и	освежава	

50	ml	|	№	10	062
24.00 лв.	|	(48.00	лв.	за	100	ml)	

02 | нощен крем Vital 
•	 	Подпомага	нощната	фаза	

на	възстановяване	

50	ml	|	№	10	063
28.30 лв.	|	(56.60	лв.	за	100	ml)

08 | серум с липозоми 
•	 Интензивно	подхранване	
•	 	Липозомите	обогатяват	клетките

с	вода	

30	ml	|	№	10	065
48.30 лв.	|	(161.00	лв.	за	100	ml)

04 | олио VItal за лице и тяло   
•	 Дълбоко	подхранване	за	много	суха	кожа	
•	 Може	да	замести	нощния	крем	

100	ml	|	№	10	057
16.10 лв.	|	(16.10	лв.	за	100	ml)

09 | серум с колаген 
•	 Концентрирана	подхранваща	грижа	
	 с	колаген	
•	 	Придава	сияен	тен	на	кожата	
•	 Идеален	за	кожа	над	30	

30	ml	|	№	10	064
48.30 лв.	|	(161.00	лв.	за	100	ml)

концентрирана интензивна грижа 
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[02]

[03]

[01]

[02]

[03]

[04]

коПринена кожа за секунди! 

Красота 

SIlKy | Skin S-effect

четворна морска 
грижа с водорасли  
и стриди: 

Laminaria Digitata:
Кафяво	водорасло	със	стимулиращо		
и	моделиращо	действие	

PaLmaria PaLmata: 
Червено	водорасло	

ChLoreLLa VuLgaris: 
Зелено	водорасло	

гранулат от стриди: 
Ексфолиращи	и	омекотяващи	кожата	
частици	от	стриди	

02 | ексфолиращ душ-гел 
•	 	Идеален	като	начало	на	Вашата	естетична	

програма	
•	 	Частиците	от	стриди	полират	грубата	кожа	

и	отстраняват	мъртвите	клетки	
•	 	Загрубялата	кожа	става	мека	и	гладка,	

а	големите	пори	–	фини	и	чисти	

150	ml	|	№	10	036
33.40 лв.	|	(22.27	лв.	за	100	ml)

03 | гел за извайване контура на тялото
•	 Водораслите	Laminaria	подхранват	кожата
•	 	Водораслите	Palmaria	са	известни	със	

стимулиращото	си	действие
•	 	Облекчава	чувството	за	тежест	в	краката	

и	има	охлаждащ	ефект
•	 	Контурът	на	кожата	е	свеж,	равномерен	

и	гладък	

150	ml	|	№	10	037
40.40 лв.	|	(26.93	лв.	за	100	ml)

01 | лосион за тяло 
•	 Лек	хидратиращ	продукт			
•	 Попива	бързо	
•	 	Подобрява	структурата	и	еластичността	на	

кожата			
•	 	С	екстракт	от	водораслите	Chlorella	Vulgaris	

и	Laminaria

200	ml	|	№	10	038
40.40 лв.	|	(20.20	лв.	за	100	ml)

04 | Крем силует 
•	 За	редовна	употреба			
•	 	Богат	крем,	препоръчителен	за	суха	кожа	
•	 	Коктейл	от	водораслите	Laminaria	и	Chlorella	

действа	подхранващо	на	кожата
•	 	Карнитинът	и	кофеинът	имат	стимулиращо	

действие	

150	ml	|	№	10	039
40.40 лв.	|	(26.93	лв.	за	100	ml)

01 | Крем депилатоар 
•	 	Мек	крем	депилатоар	за	тяло	
•	 Лесен	за	използване	
•	 	За	подмишници,	бикини-зона	и	крака	

100	ml	|	№	10	041
20.10 лв.	|	(20.10	лв.	за	100	ml)

в КомплеКт спестявате

Комплект Silky Skin 1+1+1
№ 10 044

Крем	депилатоар	 100	ml 20.10	лв.	

Копринен	лосион	за	тяло	 150	ml 30.30	лв.	

Рол-он	дезодорант	 50	ml 20.10	лв.	

сбор от цените на бройка 70.50 лв. 
промоционална цена  
на комплекта само 61.60 лв. 

в КомплеКт спестявате

Комплект с водорасли за тяло S-effect
№ 10 040

Ексфолиращ	душ-гел 150	ml 33.40	лв.	

Гел	за	извайване	контура	на	тялото 150	ml 40.40	лв.	

Крем	Силует	 150	ml 40.40	лв.	

Лосион	за	тяло 200	ml 40.40	лв.	

сбор от цените на бройка 154.60 лв. 
промоционална цена  
на комплекта само 143.80 лв. 

03 | рол-он дезодорант
•	 Мек	дезодорант,	несъдържащ	алкохол	
•	 	За	редовна	употреба,	допълва	действието

на	крем	депилатоара	
•	 	Дарява	свежест	и	продължително	усещане

	за	гладка	кожа	под	мишниците

50	ml	|	№	10	043
20.10 лв.	|	(40.20	лв.	за	100	ml)

Естетичен	силует	с	нежна,	гладка	кожа:		
Ще	откриете	специалната	комбинация	от	три	различни		
морски	водорасли	плюс	омекотяващото	действие	на	гранулата	
от	стриди	в	нашата	серия	с	водорасли	за	тяло	S-EFFECT.

02 | Копринен лосион за тяло 
•	 	Подхранващ	лосион	за	тяло	с	витамин	Е

и	масло	от	макадамия	
•	 	За	редовна	употреба,	допълва	действието	

на	крем	депилатоара
•	 	Кожата	изглежда	подхранена,	естетична	

и	копринено	мека	

150	ml	|	№	10	042
30.30 лв.	|	(20.20	лв.	за	100	ml)

домашна таласотераПия с
четири морски Продукта
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[01] [02] [03]

Клинично 
тестван 
продуКт

Красота

MIcRoSIlVeR
микросреБрото  
като съставка в козметиката 

miCrosiLVer 

•	 	Концепция	с	високопоресто	микро-
сребро	и	други	ценни	съставки	

•	 	Разработена	е	за	кожата	от	главата	
до	петите	

•	 	Без	парабени,	без	оцветители,	
без	парфюми	(с	изключение		
на	шампоана	и	спрея)

•	 Клинично	тестван	продукт	

Кожа / Коса сфера на приложение препоръчваме

лице Замърсявания	 Крем за лице 

тяло Суха,	лющеща	се,	груба	кожа	(на	места) универсален крем 
Обща	грижа	за	кожата	 лосион за тяло
Изпотяване,	неприятна	миризма	 рол-он дезодорант 
Хигиена	 спрей

ръце Изпотяване,	хигиена Крем за ръце 

Крака Изпотяване,	хигиена соли за крака 
Изпотяване,	хигиена Крем за крака 

Коса Суха	кожа	на	главата,	пърхот	 Шампоан против пърхот 

уста Хигиена	на	устата	 паста за зъби 

01 | паста за зъби 
•	 Антибактериална	паста	за	зъби	с	MicroSilver	BG™
•	 За	перфектна	хигиена	на	устата	
•	 Почиства	зъбите,	като	същевременно	ги	щади	
•	 	Предотвратява	появата	на	микроорганизми	

в	устата	и	гърлото	
•	 	Препоръчваме:	Почистете	зъбите	както	

обикновено,	сутрин,	вечер	и	след	хранене	

75	ml	|	№	10	029
15.30 лв.	|	(20.40	лв.	за	100	ml)

02 | универсален крем 
•	 	За	локално	приложение	с	цел	защита	

на	кожата	–	за	суха	до	много	суха	кожа
•	 	Нежен	крем	със	специална	комбинация	

от	активни	вещества	и	MicroSilver	BG™
•	 Образува	предпазен	филм	върху	кожата
•	 	Масло	от	жожоба,	пантенол	и	цинков	окис	

допълват	грижата	
•	 	Кожата	изглежда	с	равномерен	тен,	фина	

и	кадифена
•	 Препоръчва	се	за	локална	употреба	

75	ml	|	№	10	026
61.90 лв.	|	(82.53	лв.	за	100	ml)

03 | лосион за тяло 
•	 	Лесно	нанасящ	се	защитен	лосион	за	цялото	тяло	
•	 	Единствената	по	рода	си	съставка	

MicroSilver	BG™	предотвратява	развитието		
на	микроорганизми	

•	 	Маслото	от	макадамия	подхранва	сухата,	
напукана	кожа	и	й	придава	кадифена	мекота

•	 	Кожата	става	нежна,	фина	и	еластична	
•	 	Кожата	в	чувствителните	зони	изглежда	по-фина

200	ml	|	№	10	032
51.20 лв.	|	(25.60	лв.	за	100	ml)

•	 Нови	начини	за	активна	грижа	за	кожата	
•	 	Специално	обработено,	чисто,	много	фино	сребро	във	високопореста	форма
•	 Отделя	сребърни	йони	в	минимални	количества	
•	 Образува	невидим	предпазен	филм	върху	кожата

Типичният	сребристосив	цвят	на	продуктите	е	с	естествен	произход	и	се	дължи		
на	фините	частици	сребърен	прах.	
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[06][05] [07]

[01]

[03]

[02]
[04]

Клинично 
тестван 
продуКт

защита за чувствителната, суха кожа. 

Красота

MIcRoSIlVeR

06 | Крем за лице
•	 	За	подхранване	на	чувствителна	и	проблемна	

кожа	
•	 	MicroSilver	BG™	образува	невидим	предпазен	

филм	върху	кожата
•	 	Пантенолът	увеличава	способността	на	кожата	

да	задържа	влагата	
•	 	Цинковият	окис	подпомага	защитното	действие	

на	крема	
•	 	Скваленът	ограничава	загубата	на	вода	

от	кожата	и	я	прави	мека	и	кадифена	
•	 	Подходящ	също	и	за	шията,	деколтето	и	гърба	

50	ml	|	№	10	025
41.00 лв.	|	(82.00	лв.	за	100	ml)

01 | Шампоан против пърхот 
•	 	Нежно	и	внимателно	почиства	косата	

и	кожата	на	главата	
•	 	С	MicroSilver	BG™,	цинк,	пшенични	

кълнове	и	пантенол	
•	 	Косата	е	гъвкава,	блестяща	

и	се	разресва	лесно	

150	ml	|	№	10	030
50.30 лв.	|	(33.53	лв.	за	100	ml)	

02 | спрей
•	 Практичен	спрей	с	MicroSilver	BG™
•	 За	освежаваща	грижа	
•	 	Използва	се	лесно	и	бързо	

100	ml	|	№	10	033
30.30 лв.	|	(30.30	лв.	за	100	ml)	

05 | рол-он дезодорант
•	 Със	специална	формула	с	микросребро
•	 	Предлага	продължителна	защита	срещу	

неприятна	телесна	миризма,	без	да	дразни	
кожата

•	 	Предотвратява	появата	на	микро-
организмите,	на	които	се	дължи		
неприятната	миризма

•	 За	сигурно	чувство	на	свежест
•	 Без	алуминий,	без	алкохол	
•	 Препоръчва	се	за	чувствителна	кожа

50	ml	|	№	10	031
26.30 лв.	|	(52.60	лв.	за	100	ml)	

07 | Крем за ръце 
•	 Елиминира	микроорганизмите	
•	 	Пантенолът	и	цинкът	действат	укрепващо	

след	всяко	нанасяне	на	крема	
•	 	Ръцете	стават	меки	и	кадифено	гладки	

75	ml	|	№	10	027
36.30 лв.	|	(48.40	лв.	за	100	ml)

04 | Балсам за крака 
•	 Хигиенна	грижа		
•	 	Предпазва	краката	благодарение	на	формулата	

MicroSilver	BG™	в	комбинация	с	цинков	окис		
и	пантенол	

•	 	Предотвратява	образуването	на	неприятна	
миризма	

•	 Поддържа	кожата	мека	и	кадифено	гладка	

100	ml	|	№	10	028
36.30 лв.	|	(36.30	лв.	за	100	ml)

в КомплеКт спестявате

Комплект за тяло MicroSilver  
№ 10 035

Универсален	крем	 75	ml 61.90	лв.	

Лосион	за	тяло 200	ml 51.20	лв.	

Спрей 100	ml 30.30	лв.	

Рол-он	дезодорант	 50	ml 26.30	лв.	

Крем	за	ръце	 75	ml 36.30	лв.	

Балсам	за	крака 100	ml 36.30	лв.	

сбор от цените на бройка 242.30 лв. 
промоционална цена  
на комплекта само 222.00 лв. 

03 | соли за крака 
•	 	Дезодориращи	соли	за	крака	с	MicroSilver	BG™
•	 	С	екстракт	от	розмарин	за	освежаващо	

и	витализиращо	действие
•	 За	свежо	усещане	на	краката	

230	g	|	№	10	034
36.50 лв.	|	(15.87	лв.	за	100	g)
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[01] [03] [04][02]

aloe VeRa | Box

Красота

aloe VeRa | Special
Погрижете се целенасочено за вашата кожа:  
високо концентрирано действие с незаБавен ефект 

•	 	Най-съвременните	достижения	и	древно,	предавано	от	поколения	знание	
за	растението	Алое	Вера	Барбаденсис	Милер	като	източник	на	извънредна,		
специална	грижа	за	кожата	

•	 Идеалният	помощник	за	всяко	семейство,	за	всяко	домакинство	
•	 Концентрирано,	освежаващо,	релаксиращо,	многостранно	действие	

алое вера 

Растението	Алое	Вера,	наричано	още	пустинна	лилия,		
е	известно	от	прастари	времена	заради	тайнствената		
си	красота	и	разнообразните	си	лечебни	свойства.		
Козметиката,	съдържаща	Алое	Вера,	се	възползва	от		
тези	свойства,	за	да	осигури	благотворна	грижа	за		
кожата	и	косата	–	за	Вас,	за	него,	за	цялото	семейство.	

04 | спрей за незабавна грижа SoS
•	 Спрей	с	многостранен	ефект	с	88	%	Алое	Вера	
•	 	Плюс	допълнителни	подбрани	есенции	

от	билки	
•	 	За	лице	и	тяло	
•	 	Освежаващо,	охлаждащо,	овлажняващо	

и	успокояващо	действие	
•	 Идеален	за	цялото	семейство	
•	 	За	охлаждане	след	прекомерно	излагане	

на	слънце,	при	ужилвания	или	ухапвания		
от	насекоми

500	ml	|	№	10	081
44.40 лв.	|	(88.80	лв.	за	1000	ml)

заПознайте се с комПлекта aLoe Vera Box –  
и сПестете Пари …

в КомплеКт спестявате

Комплект aloe Vera Box  
№ 10 084

Вашият	комплект	за	незабавна	грижа	SOS	с	3	продукта	

Овлажняващ	концентрат	 100	ml 30.30	лв.	

Интензивен	крем		
+	прополис	

100	ml 38.20	лв.	

Спрей	за	незабавна	грижа	SOS
Не	се	предлага	като	отделен	продукт	 150	ml 13.32	лв.	

сбор от цените на бройка 81.82 лв. 
промоционална цена  
на комплекта само 75.70 лв.  

01 | овлажняващ концентрат 
•	 	Освежаващ	концентрат	за	дълбоко	

овлажняване	с	95	%	Алое	Вера	
•	 	За	концентрирано	обогатяване	с	влага	

на	лицето	и	тялото	
•	 	При	необходимост	помага	на	кожата	

няколко	пъти	дневно	
•	 	Витализиращо	и	омекотяващо	действие	

за	добра	еластичност	на	кожата	
•	 	Идеален	като	охлаждаща	терапия	след	

излагане	на	слънце	

100	ml	|	№	10	078
30.30 лв.	|	(30.30	лв.	за	100	ml)

02 | интензивен крем + прополис 
•	 	За	интензивно	овлажняване	на	увредена,	

похабена	и	суха	кожа	
•	 Със	79	%	Алое	Вера	
•	 	Плюс	прополис	(пчелен	клей)
•	 Защитава	кожата	
•	 Кожата	изглежда	мека	и	кадифено	гладка

100	ml	|	№	10	079
38.20 лв.	|	(38.20	лв.	за	100	ml)

03 | успокояващ термолосион 
•	 	Дарява	напрегнатата	кожа	с	ценна	влага	
•	 Плюс	успокояващ	топлинен	ефект	
•	 	Със	загряваща	формула,	съдържаща	екстракт	

от	мурава,	и	свеж	ментов	аромат	
•	 Много	подходящ	за	масажи	
•	 	Подхранващите	масла	от	сусам,	жожоба	и	

кайсиеви	ядки	поддържат	кожата	еластична

100	ml	|	№	10	080
30.30 лв.	|	(30.30	лв.	за	100	ml)	
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aloe VeRa | Face

Красота

освежаваща грижа за кожата 
с интензивно овлажняване 
•	 Овлажнява
•	 	Подпомага	естествената	защитна	

хидролипидна	бариера	на	кожата	
•	 	Без	минерални	масла,	

без	животински	екстракти	

05 | Балсам за устни 
•	 	Нежен	балсам	за	устни	с	Алое	Вера	
•	 	Подхранва	нежната	кожа	на	устните	

и	й	придава	кадифена	мекота

4,8	g	|	№	10	074
9.90 лв.	|	(206.25	лв.	за	100	g)

04 | Крем около очи 
•	 	Лек,	прозрачен	крем	за	лъчезарен	поглед
•	 	Специална	грижа	за	чувствителния	околоочен	

контур	
•	 	С	55	%	Алое	Вера	и	подбрани	съставки	

за	интензивно	овлажняване	
•	 	Облекчава	и	освежава	тънката	кожа	на	

околоочния	контур			

15	ml	|	№	10	072
40.40 лв.	|	(269.33	лв.	за	100	ml)

в КомплеКт спестявате

Комплект за лице с алое вера  
№ 10 077

Дневен	крем 50	ml 36.30	лв.

Нощен	крем	 50	ml 40.60	лв.

Крем	за	очи	 15	ml 40.40	лв.

Пенлива	маска	 50	ml 32.20	лв.

Балсам	за	устни	 4,8	g 9.50	лв.

сбор от цените на бройка 159.00 лв.
промоционална цена  
на комплекта само 147.20 лв. 

02 | дневен крем 
•	 	Мек	и	нежен	дневен	крем	с	55	%	Алое	Вера	
•	 Интензивно	овлажняване	в	дълбочина
•	 	С	UV	филтър,	витамин	E,	екстракт	от	маточина	
•	 	Тенът	на	лицето	изглежда	добре	поддържан,	

кадифен	и	свеж	

50	ml	|	№	10	070
36.30 лв.	|	(72.60	лв.	за	100	ml)

03 | нощен крем 
•	 	Обогатен	нощен	крем	с	55	%	Алое	Вера	
•	 	Интензивно	овлажняване	и	подхранване	
•	 	Витамин	E	подпомага	естествената	бариера	

на	кожата	
•	 	Сутрин	се	събуждате	със	свежа,	отпочинала	

кожа	

50	ml	|	№	10	071
40.60 лв.	|	(81.20	лв.	за	100	ml)

01 | пенлива маска 
•	 	Малка	допълнителна	терапия	с	интензивно	

овлажняване	
•	 Алое	Вера	55	%	
•	 	Кожата	е	напълно	овлажнена,	на	допир	

е	приятно	мека	и	кадифена	

50	ml	|	№	10	073
32.20 лв.	|	(64.40	лв.	за	100	ml)	

сияещ тен със серията aLoe Vera FaCe

•	 Само	най-доброто	за	интензивна	грижа	
•	 	Чист	еликсир	Алое	Вера	с	най-високо	качество,	извлечен	от	листата	

на	Алое	Вера	Барбаденсис	Милер	

в КомплеКт спестявате

Базов комплект за лице с алое вера  
№ 10 076

Почистващо	мляко	 200	ml 	26.30	лв.	

Тоник	за	лице	 200	ml 	26.30	лв.

Дневен	крем 50	ml 36.30	лв.

Нощен	крем	 50	ml 	40.60	лв.

сбор от цените на бройка 129.50 лв.
промоционална цена  
на комплекта само 121.10 лв. 
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Красота

Aloe VerA | Face

03 | тоник за лице 
•	 	Освежаващ	тоник	за	лице	

с	55	%	Алое	Вера	
•	 	Без	алкохол	
•	 	Идеално	допълва	предишните	стъпки	на	

почистване	с	ексфолианта			
•	 	Подготвя	всички	типове	кожа	

за	последващата	грижа	

200	ml	|	№	10	067
26.30 лв.	|	(13.15	лв.	за	100	ml)

04 | Почистващо мляко 
•	 	Нежно	почистващо	мляко	

с	55	%	Алое	Вера	
•	 За	всички	типове	кожа	
•	 	Перфектно	отстранява	прах,	

замърсяване	и	грим	

200	ml	|	№	10	066
26.30 лв.	|	(13.15	лв.	за	100	ml)

В КомПлеКт сПестяВате

Почистващ комплект с алое Вера  
№ 10 075

Почистващо	мляко	 200	ml 26.30	лв.

Тоник	за	лице	 200	ml 		26.30	лв.

Почистващи	кърпички	 25	броя 14.20	лв.

Нежен	ексфолиант	 75	ml 24.00	лв.

сбор от цените на бройка 90.80 лв.
Промоционална цена  
на комплекта само 84.80 лв. 

01 | Почистващи кърпички 
•	 	Меки	почистващи	кърпички	

с	30	%	Алое	Вера	
•	 	Лесно	и	бързо	отстраняват	

замърсявания	и	грим	
•	 	Фино	бадемово	масло	и	витамин	Е	

осигуряват	допълнително	подхранване	
•	 За	всеки	тип	кожа	
•	 	Идеални	по	всяко	време	-	при	пътуване,	

разходки,	в	ежедневието		

25	броя	|	№	10	068
14.20 лв. |	(56.80	лв.	за	100	броя)	

02 | Нежен ексфолиант 
•	 	Омекотяващ	ексфолиращ	гел	

с	55	%	Алое	Вера	
•	 	Плюс	най-фини	ексфолиращи	перли	

от	бамбуков	екстракт	
•	 	Премахва	замърсяванията	

и	мъртвите	клетки	
•	 	Тенът	на	лицето	се	освежава	

и	избистря	

75	ml	|	№	10	069
24.00 лв.	|	(32,00	лв.	за	100	ml)

Почистете кожата си нежно,  
без усещане за сухота 

•	 Продуктите	са	идеални	за	нежно,	щадящо	почистване	
•	 	Запазват	естественото	съдържание	на	влага	в	кожата	
•	 	Запазват	естествената	хидролипидна	бариера	на	кожата		
•	 Без	минерални	масла	и	без	животински	екстракти	
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[03] [04] [02]

[03]
[04]

Aloe VerA | Hair Aloe VerA |	
Clean	&	Wash

Красота

РазнообРазното ПРиложение  
на алое ВеРа 

01 | Душ-гел 
•	 С	40	%	Алое	Вера	
•	 Почиства	кожата	

250	ml	|	№	10	091
20.10 лв.	|	(8.04	лв.	за	100	ml)	

02 | течен сапун 
•	 С	43	%	Алое	Вера	
•	 Почистващ	и	хидратиращ	ръцете	

250	ml	|	№	10	092
17.20 лв.	|	(6.88	лв.	за	100	ml)	

03 | Почистващ гел за зъби Sensitive
•	 С	45	%	Алое	Вера	
•	 	Почиства	венците	и	чувствителните	зъби	

100	ml	|	№	10	095
12.20 лв. |	(12.20	лв.	за	100	ml)	

04 | Почистващ гел за зъби 
•	 С	48	%	Алое	Вера	
•	 Почиства	зъбите	и	венците	
•	 Осигурява	приятна	свежест	в	устата	

100	ml	|	№	10	094
11.60 лв.	|	(11.60	лв.	за	100	ml)

течен сапун, пълнител (без  изобр.) 
•	 Стига	за	2	пълнения	

500	ml	|	№	10	093
25.20 лв.	|	(50.40	лв.	за	1000	ml)

за мека и еластична коса

01 | Подхранващ шампоан 
•	 Мек	шампоан	с	40	%	Алое	Вера	
•	 За	щадящо	измиване	на	косата	

200	ml	|	№	10	085
24.00 лв.	|	(12,00	лв.	за	100	ml)

02 | Подхранващ балсам за коса 
•	 Балсам	за	лесно	разресване	с	40	%	Алое	Вера	
•	 Косата	се	разресва	по-лесно	

200	ml	|	№	10	086
24.20 лв.	|	(12.10	лв.	за	100	ml)

03 | спрей за експресна терапия 
•	 Овлажняващо	действие	без	отмиване	
•	 С	40	%	Алое	Вера	

150	ml	|	№	10	087
24.20 лв.	|	(16.13	лв.	за	100	ml)

04 | Шампоан за коса и тяло 2 в 1 
•	 Шампоан	с	40	%	Алое	Вера	
•	 За	ежедневно	подхранване	на	кожата	и	косата	

250	ml	|	№	10	088
26.30 лв.	|	(10.52	лв.	за	100	ml)

В КомПлеКт сПестяВате

Комплект за коса с алое Вера  № 10 089

Подхранващ	шампоан	 200	ml 24.00	лв.

Подхранващ	балсам	за	коса	 200	ml 24.20	лв.	

Спрей	за	експресна	терапия	 150	ml 24.20	лв.	

сбор от цените на бройка 72.40 лв.  
Промоционална цена  
на комплекта само 66.60 лв.  

В КомПлеКт сПестяВате

Базов комплект с алое Вера  
№ 10 096

Течен	сапун	 250	ml 17.20	лв.	

Крем	за	ръце	 100	ml 24.00	лв.

Шампоан	за	коса	и.	тяло	2	в	1	 250	ml 26.30	лв.		

Почистващ	гел	за	зъби	 100	ml 11.60	лв.		

сбор от цените на бройка 79.10 лв.
Промоционална цена  
на комплекта само 70.60 лв. 
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[03] [06][02][01] [05][04]

Aloe VerA | Body

Красота

02 | Изключително богат крем за ръце 
•	 Крем	за	ръце	за	интензивно	подхранване	
•	 	За	сухи,	груби,	увредени	ръце	и	нокти	
•	 	Дарява	на	кожата	безценна	влага	

благодарение	на	съдържанието	на	
45	%	Алое	Вера	

•	 	Витамин	E,	хамамелис	и	масло	от	соя	
глезят	кожата	

•	 	Препоръчваме:	Нанесете	обилно	
на	ръцете	като	маска	

•	 За	приятно,	нежно	усещане	на	кожата

100	ml	|	№	10	098
28.30 лв.	|	(28.30	лв.	за	100	ml)

03 | лек крем за лице и тяло 
•	 Крем	с	40	%	Алое	Вера	
•	 	Дълбоко	овлажнява	кожата	на	лицето	

и	тялото	
•	 С	подхранващо	действие	
•	 	Кожата	е	нежна	и	кадифено	мека	

на	допир	

100	ml	|	№	10	099
22.10 лв.	|	(22.10	лв.	за	100	ml)

01 | Крем за ръце
•	 	Подхранващ	крем	за	ръце	

с	40	%	Алое	Вера	
•	 	Дълбоко	овлажнява	кожата	
•	 	С	пантенол	и	алантоин	
•	 Попива	бързо	
•	 	За	кадифено	мека	кожа	

100	ml	|	№	10	097
24.00 лв. |	(24.00	лв.	за	100	ml)

05 | Пяна за бръснене 
•	 	Кремообразна,	гъста	пяна	за	бръснене	

с	35	%	Алое	Вера	
•	 	Подхранва	кожата	при	бръснене	

в	зоната	на	подмишниците,	тялото		
и	лицето	

•	 Не	е	подходяща	за	интимно	бръснене	

200	ml	|	№	10	102
20.10 лв.	|	(10.05	лв.	за	100	ml)

04 | Балсам за тяло 
•	 	Овлажняващ	балсам	за	тяло	

със	74	%	Алое	Вера	
•	 	Плюс	масло	от	жожоба	и	ший	за	богата,	

подхранваща	грижа	
•	 За	добре	поддържана,	копринена	кожа	

200	ml	|	№	10	100
 30.30 лв. |	(15.15	лв.	за	100	ml)

06 | рол-он дезодорант 
•	 	Мек	крем-дезодорант	в	практична	

рол-он	опаковка	
•	 	Със	17	%	подхранващ	и	овлажняващ	

екстракт	от	Алое	Вера	
•	 Без	алкохол	
•	 За	жени	и	мъже	

50	ml	|	№	10	101
12.20 лв.	|	(24.40	лв.	за	100	ml)

усПокоЯВаща Влажност
и сВежест за кожата 

•	 	Ароматни,	подхранващи	лосиони	и	кремове	
за	удоволствие	като	след	Wellness	терапия

•	 	Освежаващ	дезодорант	и	пяна	за	бръснене	
за	деликатната	кожа	на	тялото	

•	 Съчетават	се	перфектно	помежду	си	
•	 	С	дълбоко	овлажняващо	действие	

за	оптимална	грижа	

В КомПлеКт сПестяВате

Комплект за коса и тяло с алое Вера  
№ 10 090

Подхранващ	шампоан	 200	ml 24.00	лв.

Подхранващ	балсам	за	коса	 200	ml 24.20	лв.

Душ-гел	 250	ml 20.10	лв.

Лек	крем	за	лице	и	тяло	 100	ml 22.10	лв.	

сбор от цените на бройка 90.40 лв.
Промоционална цена  
на комплекта само 86.70 лв. 
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[01] [02] [01] [02]

Красота

Aloe VerA | Men Aloe VerA | 
Tan	Booster
атРактиВен Ваканционен тен –  
толкоВа лесно, както никога досега 

•	 	Продукти	за	стимулиране	на	тена	–	за	да	изпитате	удоволствие	
от	почерняването

•	 	Идеални	продукти	за	третиране	на	кожата	преди	и	след	излагане	
на	слънце	

•	 С	дълбоко	овлажняващо	действие	за	свеж,	равномерен	тен	
•	 Със	и	без	солариум	

нежно докосВане за мъжката кожа:  
алое ВеРа омекотЯВа и усПокоЯВа  
кожата след бРъснене 

•	 Специална	грижа	за	взискателната	мъжка	кожа	
•	 С	55	%	Алое	Вера
•	 	Омекотява	и	успокоява	мъжката	кожа,	дори	и	чувствителната,	

след	бръснене	

01 | автършейв балсам 
•	 Успокоява	кожата	след	бръснене	
•	 С	55	%	Алое	Вера	и	витамин	E
•	 Овлажнява	и	подхранва
•	 За	всеки	тип	кожа	–	дори	и	за	чувствителната

100	ml	|	№	10	111
26.30 лв. |	(26.30	лв.	за	100	ml)

02 | Успокояващ крем Anti-Stress 
•	 Успокоява	стресираната	мъжка	кожа	
•	 	С	55	%	Алое	Вера,	както	и	витамини	A	и	E
•	 	Възстановява	загубената	влага	в	сухата,	

уморена	кожа
•	 	Уморената	и	захабена	кожа	изглежда	

подхранена,	свежа	и	кадифено	гладка	

100	ml	|	№	10	112
 28.30 лв. |	(28.30	лв.	за	100	ml)

В КомПлеКт сПестяВате

Комплект за мъже с алое Вера  
№ 10 113

Автършейв	балсам	 100	ml 26.30	лв.	

Успокояващ	крем	Anti-Stress	 100	ml 28.30	лв.

сбор от цените на бройка 54.60 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 50.30 лв. 

01 | Крем за бързо почерняване 
•	 	Подготвя	кожата	както	за	солариум,	

така	и	за	слънчеви	бани	
•	 С	45	%	Алое	Вера	и	витамин	E
•	 	Дълбоко	овлажнява	лицето	и	тялото	
•	 	Стимулира	равномерното,	бързо	

почерняване	при	излагане	на	слънчеви	лъчи	
•	 	Не	съдържа	защита	против	вредните	

слънчеви	лъчи

150	ml	|	№	10	103
30.30 лв.	|	(20.20	лв.	за	100	ml)

02 | Крем за удължаване на тена 
•	 	Овлажнява	кожата	след	солариум	или	

слънчеви	бани	
•	 С	40	%	Алое	Вера	и	витамин	E
•	 	Маслото	от	ший	придава	кадифена	мекота	

на	сухата	кожа	
•	 	Запазва	и	удължава	красивия	слънчев	загар	
•	 	Не	съдържа	защита	против	вредните	

слънчеви	лъчи

150	ml	|	№	10	104
30.30 лв.	|	(20.20	лв.	за	100	ml)

В КомПлеКт сПестяВате

Комплект за красив тен с алое Вера  
№ 10 250

Крем	за	бързо	почерняване	 150	ml 30.30	лв.	

Крем	за	удължаване	на	тена	 150	ml 30.30	лв.	

сбор от цените на бройка 60.60 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 54.50 лв. 
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[03][02][01] [05][04]

Aloe VerA |	Sun	Care

Красота 

•	 Цялостна	грижа	за	лицето	и	тялото	
•	 	С	овлажняващо	и	омекотяващо	действие,	

за	да	съчетаете	удоволствието	и	загара	
•	 Със	45	%	–	75	%	Алое	Вера	
•	 Надеждна	защита	от	слънчевите	лъчи	UVA/UVB	от	10	до	50	

03 | слънцезащитен лосион lSF 30
•	 	Висока	защита	с	45	%	Алое	Вера	
•	 За	лице	и	тяло	
•	 	Кожата	се	овлажнява	и	подхранва,	

остава	приятно	усещане	

100	ml	|	№	10	107
32.20 лв.	|	(32.20	лв.	за	100	ml)

05 | Гел-крем за след слънце 
•	 	Лек,	охлаждащ	гел-крем	

със	75	%	Алое	Вера	
•	 	Екстракт	от	кактуси	допълва	

действието	му	
•	 	Зарежда	увредената	и	изсушена	

от	слънцето	кожа	с	безценна	влага

200	ml	|	№	10	108
31.40 лв.	|	(15.70	лв.	за	100	ml)

01 | слънцезащитен лосион lSF 10
•	 	Лека	защита	с	45	%	Алое	Вера	
•	 Овлажнява	и	освежава	кожата	
•	 	Подходящ	за	тъмен	тип	кожа	или	

предварително	почерняла	кожа	
•	 Лесно	и	бързо	приложение	

200	ml	|	№	10	105
28.30 лв.	|	(14.15	лв.	за	100	ml)

02 | слънцезащитен гел-крем lSF 20
•	 	Средна	защита	под	формата	на	лека,	

прозрачна	гел-емулсия	
•	 С	45	%	Алое	Вера	
•	 Кожата	се	овлажнява	и	подхранва
•	 Подходящ	за	лице	и	тяло	

100	ml	|	№	10	106	
31.40 лв.	|	(31.40	лв.	за	100	ml)

04 | слънцезащитен крем lSF 50
•	 	Максимална	защита	за	светли	

типове	кожа	и	деца	
•	 С	45	%	Алое	Вера	
•	 	Дълбоко	овлажнява	кожата	
•	 	Интензивна	защита	според	

австралийски	стандарти	

75	ml	|	№	10	109
40.40 лв.	|	(53.87	лв.	за	100	ml)

В КомПлеКт сПестяВате

Комплект за слънчеви бани с алое Вера  
№ 10 110

Слънцезащитен	лосион	LSF	10 200	ml 28.30	лв.	

Слънцезащитен	гел-крем	LSF	20 100	ml 31.40	лв.	

Слънцезащитен	лосион	LSF	30 100	ml 32.20	лв.	

Слънцезащитен	крем	LSF	50 75	ml 40.40	лв.	

Гел-крем	за	след	слънце	 200	ml 31.40	лв.	

сбор от цените на бройка 163.70 лв.
Промоционална цена  
на комплекта само 153.40 лв. 

ефикасната слънцезащитна  
стРатегиЯ на Плажа 
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[03] [06][02][01] [05][04]

Красота

Aloe VerA | 
Baby	Fun

03 | Нежен шампоан 
•	 Мек	шампоан	с	35	%	Алое	Вера	
•	 	Нежно	и	внимателно	почиства	и	подхранва	

бебешката	коса	и	кожата	на	главата	

250	ml	|	№	10	114
18.10 лв.	|	(7.24	лв.	за	100	ml)

05 | Пяна за вана 
•	 	Изключително	нежна	пяна	за	вана	

с	35	%	Алое	Вера	
•	 	Нежно	почиства	чувствителната	

бебешката	кожа		
•	 Без	съдържание	на	сапун,	с	неутрално	pH
•	 	Забавление	при	къпането,	

без	да	изсушава	кожата	

250	ml	|	№	10	115
22.10 лв.	|	(8.84	лв.	за	100	ml)

04 | Душ-крем 
•	 	Нежен	душ-крем	с	35	%	Алое	Вера	
•	 	Измива	внимателно	чувствителната	

бебешка	кожа	с	любеобвилна	грижа		
всеки	ден	

•	 	Подбрани	подхранващи	съставки	
защитават	бебешката	кожа	

250	ml	|	№	10	116
20.20 лв.	|	(8.08	лв.	за	100	ml)

01 | Крем за лице 
•	 	Успокоява	и	защитава	чувствителната	

бебешка	кожа	
•	 С	35	%	Алое	Вера	
•	 	За	нежната,	мека	бебешка	

кожа	на	лицето	

50	ml	|	№	10	118
17.00 лв.	|	(34.00	лв.	за	100	ml)

02 | Защитен крем 
•	 Нежна	грижа	за	бебешкото	дупе	
•	 С	35	%	Алое	Вера	
•	 	Образува	нежен	предпазващ	

защитен	филм	върху	бебешката	кожа	
•	 Оставя	кожата	кадифено	мека	
•	 Пантенолът	подсилва	защитното	действие	

100	ml	|	№	10	119
20.10 лв.	|	(20.10	лв.	за	100	ml)

06 | Подхранващ лосион 
•	 	Осигурява	ежедневна	грижа	за	нежната,	

чувствителна	бебешка	кожа	
•	 С	35	%	Алое	Вера	
•	 	С	омекотяващ	екстракт	от	невен	и	лайка	

250	ml	|	№	10	117
21.20 лв.	|	(8.48	лв.	за	100	ml)

В КомПлеКт сПестяВате

Бебешки комплект с алое Вера  
№ 10 120

Нежен	шампоан	 250	ml 18.10	лв.	

Пяна	за	вана	 250	ml 22.10	лв.	

Душ-крем	 250	ml 20.20	лв.	

Подхранващ	лосион 250	ml 21.20	лв.	

Крем	за	лице	 50	ml 17.00	лв.	

Защитен	крем	 100	ml 20.10	лв.	

сбор от цените на бройка 118.70 лв.
Промоционална цена  
на комплекта само 100.80 лв. 

нежна гРижа за бебешката кожа 

•	 Меко	почистващо	действие	с	нежни	формули	
•	 	Интензивно	овлажняване	и	подхранване	

за	бебешки	мека	кожа
•	 Съобразен	детски	аромат	
•	 Подходящи	и	за	възрастни	
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Този	екип	консултира	и	подпомага	Blue	Nature	
при	научните	аспекти	за	организирането,	
проектирането	и	изпълнението	на	нови	
концепции,	анализи,	проучвания	и	тестове	
върху	доброволци.		

НаУчеН еКИП  
от сПецИалИстИ  

НаУКа 

Проф. др. михаел Хам 

•	 	Специалист	по	хранене	и	доцент	

в	Хамбург		

•	 	Член	на	диетологични	специализирани	

дружества	и	работни	групи

•	 	Работи	основно	в	следните	области:	

Хранене	на	спортисти,	диетология,	

хранителни	консултации,	разработка	

на	продукти	в	сферата	на	функционал-

ните	храни	и	хранителните	добавки

•	 	Автор	на	около	20	научно-популярни	

справочници	по	хранене.

Др.  Вернер Вос 

•	 	Консултант	в	дерматологията,	

венерологията,	алергологията	и	

световната	медицина	,	а	от	1978	год.		

и	ръководител	на	дружеството	

"dermatest	GmbH",	Мюнстер	-	институт	

за	проучвания	на	поносимостта	и	

ефективността	на	козметични	

продукти	

•	 	Разработка	на	козметични	продукти	

•	 	Разработка	на	концепции	против	

стареене	(Anti-Aging)	

•	 	Значителна	лекторска	дейност,	

също	участия	телевизионни	

предавания		

•	 	Публикации	по	различни	

специализирани	теми	

•	 	Автор	на	книгата	"Здравата	кожа",	

издателство	"Thieme"	

•	 	Член	на	Швейцарското	дружество	

на	химиците-козметици	(Societé	Suisse	

des	Chemistes-Cosmeticiens)	

•	 	Член	на	Немското	дружество	за	научна	

и	приложна	козметика	(dGK)	

Проф. др. Жан Крутман 

•	 	Проф.	др.	Жан	Крутман,	директор	

на	Института	IUF	при	Университета	

Хайнрих	Хайне	в	Дюселдорф

•	 	Многократно	е	получавал	отличия	за	

научната	си	дейност

•	 	Той	е	член	и	говорител	на	различни	

специализирани	организации		

и	изследователски	групи	дружества.

членоВе на научниЯ екиП  
от сПециалисти са: 
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[01] [02]

[03]

Aloe VerA | Freemove

ХраНИтелНИ ДоБаВКИ 

02 | Гел за пиене Freemove Fitness 
•	 92	%	Алое	Вера	
•	 	С	витамин	E
•	 С	портокалов	вкус	
•	 	Препоръчителна	консумация:	

Ежедневно	3	x	30	ml	(2	супени	лъжици)	–		
преди	хранене	

1000	ml	|	№	10	131	
 63.60 лв.	|	(63.60	лв.	за	1000	ml)

01 | Гел за тяло Freemove 
•	 	Лек,	свеж	подхранващ	гел	за	тяло	

с	65	%	Алое	Вера	

200	ml	|	№	10	121
48.50 лв.	|	(24.25	лв.	за	100	ml)

03 | Капсули Freemove 
•	 	С	хондроитин	сулфат,	глюкозамин	сулфат,	

манган,	витамини	d	и	E
•	 Без	генно	модифицирани	продукти	
•	 Без	лактоза	и	глутен	
•	 	Препоръчителна	консумация:	

2	x	дневно	1	капсула

60	капсули	|	39,5	g	|	№	10	251
62.90 лв.	|	

В КомПлеКт сПестяВате

Комплект алое Вера Freemove 3+1  
№ 10 134

Гел	за	пиене	Fitness 3	x	1000	ml по	63.60	лв.	

Капсули	Freemove	 60	броя 62.90	лв.	

сбор от цените на бройка 253.70 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 236.50 лв. 

аБоНамеНт: 1 ГоДИНа Плащате, 
Втората ГоДИНа е БеЗПлатНо*

Гел за пиене алое Вера Freemove Fitness  
№ 10400

За	тримесечие	9	x	1000ml

единична цена на бутилка 63.60 лв. 
месечно 190.80 лв. 
ПрИ аБоНамеНт сПестяВате 2289.60 лв. *

аБоНамеНт: 1 ГоДИНа Плащате, 
Втората ГоДИНа е БеЗПлатНо*

Капсули алое Вера Freemove  
№ 10414

За	тримесечие	3	x	60	капсули	

единична цена на опаковка 62.90 лв.
месечно 62.90 лв.
ПрИ аБоНамеНт сПестяВате 754.80 лв. *

Попитайте Вашия консултант! 

В КомПлеКт сПестяВате
Гел за пиене алое Вера Freemove Fitness, 
шест в пакет  
№ 10 132
6	x	1000	ml всяко	по 63.60	лв.	

сбор от цените на бройка 381.60 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 343.10 лв 

за бутилка 57.18 лв. 

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абона-
мент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате	съот-
ветния	продукт	на	същите	интервали,	както	през	първата	
година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	условие,	че	
през	първата	година	сте	поръчвали	и	плащали	съответния	
продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	на	целия	период	на	
абонамента	се	начисляват	разходи	за	доставка. 



48 49

[01]

Хранителни добавки

Aloe VerA | Drinks

Специални гелове за пиене:

•	 Произведено	в	Германия	
•	 Висока	концентрация	на	Алое	Вера	
•	 	Използвани	са	само	меките	части	на	листата	

на	растението	
•	 	Метод	на	много	внимателна	обработка	

при	производството
•	 Без	оцветители	
•	 	Могат	да	се	пият	чисти	или	като	разтворима	

напитка,	смесени	с	вода	или	плодов	сок	

Попитайте вашия консултант 

01 | Гел за пиене Мед 
Добре	познат,	с	естествен	цветен	мед	
•	 	Съдържа	90	%	гел	от	листа	на	Алое	Вера	+	9	%	цветен	мед	
•	 Освежаващ	и	много	вкусен	
•	 С	витамин	C
•	 Идеален	за	цялото	семейство	
•	 	Препоръчителна	консумация:	Ежедневно	3	x	30	ml	

(2	супени	лъжици)	–	най-добре	преди	хранене

1000	ml	|	№	10	128
49.50 лв.	|	(49.50	лв.	за	1000	ml)

гелове за пиене от раСтението алое вера  
БарБаденСиС Милер С различни вкуСове 

наСладете Се едновреМенно на вкуСното и полезното: 
Геловете	за	пиене	от	Алое	Вера	Барбаденсис	Милер	–		
в	3	различни	варианта,	но	винаги	с	перфектен	вкус.	

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

Гел за пиене алое вера Мед  
№ 10401

За	тримесечие	9	x	1000	ml

единична цена на бутилка 49.50 лв. 
Месечно 148.50 лв. 
При абонаМент СПеСтЯвате 1782.00 лв. *

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абона-
мент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате	съот-
ветния	продукт	на	същите	интервали,	както	през	първата	
година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	условие,	че	
през	първата	година	сте	поръчвали	и	плащали	съответния	
продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	на	целия	период	на	
абонамента	се	начисляват	разходи	за	доставка.  

в коМПлект СПеСтЯвате

Гел за пиене алое вера Мед, шест в пакет  
№ 10 129

6	x	1000	ml всяко	по 49.50	лв.	

Сбор от цените на бройка 297.00 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 268.30 лв. 

за бутилка 44.72 лв. 
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[02] [03]

Хранителни добавки

Aloe VerA | Drinks

03 | Гел за пиене коприва 
С	естествен	екстракт	от	коприва	
•	 Съдържа	91	%	Алое	Вера	
•	 С	цветен	мед	7	%
•	 С	екстракт	от	коприва	2	%
•	 Приятен	вкус	на	мед	и	коприва	

1000	ml	|	№	10	122
55.60 лв.	|	(55.60	лв.	за	1000	ml)

в коМПлект СПеСтЯвате
Гел за пиене алое вера коприва, 
шест в пакет  
№ 10 123
6	x	1000	ml всяко	по 55.60	лв.	

Сбор от цените на бройка 333.60 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 302.40 лв. 

за бутилка 50.40 лв. 

02 | Гел за пиене Праскова 
За	любителите	на	плодове,	
със	свеж	вкус	на	праскова	
•	 Съдържа	95	%	гел	от	листа	на	Алое	Вера	
•	 Плодова	свежест	
•	 С	витамин	C
•	 	Препоръчителна	консумация:	

Ежедневно	3	x	30	ml	най-добре	преди	хранене	
•		 С	естествен	аромат	на	праскова	

1000	ml	|	№	10	125
49.50 лв	|	(49.50	лв.	за	1000	ml)

в коМПлект СПеСтЯвате
Гел за пиене алое вера Праскова,  
шест в пакет  
№ 10 126
6	x	1000	ml всяко	по 49.50	лв.	

Сбор от цените на бройка 297.00 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 268.30 l 

за бутилка 44.72 лв. 
Попитайте вашия консултант Попитайте вашия консултант 

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

Гел за пиене алое вера Праскова  
№ 10402

За	тримесечие	9	x	1000	ml

единична цена на бутилка 49.50 лв.
Месечно 148.50 лв.
При абонаМент СПеСтЯвате 1782.00 лв.*

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен		
абонамент.	През	втората	година	от	абонамента	получа-
вате	съответния	продукт	на	същите	интервали,	както	
през	първата	година,	без	да	плащате	нищо	за	продукти-
те,	при	условие,	че	през	първата	година	сте	поръчвали	
и	плащали	съответния	продукт	(абонамент)	12	пъти.	
По време	на	целия	период	на	абонамента	се	начисляват	
разходи	за	доставка.	

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен		
абонамент.	През	втората	година	от	абонамента	получа-
вате	съответния	продукт	на	същите	интервали,	както	
през	първата	година,	без	да	плащате	нищо	за	продукти-
те,	при	условие,	че	през	първата	година	сте	поръчвали	
и	плащали	съответния	продукт	(абонамент)	12	пъти.	
По време	на	целия	период	на	абонамента	се	начисляват	
разходи	за	доставка.	

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

Гел за пиене алое вера коприва  
№ 10403

За	тримесечие	9	x	1000	ml

единична цена на бутилка 55.60 лв.
Месечно 166.80 лв.
При абонаМент СПеСтЯвате 2001.60 лв.*



52 53

Хранителни добавки

Aloe VerA | Mobil

[02]
[01]

01 | таблетки за дъвчене с алое вера 
•	 На	базата	на	гроздова	захар,	пресовани	
•	 Лимонов	вкус	за	освежаващо	действие	
•	 Идеални	при	пътуване	
•	 	Препоръчителна	консумация:	3	x	дневно,	

сутрин,	обед	и	вечер	или	между	храненията		
по	1	таблетка	за	дъвчене	

Блистери	по	30	броя	|	51	g	|	№	10	135
55.00 лв.	|	

02 | алое мечета 
•	 На	базата	на	гроздова	захар,	пресовани	
•	 	Освежаващ	микс	с	

вкус	на	кола	и	лимони	
•	 	Препоръчителна	консумация:	

6	x	дневно	по	желание,	по	1	мече		

Картонена	опаковка,	затваряща	се,	с	30	броя	
35	g	|	№	10	140
17.80 лв.	|	

в коМПлект СПеСтЯвате
таблетки за дъвчене с алое вера,  
шест в пакет  
№ 10 136
6	x	30	броя всяко	по 55.00	лв.	

Сбор от цените на бройка 330.00 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 298.40 лв.

за опаковка (30 броя) 49.73 лв. 

в коМПлект СПеСтЯвате

алое мечета, шест в пакет  
№ 10 166

6	x	Алоени	мечета всяко	по 17.80	лв.	

Сбор от цените на бройка 106.80 лв. 
Промоционална цена  
на комплекта само 97.70 лв. 

за опаковка (30 броя) 16.28 лв. 

вашата напитка С алое вера "за из път"!

У дома 

на път 

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

таблетки за дъвчене с алое вера  
№ 10413

За	тримесечие	9	x	30	броя

единична цена на опаковка 55.00 лв.
Месечно 165.00 лв.
При абонаМент СПеСтЯвате 1980.00 лв.*

Попитайте вашия консултант 

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абонамент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате	съответния	
продукт	на	същите	интервали,	както	през	първата	година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	условие,	че	през	първата	година	сте	поръчвали	и	плащали	съответния	продукт	
(абонамент)	12	пъти.	По време	на	целия	период	на	абонамента	се	начисляват	разходи	за	доставка. 
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теЧна КОЛАСТРА 
 СЕРТИФИЦИРАНА от  
  TÜV райнланд

внимателно приготвяне по  
най-съвременна технология 

Без казеин, стерилно филтрирана  
(течната форма е с концентрирани 
имуноглобулини)

Без казеин, с намалена масленост  
(капсули, таблетки за смучене)

 Без алкохол,  
без консерванти. за всяка възраст 

[03]

[01]
[02]

01 | колаСтра – капсули 
•	 	Чист	екстракт	от	коластра	(мляко,	

което	се	отделя	през	първите	часове,		
след	като	кравата	е	родила),	изсушена		
чрез	замразяване,	капсулована

•	 Обезмаслена	
•	 Не	съдържа	втечнители	и	разтворители	
•	 Материал	на	капсулата:	желатин
•	 	Препоръчителна	консумация:	

2	x	дневно,	сутрин	и	вечер	по	1	капсула		
с	обилно	количество	течност	

400	mg	коластра	на	прах/капсула	
60	капсули	|	30,4	g	|	№	10	141
103.40 лв. 

03 | колаСтра - теЧна  
•	 	Чист	течен	екстракт	от	коластра	

(мляко,	което	се	отделя	през	първите	часове,	
след	като	кравата	е	родила)

•	 Без	казеин,	стерилно	филтриран	
•	 	Препоръчителна	консумация:	1	x	дневно,	

на	обед	около	½	час	преди	хранене	–		
1	супена	лъжица	в	чист	вид	или	смесен	в	студен		
плодов	сок	

125	ml	|	№	10	143
83.00 лв.	|	(66.40	лв.	за	100	ml)

02 | колаСтра – таблетки за смучене 
•	 	Чист	екстракт	от	коластра	(мляко,	което	се	отделя	

през	първите	часове,	след	като	кравата	е	родила),	
изсушена	чрез	замразяване	и	пресована

•	 Без	казеин,	с	намалена	масленост	
•	 С	вкус	на	ванилия	
•	 Идеални	за	вземане	на	крак	или	при	пътуване	
•	 	Практична	опаковка	за	пътуване	

с	90	таблетки	за	смучене,	всяка	по	300	mg
•	 	Препоръчителна	консумация:	

2	x	дневно,	сутрин	и	вечер	по	1	таблетка		
се	оставя	да	се	разтопи	в	устата	

300	mg	коластра/таблетка	
90	таблетки	за	смучене	|	63,9	g	|	№	10	147
101.20 лв. 

Хранителни добавки

4

4

4

4

Попитайте вашия консултант 

в коМПлект СПеСтЯвате

коластра - течна, 2 в пакет,  
№ 10 144

2	в	пакет	 2	x	125	ml 83.00	лв.

Сбор от цените на бройка 166.00 лв.
Промоционална цена 
на комплекта само 161.50 лв.

за бутилка само 80.75 лв.

в коМПлект СПеСтЯвате

коластра - течна, 6 в пакет  
№ 10 145

6	в	пакет		 6	x	125	ml 83.00	лв.

Сбор от цените на бройка 498.00 лв.
Промоционална цена 
на комплекта само 471.10 лв.

за бутилка само 78.52 лв.

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

 коластра - течна  
 № 10417

	За	тримесечие	6	x	125	ml

 единична цена на бутилка 83.00 лв.
 Месечно 166.00 лв.
 При абонаМент СПеСтЯвате 1992.00 лв. *

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

 коластра – капсули  
 № 10418

	За	тримесечие	3	x	60	капсули	

 единична цена на кутия 103.40 лв.
 Месечно 103.40 лв.
 При абонаМент СПеСтЯвате 1240.80 лв. *

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

 каластра – таблетки за смучене  
 № 10419

	За	тримесечие		
	3	x	90	таблетки	за	смучене	

 единична цена на кутия 101.20 лв.
 Месечно 101.20 лв.
 При абонаМент СПеСтЯвате 1214.40 лв. *

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абонамент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате		
съответния	продукт	на	същите	интервали,	както	през	първата	година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	условие,	че	през	първата	година	сте	поръчвали	и	плащали	
съответния	продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	на	целия	период	на	абонамента	се	начисляват	разходи	за	доставка. 
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[02]

[03] [04]

[01]

Хранителни добавки

CisTus inCAnus   CISTUS INCANUS –  
СредизеМноМорСки храСт  
от СеМейСтво лавданови,  
е Богат на:

•	 Лабданум	–	ароматна	смола	
•	 Антиоксиданти	
•	 	Препоръчителен	прием	–	като	чай,	

капсули,	спрей	за	уста,	таблетки	за	
смучене	

  СвежеСтта от лавдана е:
•	 Освежаваща
•	 С	приятен	вкус	
•	 Подходяща	за	всяка	възраст	

01 | Cistus incanus – капсули
•	 Хранителна	добавка	
•	 С	екстракт	от	Cistus	Incanus	
•	 С	витамин	E
•	 Капсулите	са	направени	от	желатин	
•	 Без	лактоза	и	глутен	
•	 	Препоръчителна	консумация:	

2	x	дневно	по	1	капсула		
с	обилно	количество	вода	

60	капсули	/	32,9	g	|	№	10	149
78.50 лв.	|	

03 | Cistus incanus – Чай с лимонова трева и 
семена от нар 
•	 90	%	ситно	нарязани	листа	от	лавдан	
•	 9	%	лимонова	трева	
•	 Освежаващо	действие	
•	 	Начин	на	приготвяне:	

1	пълна	чаена	лъжичка	на	чаша.		
Залива	се	с	вряща	вода,	оставя		
се	да	се	запари	за	около	10	минути,		
след	което	се	прецежда

250	g	|	№	10	153
33.60 лв.	|	(13.44	лв.	за	100	g)

02 | Cistus incanus – таблетки за смучене 
•	 Хранителна	добавка	
•	 С	освежаващ	лимонов	вкус	
•	 	Идеални	при	пътуване	

и	за	приемане	на	крак	
•	 	Препоръчителна	консумация:	

По	3	таблетки	за	смучене	на	ден,		
оставят	се	да	се	разтопят	бавно	в	устата	

90	таблетки	за	смучене	/	171	g	|	№	10	154
 78.60 лв.	|	

04 | Cistus incanus – Спрей
•	 Хранителна	добавка	
•	 Висококонцентриран	
•	 С	86	%	екстракт	от	Cistus	Incanus	
•	 Плюс	витамин	C	и	витамин	E
•	 	Препоръчителна	консумация:	

Разклатете	преди	употреба.		
3	x	дневно	впръсквайте		
по	3	пъти	директно	в	устата	

30	ml	|	№	10	152
40.40 лв.	|	(134.67	лв.	за	100	ml)

в коМПлект СПеСтЯвате

Cistus incanus – капсули  
№ 10 150

3	x	60	капсули	 всяко	по 78.50	лв.

Сбор от цените на бройка 235.50 лв.
Промоционална цена  
на комплекта само 224.30 лв.

за кутия само 74.77 лв.

СвежеСт от лавдан 

Средиземноморският	храст	лавдан	с	розови	цветове	–		
предлага	се	като	чай,	капсули,	таблетки	за	смучене	или	спрей.	

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

Cistus incanus – капсули  
№ 10420

За	тримесечие	3	x	60	капсули	

единична цена на кутия 78.50 лв.
Месечно 78.50 лв.
При абонаМент СПеСтЯвате 942.00 лв. *

Попитайте вашия консултант 

 *	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абонамент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате	
съответния	продукт	на	същите	интервали,	както	през	първата	година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	условие,	че	през	първата	година	сте	поръчвали	и	плащали		
съответния	продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	на	целия	период	на	абонамента	се	начисляват	разходи	за	доставка.

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

Cistus – таблетки за смучене  
№ 10421

За	тримесечие		
	3	x	90	таблетки	за	смучене	

единична цена на кутия 78.50 лв.
Месечно 78.50 лв.
При абонаМент СПеСтЯвате 942.00 лв. *
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ViTAliTy Drink

Хранителни добавки 

 Vitality Drink
•	 Специален	концентрат	за	директен	прием	
•	 Хранителна	добавка	
•	 	С	концентриран	екстракт	от	23	вида	плодове	и	

зеленчуци:	Червено	грозде,	ябълка,	слива,	нар,	
малина,	праскова,	вишна,	ягода,	морков,	къпина	
Бойсен,	бъз,	черно	френско	грозде,	червено	
френско	грозде,	къпина,	трънка,	черна	
боровинка,	арония,	ракитник,	лимон,	кайсия,	
червена	боровинка,	шипка,	домати

•	 	Плюс	10	важни	витамина:	
Витамин	B1,	B2,	B6,	B12,	D,	E,	ниацин,	биотин,	
фолиева	киселина,	пантотенова	киселина	

•	 Без	животински	съставки	
•	 Без	консерванти	
•	 Без	оцветители	
•	 Превъзходно	и	като	дресинг	
•	 	Върху	кисело	мляко,	десерти,	пресни	гофрети	

или	палачинки	
•	 	Препоръчителна	консумация:	Ежедневно	

по	1	чаена	лъжичка		
по	време	на	или	след	хранене,	в	чист	вид	или	
смесено		
с	вода,	като	разтворима	напитка	

150	ml	|	№	10	165
40.30 лв.	|	(26.87	лв.	а	100	ml)

Попитайте вашия консултант! 

вашата дневна доза витаМини!  

СаМо 1 чаена лъжичка покрива  
дневната нужда (RDA) от 10 витаМина! 

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абона-
мент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате	съот-
ветния	продукт	на	същите	интервали,	както	през	първата	
година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	условие,	че	
през	първата	година	сте	поръчвали	и	плащали	съответния	
продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	на	целия	период	на	
абонамента	се	начисляват	разходи	за	доставка. 

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

напитка Vitality  
№ 10412

За	тримесечие	3	x	150	ml

единична цена на бутилка 40.30 лв. 
Месечно 40.30 лв. 
При абонаМент СПеСтЯвате 483.60 лв. *
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[01] [02]

ulTrA omegA 3
Хранителни добавки

BAse+
01 | Base+
•	 Хранителна	добавка	
•	 	С	минерали:	

Натрий,	калций,	калий,	магнезий
•	 Без	животински	съставки	
•	 Без	консерванти	
•	 Без	съдържание	на	лактоза	
•	 	Препоръчителна	консумация:	

3	пъти	дневно	4	таблетки	да	се	приемат		
с	обилно	количество	течност	

360	таблетки	|	234	g	|	№	10	160
67.20 лв.	|		

02 | Ултра омега 3 – multi Active 
•	 Специални	капсули	за	директен	прием	
•	 Хранителна	добавка	
•	 	С	рибено	масло,	полиненаситени	мастни	

киселини	Омега	3	и	мононенаситени	мастни	
киселини	

•	 	С	олеинова	киселина,	линолова	киселина,	
Омега	3	мастни	киселини,	EPA,	DHA

•	 	Витамин	E
•	 Без	консерванти	
•	 Без	съдържание	на	лактоза	
•	 	Препоръчителна	консумация:	

2	x	дневно	по	1	капсула,	да	се	приема		
с	обилно	количество	течност

60	капсули	|	84,6	g	|	№	10	162
78.60 лв.	|		

поМиСлете Сериозно 
за вашето тяло!

Попитайте вашия консултант! 

Попитайте вашия консултант! 

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абона-
мент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате		
съответния	продукт	на	същите	интервали,	както	през		
първата	година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,		
при	условие,	че	през	първата	година	сте	поръчвали	и	пла-
щали	съответния	продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	
на	целия	период	на	абонамента	се	начисляват	разходи	за	
доставка. 

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	або-
намент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате		
съответния	продукт	на	същите	интервали,	както	през	
първата	година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	
условие,	че	през	първата	година	сте	поръчвали	и	пла-
щали	съответния	продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	
на	целия	период	на	абонамента	се	начисляват	разходи	
за	доставка. 

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

Base +  
№ 10416

За	тримесечие		
3	x	360	капсули

единична цена на кутия 67.20 лв. 
Месечно 67.20 лв. 
При абонаМент СПеСтЯвате 806.40 лв.*

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

 Ултра омега 3 – multi Active  
 № 10415

	За	тримесечие		
3	x	60	капсули

 единична цена на кутия 78.60 лв. 
 Месечно 78.60 лв. 
 При абонаМент СПеСтЯвате 943.20 лв.*

в коМПлект СПеСтЯвате

Ултра омега 3 – multi Active, 4 в пакет  
№ 10 163

4	x	60	капсули	
всяко	

по
78.60	лв.	

Сбор от цените на бройка 314.40 лв. 
Промоционална цена 
на комплекта само 291.50 лв.

за кутия само 72.88 лв.
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[01] [04]

[02] [05]

[03] [06]

клиниЧно 
теСтван 

ПродУкт**

коСа

ProCap   подхранване и укрепване на коСъМа - за краСива, гъСта коСа:

•	 С	иновативен	комплекс	Hair	Balance	
•	 	Формула	с	активен	агент	-	веществото	NoroLipil,	разработено	специално	

за	Pro	Cap,	както	и	други	доказани	съставки:	апигенин,	флавоноид	от		
цитрусови	плодове,	олеанолова	киселина	от	корените	на	Hemslaya	amabilis		
(сложноцветно	растение	от	подклас	Розиди,	от	семейството	на	тиквите,		
наричано	още	Луо	Гуо),	кофеин	за	мъжете	и	за	дамите,	плюс	екстракт	от		
соя	специално	за	дамите

•	 Специална	грижа	за	косата	и	кожата	на	главата	
•	 Клинично	тестван	продукт**	PRoCAP Се предлага в две Серии:

 Специално за Мъже
•	 	Шампоан	и	тоник	ProCap	Hair	Balance	

с	новия	комплекс	за	коса	NoroLipil	+	кофеин	
•	 Капсули	за	директен	прием	

 Специално за жени 
•	 	Шампоан	и	тоник	ProCap	Hair	Balance	

с	новия	комплекс	за	коса	NoroLipil	+	кофеин		
+	екстракт	от	соя	

•	 Капсули	за	директен	прием	
•	 	Шампоанът	и	тоникът	Hair	Balance	

подхранват	косата	

01 | Шампоан за мъже  
ProCap Hair Balance
•	 	Насочен	към	специалните	потребности	

на	косата	и	кожата	на	главата	на	мъжете	
•	 	Почиства	косата	и	кожата	на	главата,	

като	има	особено	щадящо	действие	
•	 	Подготвя	косата	за	последващото	

третиране	с	тоник
•	 	При	всяко	измиване	подпомага	действието	

на	тоника	
•	 	Действа	витализиращо	на	кожата	на	главата	

и	на	косата	
•	 Усещане	за	плътност	и	кадифено	мека	коса	

200	ml	|	№	10	012
40.40 лв.	|	(20.20	лв.	за	100	ml)

02 | тоник за мъже  
ProCap Hair Balance
•	 	Насочен	към	специалните	потребности	

на	косата	и	кожата	на	главата	на	мъжете	
•	 Освежава	кожата	на	главата	и	косата	

200	ml	|	№	10	013
80.50 лв.	|	(40.25	лв.	за	100	ml)

03 | капсули за мъже  
ProCap Hair Balance
•	 Капсули	за	директен	прием	
•	 Хранителна	добавка	
•	 	С	цинк,	перлено	просо,	семена	от	сминдух,	

екстракт	от	зелен	чай	със	съдържание	на	
кофеин,	полски	хвощ,	богати	на	кварц	
минерали,	витамини,	минерални	вещества

•	 	Препоръчителна	консумация:	2	x	дневно,	
сутрин	и	вечер	по	1	капсула	с	обилно	
количество	течност	

60	капсули	|	№	10	016
67.20 лв.	|	

04 | Шампоан за жени  
ProCap Hair Balance
•	 	Насочен	към	специалните	потребности	

на	косата	и	кожата	на	главата	на	жените	
•	 	Почиства	косата	и	кожата	на	главата	

особено	нежно	
•	 	Подготвя	косата	за	третирането	с	тоник	
•	 	При	всяко	измиване	подпомага	действието	

на	тоника	
•	 	Действа	витализиращо	на	кожата	

на	главата	и	на	косата	
•	 За	пищна	и	кадифено	мека	коса	

200	ml	|	№	10	014
40.40 лв.	|	(20.20	лв.	за	100	ml)

05 | тоник за жени  
ProCap Hair Balance
•	 	Насочен	към	специалните	потребности	

на	косата	и	кожата	на	главата	на	жените	

200	ml	|	№	10	015
80.50 лв.	|	(40.25	лв.	за	100	ml)

06 | капсули за жени  
ProCap Hair Balance
•	 Капсули	за	директен	прием	
•	 Хранителна	добавка	
•	 	С	цинк,	селен,	перлено	просо,	семена	от	

сминдух,	екстракт	от	соя,	богати	на	кварц	
минерали,	брашно	от	копър,	масло	от	пореч,	
витамини,	минерални	вещества

•	 	Препоръчителна	консумация:	
2	x	дневно,	сутрин	и	вечер	по	1	капсула		
с	обилно	количество	течност	

60	капсули	|	№	10	017
67.20 лв.	|	

в коМПлект СПеСтЯвате

комплект 1 + 2 ProCap Hair Balance  
за жени | № 10 271  
за мъже | № 10 272

Шампоан		
ProCap	Hair	Balance	

200	ml 40.40	лв.	

Тоник		
ProCap	Hair	Balance

200	ml 80.50	лв.	

Капсули		
ProCap	Hair	Balance

60	капсули	 67.20	лв.	

Сбор от цените на бройка 188.10 лв. 
Промоционална цена 
на комплекта 174.90 лв. 

програМата за коСа –  
изпроБвайте я!

препоръчваМе  
продължително и 
редовно използване 
на трите продукта 
заедно. 

абонаМент: 1 Година Плащате, 
втората Година е безПлатно*

 комплект ProCap  
 (капсули, тоник, шампоан)
 за жени № 10422
 за мъже № 10423

	За	тримесечие	
	3	x	200	ml	шампоан	
	3	x	200	ml	тоник
	3	x	60	капсули	

 единична цена  
 на комплекта 188.10 лв.

 Месечно 188.10 лв.
 При абонаМент СПеСтЯвате 2257.20 лв.* 
 

****

**	Сертификатът	важи	за	продукти	[01,	02,	04,	05]

*	Абонаментът	може	да	бъде	прекратен	по	всяко	време.	
Упоменатата	отстъпка	се	предлага	при	24-месечен	абона-
мент.	През	втората	година	от	абонамента	получавате	съот-
ветния	продукт	на	същите	интервали,	както	през	първата	
година,	без	да	плащате	нищо	за	продуктите,	при	условие,	че	
през	първата	година	сте	поръчвали	и	плащали	съответния	
продукт	(абонамент)	12	пъти.	По време	на	целия	период	на	
абонамента	се	начисляват	разходи	за	доставка. 
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[03][02][01] [04]

sTyle iT | Glam	yourself

коСа 

03 | Пяна за обем & къдрици 
•	 Със	степен	на	фиксация	4	–	силна
•	 За	твоята	идеална	прическа	
•	 	За	повече	обем:	Обърнете	главата	надолу

и	издухайте	кичур	по	кичур	със	сешоар
•	 	За	оформени	къдрици:	Втрийте	пяната	

в	косата,	оставете	я	да	изсъхне	или		
я	издухайте	с	дифузер	

200	ml	|	№	10	000
20.10 лв.	|	(10.05	лв.	за	100	ml)

04 | заглаждащ балсам 
•	 Със	степен	на	фиксация	3	–	средна
•	 	За	укротяване	и	заглаждане	

на	непокорната	коса	
•	 Прави	косата	гладка	и	копринена	
•	 	За	копринен	блясък:	Нанесете	във	влажната	

коса,	оставете	да	изсъхне,	след	това	изправете	
със	сешоар	или	с	преса	кичур	по	кичур.	

150	ml	|	№	10	002
20.10 лв.	|	(13.4	лв.	за	100	ml)

01 | 2в1 заглаждащ ефект, 
 шампоан & балсам 
•	 	За	непокорна,	чуплива,	стърчаща	коса	
•	 	Косата	става	загладена	и	лесна	

за	разресване	и	оформяне	
•	 Копринено	гладка	на	вид,	с	красив	блясък	

200	ml	|	№	10	008
20.10 лв.	|	(10.05	лв.	за	100	ml)

02 | 2в1 Шампоан & балсам за къдрици 
•	 За	изморени	къдрици	без	еластичност	
•	 	Косата	е	бляскава,	с	добре	оформени	

къдрици,	разресва	се	лесно	
•	 За	пълни,	красиви	къдрици	

200	ml	|	№	10	009
20.10 лв.	|	(10.05	лв.	за	100	ml)

в коМПлект СПеСтЯвате

комплект за гладка коса Profi-Trendstyling  
№ 10 010

2в1	Заглаждащ	шампоан	
&	балсам	

200	ml 20.10	лв.	

Заглаждащ	балсам	 150	ml 20.10	лв.	

Спрей	за	коса	 200	ml 18.10	лв.	

Силно	фиксиращ	гел	 150	ml 18.10	лв.	

Моделираща	вакса	 75	ml 18.10	лв.	

Сбор от цените на бройка 94.50 лв. 
Промоционална цена 
на комплекта 85.90 лв. 

в коМПлект СПеСтЯвате

комплект за къдрици Profi-Trendstyling  
№ 10 011

2в1	Шампоан	и	балсам		
за	къдрици 200	ml 20.10	лв.	

Пяна	за	обем		
и	къдрици 200	ml 20.10	лв.	

Лак	за	коса	 150	ml 20.10	лв.	

Освежаващ	спрей	за	коса	 150	ml 20.10	лв.	

Матиращ	крем	 75	ml 18.10	лв.	

Сбор от цените на бройка 98.50 лв. 
Промоционална цена 
на комплекта 88.70 лв. 
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[03] [06][02][01] [05][04]

коСа 

sTyle iT | Glam	yourself

03 | Моделираща вакса 
•	 Със	степен	на	фиксация	3	–	средна
•	 	За	стилизиращи	акценти	при	завършването	

на	прическата	
•	 Придава	дързък	и	екстравагантен	вид
•	 	Моделиране:	Разпределете	по	дланите,	

нанесете	по	горната	част	на	къса	до	средно	
дълга	коса,	изтеглете	и	оформете	контура	

•	 	Акцентиране:	Нанесете	с	мачкащи	движения	
по	дължината	на	косата	и	по	върховете		
за	блясък	при	дълги	коси	

75	ml	|	№	10	004
18.10 лв.	|	(24.13	лв.	за	100	ml)	

01 | Матиращ крем 
•	 За	модерен	матов	ефект	и	силна	фиксация	
•	 	Стилизиране	на	гладка	прическа:	

Разтрийте	в	дланите,	нанесете	в	една		
посока	по	горната	част	на	косата	

•	 	Стилизиране	на	свободна	и	разрошена	
прическа:	Разтрийте	в	дланите,	нанесете		
от	корените	към	върха	на	косъма

•	 	За	повече	обем:	Нанесете	само	в	корените	

75	ml	|	№	10	005
18.10 лв.	|	(24.13	лв.	за	100	ml)

02 | Силно фиксиращ гел 
•	 Със	степен	на	фиксация	5	–	ултра	силна
•	 Максимално	действие	
•	 Безупречна	издръжливост	
•	 	Екстравагантен	стайлинг:	Разпределете	

количество	колкото	1-2	ореха	между	дланите		
си	и	нанесете	по	горната	част	на	косата	или	по	
цялата	коса.	

•	 	Мокър	ефект:	Разпределете	количество	
колкото	1-2	ореха	между	дланите	си		
и	нанесете	по	влажната	коса.	

150	ml	|	№	10	006
18.10 лв.	|	(12.07	лв.	за	100	ml)

04 | Спрей за коса 
•	 Със	степен	на	фиксация	4	–	силна
•	 	За	силна	фиксация,	запазва	еластичността	

на	косата	
•	 Фиксира	и	запазва	прическата	
•	 	За	фиксация:	Напръскайте	вече	оформената	

прическа	от	разстояние	около	20	см.

200	ml	|	№	10	001
18.10 лв.	|	(9.05	лв.	за	100	ml)

05 | лак за коса 
•	 Със	степен	на	фиксация	5	–	ултра	силна
•	 За	супер	силна	фиксация	
•	 С	гланцов	ефект	и	блясък	в	различни	цветове	
•	 За	екстра	модерни,	фиксирани	прически	

150	ml	|	№	10	003
20.10 лв.	|	(13.4	лв.	за	100	ml)

06 | освежаващ спрей за коса 
•	 	За	"лошите	дни"	на	Вашата	коса	и	когато	

нямате	време	да	си	измиете	косата
•	 Косата	изглежда	освежена	
•	 	Възвръща	стабилността	на	прическата
•	 	Може	да	се	впръска	както	на	суха,	

така	и	на	влажна	коса	

150	ml	|	№	10	007
20.10 лв.	|	(13.4	лв.	за	100	ml)
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