
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Скъпи приятели, 
С oгромно удоволствие ви представяме най-новите продукти на Green Master. Те отновo са 
изключително прецизно подбрани, с невероятно качество и на изгодни цени. 
Приветстваме и нашите най-нови партньори: 
VITAR e чешка компания, създадена през 1990 г. От самото начало нейният фокус е бил да 
произвежда и разработва лечебни формули и хранителни добавки от най-високо качество. 
Производството има съответните международни сертификати за качество, а именно ISO 9001:2001, 
ISO 14001:2001, HACCP, BRC и IFS. Марките, които предлага VITAR са ENERGIT, REVITAL и MAXIVITA.
ФАЗАН – РУСЕ – най-голямата фабрика производител на чорапи на Балканския полуостров, която 
изнася своя продукция по целия свят. 
CARAVAN perfumes – испанска компания с най-голям дял в продажбите на парфюми, вдъхновени от 
световно известни дизайнери. 
Напомняме ви за националната кампания НОВА ГОДИНА – НОВ КЪСМЕТ – всички продукти в 
настоящата брошура също дават възможност за получаване на късметче за всеки 19,50 лв. в 
еднократна поръчка. 
Важно! Всички цени и промоции в настоящата листовка са валидни до 31.01.2016 г. 

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ – при закупуване на продукти само от настоящата брошура на стойност 
над 19,50 лв. освен, че получавате Вълшебно късметче, имате и право да закупите с -50 % 
намаление 1 бр. парфюм CARAVAN по избор (поръчката се прави едновременно).



НОВИ ПРОДУКТИ VITAR

КОЛАГЕН ФОРТЕ + 
60 капсули   

Цена: 19.50 лв.

Код: 30711

Активни съставки в 1 капсула: 
колаген тип 2 (нативен) - 200 µg; 
колаген тип 1 - 20 mg; колаген Gelita® 
Sol M  - 100 mg; екстракт от босвелия - 
25 mg (от които босвелична киселина - 
22,5 mg); витамин С - 40 mg.
 
VITAR препоръчва при: 
артрит, ревматоиден артрит, остеоарт-
рит. Проблеми и болки в кости, стави, 
сухожилия. За здрава кожа, коса, 
нокти. Подпомага при дегенеративни 
проблеми на костно-ставния апарат, 
снема възпаления, подобрява качест-
вото на стените на кръвоносните 
съдове. 

Действие: Комбинацията от различни типове колаген, екстракт 
от босвелия и витамин С дава цялостна подкрепа на организма за 
подобряване на състоянието при голяма група дегенеративни и 
възпалителни заболявания на стави, кости, мускули, кожа, коса, нокти. 

Дозировка: 1 капсула дневно след хранене.

Революционна формула с 3 
вида колаген - спира болката 

и износването на ставите!

Опаковка за  60 дни

АКТИВНИ СТАВИ
30 капсули   

Цена: 12.95 лв.

Код: 30719

Активни съставки в 1 капсула: 
глюкозамин сулфат 500 mg, хондрои-
тин сулфат - 100 mg; колаген - 20 mg; 
витамин С - 20 mg; витамин D3 - 5 µg.

VITAR препоръчва при: 
болки и проблеми при стави, кости, 
сухожилия, хрущяли, мускули. Ско-
ваност и износване на ставите, 
дегенеративни и възпалителни забо-
лявания на костно-ставния апарат.

Действие: 
Глюкозамин и хондроитин са естест-
вени компоненти на ставите, от които 
зависи нормалното им функциониране. 

Възвръща здравината и еластич-
ността на ставите, подобрява 

движението!

Опаковка за  30 дни

Намаляването им води до дисбаланс на обменните процеси и нарушаване 
количеството на синовиалната течност - естествената смазка на ставните 
повърхности. Колагенът подкрепя костно-ставния апарат, доставя 
градивни вещества за подобряване функциите на стави, кости, хрущяли, 
мускули, кожа.

Дозировка: 1 капсула дневно след хранене.

ЗДРАВИ ОЧИ                                    
30 таблетки

Цена: 7.80 лв.

Код: 30718

Активни съставки в 1 таблетка: 
екстракт от невен - 40 mg (от който 
лутеин - 10% - 4 mg, зеаксантин - 2% 
- 0,8 mg); екстракт от черна боровинка 
- 30 mg; витамин С - 80 mg; витамин В2 
- 1,4 mg; витамин Е - 3 mg; цинк - 5 mg.
  
VITAR препоръчва при: 
умора и намалено зрение, продъл-
жителна работа с компютър, продъл-
жително шофиране, намалена зрител-
на острота, операция на очите. Особено 
подходящ за възрастни хора и за 
предотвратяване развитие на перде и 
макулна дегенерация. 

Действие: Комплексна формула с мощно биологично действие и 
специфична антиоксидантна защита за очите и подобряване на зрението. 

Дозировка: 1 таблетка дневно.

Подобрява зрението и предпазва 
от перде и макулна дегенерация!

Опаковка за  30 дни

КАЛЦИЙ + МАГНЕЗИЙ + ЦИНК 
+ ВИТАМИН D3 + ВИТАМИН К1 

30 таблетки

Цена: 5.95 лв.

Код: 30706

Активни съставки в 1 таблетка: 
калций - 200 mg; магнезий - 75 mg; 
цинк - 3,75 mg; витамин Д3 - 5 mg, 
витамин К1 - 45 mg.

VITAR препоръчва при: 
проблеми с кости и зъби, остеопороза, 
остеопения, счупвания, травми, тънък 
косъм, чупливи нокти.

Действие: 
Великолепна комбинация от активни 
вещества, които подпомагат нормал-
ното състояние на костите и зъбите.  
Активира мускулите, подпомага сър-
дечната дейност.

За блестяща усмивка, здрави 
кости и активни мускули!

Опаковка за  30 дни

Дозировка: 1-2 таблетки дневно.



МАГНЕЗИЙ+B6               
30 таблетки   

Цена: 5.95 лв.

Код: 30727

Активни съставки в 1 таблетка: 
магнезий - 250 mg; витамин В6 - 1,4 mg.
 
VITAR препоръчва при: 
мускулно напрежение и спазми, схващания, лесна уморяемост, нарушена мускулна функция, 
умора и изтощение. При нарушения в нервната система и психиката, стрес, натоварвания. 

Действие: 
Магнезият допринася за поддържането на здрава имунна и ендокринна системи, стабилен 
сърдечен ритъм, нормална мускулна функция и здрави кости. Магнезият е антистресов 
минерал, който оказва нормализиращо въздействие върху състоянието на цялата нервна 
система и особено на нейните висши отдели (в съчетание с витамините от В-групата). 

Дозировка: 1 таблетка дневно.

При силен стрес, нерви и мускулни схващания!

Опаковка за  30 дни

МУЛТИ ФОРТЕ
20 разтворими таблетки

Цена: 9.95 лв.

Код: 30717

Активни съставки в 1 таблетка: 
биотин - 50 µg; витамин В1 - 1,1mg; 
витамин В2 - 1,4 mg; витамин В6 - 1,4mg; 
витамин В12 - 2,5 µg; никотинамид - 
16 mg; пантотенова киселина - 6 mg; 
фолиева киселина - 200µg; витамин  
С - 80mg; витамин Е - 12 mg; калций - 
75mg; магнезий - 30 mg; фосфор - 57,9 
mg; желязо - 3 mg; мед - 0,75 mg; цинк 
- 3mg; манган - 0,75 mg; йод - 45 µg; 
калий - 15 mg; хлор - 13,5 mg; хром - 
37,5 µg; молибден - 37,5 µg; селен - 37,5 
µg; инулин - 120 mg.

VITAR препоръчва при: понижен 
имунитет, обща умора и отпадналост, 
загуба на енергия, витаминен дефицит, 
възстановяване след заболяване, при 
физически и умствени натоварвания. 
За добро здраве, жизненост, тонус и 
работоспособност. 

Специална мултивитаминна 
формула за здраве, енергия и 

имунитет!

Опаковка за  20 дни

ДЕТСКИ МУЛТИВИТАМИНИ        
20 разтворими таблетки

Цена: 7.80 лв.

Код: 30701

Активни съставки в 1 таблетка: 
биотин - 25 µg; витамин В1 - 0,55mg; 
витамин В2 - 0,7mg; витамин В6 - 0,7mg; 
витамин В12 - 1,25 µg; никотинамид 
- 8 mg; пантотенова киселина - 3 mg; 
фолиева киселина - 100 µg; витамин С 
- 40 mg; витамин Е - 6mg; витамин D3 - 
2,5 µg; калций - 20mg.

VITAR препоръчва при: 
отслабен детски имунитет, за здрави 
кости и зъби на децата, психически 
натоварвания, в период на растеж, 
преди и по време на грипни и 
заболявания.

Kалций, D3 и витамини с вкус 
на малина, полезни за детското 

здраве и имунитет!

Опаковка за  20 дни

Действие: Допринася за подкрепа на имунитета, защитава от 
оксидантния стрес, стабилизира нервната система, поддържа доброто 
състояние на кости и зъби, нормалното усвояване на калция и 
нормализира нивата му в кръвта.

Дозировка: За деца над 3 г - 1/2 таблетка, за деца над 10 г и възрастни 
- 1 таблетка дневно, разтворена в 200 мл вода.

Действие: Възстановява витаминния и минерален баланс,  стимулира 
активността на имунната система, обмяната на веществата и активира 
собствените регенеративни способности на организма. 

Дозировка: Деца от 6 до 12 г - 1/2 таблетка, за деца над 12 г и възрастни 
- 1 таблетка дневно, разтворена в 200 мл вода.

НОВИ ПРОДУКТИ VITAR



ВИТАМИН С на прах
100 гр

Цена: 12.95 лв.

Код: 30715

Активни съставки: 
витамин С.
 
VITAR препоръчва при: 
срив на имунната система, грип, 
настинки, чести боледувания, за 
общо укрепване на организма, за 
подобряване състоянието на кожата, 
костите, ставите, сърдечно-съдовата 
система. 

Действие: 
Продуктът предлага витамин С в 
най-чистата му форма, произведен 
от висококачествена суровина. Той 
е уникален със своята прахообразна 
субстанция и приятен цитрусов вкус. 

Дозировка: 1-2 пъти дневно щипка прах се разтваря във вода или 
друга течност. При терапия - 1/2 чаена лъжичка.

ВИТАМИН С 
с удължено освобождаване

30 капсули   

Цена: 8.95 лв.

Код: 30731

Активни съставки в 1 капсула: 
витамин С - 500 mg.

VITAR препоръчва при: 
срив на имунната система, респира-
торни заболявания, грип, настинки, 
чести боледувания, за общо укрепване 
на организма, за подобряване със-
тоянието на кожата, костите, ставите, 
сърдечно-съдовата и нервната сис-
теми.

Действие: 
Специална формула с удължено осво-
бождаване на активната субстанция в 
продължение на 12 часа.

Опаковка за  30 дни

Всяка капсула съдържа 500 мг витамин С, получен по специална техно-
логия на кристална гранулация. Резултатът е гранули с различни размери, 
които се освобождават постепенно в продължение на целия ден, което 
води до по-висока ефективност на приема.

Дозировка: 1 капсула дневно след хранене.

ВИТАМИН С+Zn                    
20 разтворими таблетки

Цена: 5.20 лв.

Код: 30705

Активни съставки в 1 таблетка: 
витамин С (L-аскорбинова киселина) - 
240 mg; екстракт от ацерола - 30 mg; 
цинк - 5 mg.
  
VITAR препоръчва при: 
намален имунитет, инфекциозни про-
цеси, за защита от оксидантен стрес, за 
подобряване съпротивителните сили 
на организма, при грип, простуди и 
настинки. 

Действие: 
Разтворимите таблетки със съдър-
жание на витамин С, ацерола и цинк 
представляват ефективно средство 
за подкрепа на имунната система, 
защита от вредното действие на 
свободните радикали и активиране 
на самовъзстановителните сили на 
организма.  

За добър имунитет през                
цялата година!

ВИТАМИН С КОМПЛЕКС         
16 сашета 

приемат се без течности

Цена: 9.50 лв.

Код: 30732

Активни съставки в 1 таблетка: 
витамин С - 300 mg; цинк - 5 mg; екст-
ракт от ацерола - 10 mg; екстракт от 
шипки - 10 mg.

VITAR препоръчва при: 
срив на имунната система, респира-
торни заболявания, грип, настинки, 
чести боледувания, за общо укрепване 
на организма, за подобряване състоя-
нието на кожата, костите, ставите, сър-
дечно-съдовата и нервната системи. 

Бързо действие за укрепване на 
имунитета при грип и настинки!

Действие: 
Уникална формула с бързо действие в опаковки за еднократна употреба 
с използване на най-съвременна технология за прием. Съдържащите се 
активни вещества бързо се усвояват от организма след разтваряне на 
субстанцията в устата, без да е необходимо използване на допълнителна 
течност. 

Дозировка: 1 саше дневно.Дозировка: 1 таблетка дневно, разтворена в 200 мл вода.

НОВИ ПРОДУКТИ VITAR



ВИТАМИН С + ДЖИНДЖИФИЛ
30 капсули

Цена: 7.95 лв.

Код: 30713

Активни съставки в 1 капсула: 
витамин С (L-аскорбинова киселина) 
- 600 mg; екстракт от джинджифил - 
25mg.
 
VITAR препоръчва при: 
отслабен имунитет, простуда, чести 
боледувания, вирусни и бактериални 
инфекции, грип, респираторни 
заболявания, умора, отпадналост, 
за подкрепа на сърдечно-съдовата, 
нервната и храносмилателната сис-
теми. 

Засилва мощно имунитета, 
ефективен при чести 

боледувания!

Опаковка за  30 дни

В КОМПЛЕКС + ВИТАМИН С 
30 таблетки

Цена: 3.95 лв.

Код: 30707

Активни съставки в 1 таблетка: 
витамин С (L - аскорбинова киселина) - 
120 mg; витамин В3 - 24 mg; витамин 
В5 - 9 mg; витамин В6 - 2,1mg; витамин 
В2 - 2,1mg; витамин В1 - 1,65mg.

VITAR препоръчва при: 
отпадналост и умора, дисбаланс на 
нервната система, загуба на енергия, 
дефицит на витамини В, лющене на 
кожата, косопад, чупливи кости.

При липса на енергия, нервност и 
проблеми с кожата и косата!

Опаковка за  30 дни

Действие: 
Комплексна формула от витамини, която подобрява общото 
функционално състояние на организма. Съдействат за намаляване на 
умората, поддържат тялото в естествен баланс и хармония.

Дозировка: 1 таблетка дневно.

МУЛТИВИТА + ЕХИНАЦЕЯ               
20 разтворими таблетки

Цена: 7.95 лв.

Код: 30704

Активни съставки в 1 таблетка: 
екстракт от ехинацея - 500 mg; витамин 
С - 80 mg; витамин Е - 12 mg; бета 
каротин - 2,4 mg; цинк - 10 mg; селен 
- 55 µg; инулин - 120 mg.

VITAR препоръчва при: 
намален имунитет, отпадналост, 
вирусни инфекции, заболявания на 
горните дихателни пътища, обща 
слабост, за защита от оксидантен 
стрес, за подобряване на енергийния 
метаболизъм.

Мощна разтворима формула при 
чести заболявания, простуда и грип!

Опаковка за  20 дни

ЕХИНАЦЕЯ
30 капсули

Цена: 8.50 лв.

Код: 30730

Активни съставки в 1 таблетка: 
екстракт от ехинацея - 200 mg; витамин 
С - 160 mg; екстракт от ацерола - 60 mg.

VITAR препоръчва при: 
намален имунитет, вирусни и бак-
териални инфекции, заболявания на 
горните дихателни пътища, защита от 
оксидантен стрес.

Действие: 
Мощна комбинация за бърз и сигурен 
резултат. Синергичното действие на 
ехинацея, витамин С и екстракт от 
ацерола активира съпротивителните 
сили на организма, подкрепя имунитета 
и ефективно се противопоставя на 
вирусни и бактериални инфекции. 

Дозировка: 1 капсула дневно.

Царицата на имунитета - 
витамин С, ацерола и ехинацея!

Опаковка за  30 дни

Действие: 
Витамин С е най-използваният витамин в съвременния свят. Мощен 
антиоксидант и имуномодулатор. Джинджифилът е изключително 
полезен при грип и простуда, потиска кашлицата, намалява високата 
температура. Предотвратява възпалителни процеси, облекчава ставни 
и мускулни болки. 

Дозировка: 1 капсула дневно.

Действие: Разтворими таблетки, които доставят градивни елементи с 
ясно изразено действие за защита от свободните радикали, подкрепа на 
имунитета, дихателната система, устойчивостта и енергийния баланс на 
организма. 
 
Дозировка: 1 таблетка дневно (за деца от 6 до 12 г - 1/2 таблетка 
дневно), разтворена в 200 мл вода.

НОВИ ПРОДУКТИ VITAR



ЕХИНАЦЕЯ
10 сашета

Цена: 7.80 лв.

Код: 30721

Активни съставки в 1 саше: 
екстракт от ехинацея - 100 mg; екстракт 
от ацерола - 25 mg; витамин С - 160 mg; 
цинк - 5mg. 
 
VITAR препоръчва при: 
простуда, грип, заболявания на гор-
ните дихателни пътища, кашлица, ви-
русни инфекции. 

Действие: 
С мощно антиоксидантно действие 
и благотворен ефект върху горните 
дихателни пътища. Обогатена с вита-
мин С и цинк, напитката е особено под-
ходяща за премахване на умората, 
слабостта и изтощението, като съ-
щевременно помага да се защити 
организмът от оксидантния стрес. 

Разтворима гореща напитка при 
настинки и грип!  С вкус на къпина!

ДЖИНДЖИФИЛ
10 сашета

Цена: 7.80 лв.

Код: 30722

Активни съставки в 1 капсула: 
витамин С - 160 mg; екстракт от 
джинджифил - 65 mg; екстракт от 
облепиха - 20 mg; цинк - 5 mg.

VITAR препоръчва при: 
простуда, грип, умора, изтощение, 
отслабен имунитет.

Действие: 
Натуралните екстракти от джинджи-
фил и облепиха проявяват мощно 
антиоксидантно действие с бърз 
ефект върху естествените защитни 
сили на организма. 

Разтворима гореща напитка при 
простуда и грип! С джинджифил, 

облепиха, витамин С, цинк! 

Дозировка: 1 саше дневно, разтворено в 200 мл гореща вода.

БИЛКОВ СИРОП 
ПРОТИВ КАШЛИЦА за ДЕЦА

200 мл

Цена: 8.80 лв.

Код: 30724

Активни съставки: 
живовляк, мащерка, витамин С.
  
VITAR препоръчва при: 
кашлица, простуда, възпалени 
лигавици, респираторни заболявания. 

Действие: 
Натуралните съставки на продукта 
повлияват благотворно дихателните 
пътища и способстват за по-бързо 
възстановяване при простуда и 
настинки. Успокояват раздразнените 
и възпалени лигавици и дихателни 
пътища, омекотяват кашлицата.  

Ефективна грижа за децата при 
кашлица, простуда и грип!

БИЛКОВ СИРОП БРОНХИТ
200 мл

Цена: 9.95 лв.

Код: 30726

Активни съставки в 10 мл: 
екстракт от живовляк (10:1) - 100 mg; 
екстракт от мащерка (10:1) - 100 mg; 
екстракт от ехинацея (4:1) - 100 mg; 
витамин С - 50 mg.

VITAR препоръчва при: 
кашлица, възпаления на горните 
дихателни пътища, респираторни 
инфекции, простуда, грип. 

Действие:
Подпомага за възстановяването 
при простуда, нормализира ди-
хателните пътища, успокоява разд-
разнената лигавица, смегчава 
кашлицата. Добавеният витамин С 
подкрепя имунитета и подпомага 
възстановяването на организма. 

Бързо успокоява при кашлица, 
простуда и грип!

Дозировка: деца от 3 до 12 години - 10 мл на ден. Възрастни и деца над 
12 години 10 мл 1-2 пъти дневно.

Дозировка: 1 саше дневно, разтворено в 200 мл гореща вода.

Дозировка: Деца от 1 до 3 години - 5 мл дневно, деца от 3 до 12 години 
- 10 мл дневно, деца над 12 г и възрастни - 2 пъти дневно по 10 мл.

НОВИ ПРОДУКТИ VITAR



БИЛКОВ СИРОП СПОКОЕН СЪН
200 мл

Цена: 9.95 лв.

Код: 30725

Активни съставки в 10 мл: 
екстракт от мента (5:1) - 50 mg; екстракт 
от мащерка (10:1) - 50 mg; екстракт от 
жълт кантарион (6:1) - 50mg; екстракт 
от валериана (4:1) - 50mg; витамин С - 
40 mg.
 
VITAR препоръчва при: 
нарушен сън, стрес, трудно заспиване, 
напрегнатост, неврози, при чести нощ-
ни кашлици.

Действие: 
Натурални съставки с меко и трайно 
действие за хармонизиране на 
съня и възстановяване на нервната 
система. Комбинацията снема стреса, 
стабилизира психиката, подкрепя 
имунитета на организма. 

Дозировка: 10 мл вечер преди сън.

Традиционна течна формула при 
трудно заспиване и нестабилен сън!

БИЛКОВ СИРОП БОРОВИНКА
200 мл

Цена: 9.95 лв.

Код: 30723

Активни съставки в в 10 мл: 
екстракт от червена боровинка (10:1) 
- 150 mg; екстракт от ехинацея (4:1) - 
50mg; витамин С - 40 mg.

VITAR препоръчва при: 
проблеми с пикочните пътища и 
функциите на бъбреците, цистит, болка 
и парене при уриниране.

Действие: 
Натурални растителни екстракти, които 
влияят благотворно на пикочните 
пътища и повишават устойчивостта 
към бактерии и вируси. Премахва 
инфекции, действа като лек диуретик, 
укрепва капилярите. 

При парене при уриниране, болки 
и цистит!

Дозировка: Деца от 3 до 12 години - 10 мл веднъж дневно. Възрастни и 
деца над 12 г - 2 пъти дневно по 10 мл.

СЕПТАНГИН МЕД И ЛИМОН
16 пастили

Цена: 7.80 лв.

Код: 30720

Активни съставки: 
мед, мента, липа, етерично масло от 
лимон, етерично масло от мента.

VITAR препоръчва при: 
проблеми в горните дихателни пъ-
тища, възпалени и раздразнени 
лигавици, кашлица, простуда и нас-
тинки.

Пастили за възпалено гърло и 
кашлица при настинки и грип!

COOL & FRESH
25 пастили

Цена: 1.60 лв.
Код: 30716

• пастили за свеж дъх с вкус на мента;
• отличен резултат преди срещи,
 семинари, събития;
• без съдържание на захар.

Ментови пастили за свеж дъх!

Действие: 
Продуктът съдържа натурални вещества, които влияят благотворно на 
горните дихателни пътища и устната кухина. Медът и лимонът помагат 
да се омекотят раздразненията и да се укрепи имунитетът. Липата помага 
да се успокоят кашлицата и хриповете. 

Дозировка: За възрастни - 1 пастила от 3 до 6 пъти дневно, деца до 6 
години - 1 пастила от 2 до 4 пъти дневно.

ЕНЕРГИТ
42 таблетки

Активни съставки в 1 таблетка: 
витамин С - 40 mg; гуарана - 30 mg. 

• страхотен вкус;
• бърз ефект;
• намаляват умората;
• повишават концентрацията;
• подходящи и за диабетици;
• без консерванти;
• с аромат на череша.

Енергийни таблетки за смучене, 
подходящи за шофьори и хора с 

повишен физически и ментален труд!

Цена: 5.95 лв.
Код: 30728

НОВИ ПРОДУКТИ VITAR



ЧИСТ ЧЕРЕН ДРОБ           
30 таблетки

Цена: 7.50 лв.

Код: 30712

Активни съставки в 1 таблетка: 
екстракт от бял трън - 150 mg, биотин 
- 12,5 mg; витамин B1 - 0,275 mg; 
витамин В2 - 0,35 mg; витамин В6 
- 0,35 mg; витамин В12 - 0,625 mg; 
никотинамид - 4 mg; пантотенова 
киселина - 1,5mg; фолиева киселина - 
50 mg; витамин С - 20 mg; витамин Е - 3 
mg.
 
VITAR препоръчва: 
за детоксикация на черния дроб, при 
заболявания на храносмилателната 
система, черния дроб, жлъчката, 
повишени нива на холестерол и 
мазнини. 

Действие: Екстрактът от бял трън с висока биологична активност 
и специално подбраната комбинация от витамини осигурява важни 
градивни вещества за нормалното функциониране и регенерация на 
черния дроб. 

Дозировка: 1 таблетка дневно.

При честа употреба на алкохол, 
цигари и мазни храни. 

Детоксикира, регенерира и 
витализира черния дроб!

Опаковка за  30 дни

РЕСТАРТ
20 разтворими таблетки

Цена: 6.80 лв.

Код: 30702

Активни съставки в 1 таблетка: 
натриев бикарбонат - 1,5 г.
  
VITAR препоръчва при: 
повишена киселинност след хранене, 
прекомерна употреба на храни и 
алкохол. 

Действие: Неутрализира повишеното 
отделяне на стомашни киселини 
след прием на определени храни или 
след прекомерна употреба на храни, 
алкохол, кафе и др.
Дозировка: до 3 таблетки на ден 
според нуждите, разтворени в 100 мл 
вода.

Неутрализира киселините след 
прекомерна употреба на храни 

и напитки!

МЕТЕОР СТОП
16 сашета

Цена: 11.20 лв.

Код: 30714

Активни съставки в 1 саше: 
симетикон - 80 mg; екстракт от анасон - 
5 mg; екстракт от мента - 5 mg.

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

Действие: 
Симетикон е продукт с научно доказано 
антипянообразуващо действие, което 
от своя страна води до намаляване на 
подуването и образуването на газове в 
корема. 

Край на неприятните газове в 
корема! С анасон и мента!

След разграждане на газовите мехурчета, симетиконът се освобождава, 
непроменен от организма. Добавеният анасон подпомага нормалната 
функция на червата, а ментата насърчава нормалното храносмилане 
и подпомага отделянето на газове. Продуктът е в най-съвременната 
форма за употреба - директно разтваряне в устата, без да е необходимо 
прием на вода или други течности.

Дозировка: От 1 до 3 сашета дневно.

СУПЕР ЛИНИЯ
30 таблетки   

Цена: 7.80 лв.

Код: 30729

Активни съставки в 1 таблетка: 
екстракт от гарсиния камбоджа - 
120mg; екстракт от зелен чай - 70 mg; 
екстракт от горчив портокал - 12 mg; 
хром - 40 µg; витамин С - 40 mg.
 
VITAR препоръчва при: 
лица, контролиращи теглото си, за под-
държане на идеална фигура, редукция 
на теглото, изгаряне на мазнини. 

За редукция на теглото и 
оформяне на фигурата!

Опаковка за  30 дни

Действие: 
Иновативен продукт с модерен състав, съдържащ специфични 
информационни агенти - терморегулатори, които са полезни за нама-
ляване на телесното тегло. Поддържа нормален енергиен метаболизъм, 
подобрява обмяната на белтъци, въглехидрати и мазнини. 

Дозировка: 1 таблетка дневно след храна.
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ЕРЕКТОР
15 капсули

Цена: 8.50 лв.

Код: 30709

Активни съставки: 
L-аргинин, L - цитрулин, лимонник, ба-
бини зъби, елеутерокок, гинко билоба.

VITAR препоръчва при: 
полова слабост, сексуални дисфункции, 
намалено либидо, проблеми с 
ерекцията и продължителността на 
половия акт, сексуална пасивност и 
нервни изтощения. 

Подкрепа за мъжкия организъм 
при сексуални разстройства!

Действие: 
Уникална комбинация от активни съставки с благотворно влияние 
върху физиологичните потребности на мъжкия организъм. Влияе 
положително не само на настъпването, но и на продължителността и 
качествата на ерекцията. 

Дозировка: 2-3 капсули приети веднъж дневно.

КОЕНЗИМ Q10
30 капсули +

 30 капсули бонус

Цена: 27.50 лв.

Код: 30703

Активни съставки в 1 капсула: 
Коензим Q10 - 30 mg; витамин Е - 
12mg; селен - 10 µg.

VITAR препоръчва при: 
понижен имунитет, проблеми 
със сърдечно-съдовата систе-ма, 
възпалителни процеси, еднооб-
разно хранене, хронична умора, 
стрес от различен характер, психи-
чески натоварвания, липса на 
енергия и работоспособност. 

Енергия и младост за клетките 
и цялото тяло!

Опаковка за  60 дни

Действие: Ефективно подпомага сърдечно-съдовата и имунната систе-
ми. Мощната комбинация от коензим Q10, витамин Е и селен предпазва 
от вредното действие на свободните радикали, активира жизнената 
енергия, подпомага сърцето, черния дроб, белите дробове, мозъка. 

Дозировка: 1 капсула дневно.

АКНЕСТОП 
30 капсули

Цена: 7.80 лв.

Код: 30710

Активни съставки в 1 капсула: 
екстракт коприва - 50 mg; бирена мая 
- 75mg; биотин - 50 µg; витамин В1 - 
1,1 mg; витамин В2 - 1,4 mg; витамин 
В6 - 1,4 mg; витамин В12 - 2,5 µg; 
никотинамид - 16 mg; пантотенова 
киселина - 6 mg; фолиева киселина - 
200 µg; витамин С - 80 mg; витамин Е 
- 12 mg; цинк - 15 mg; инулин - 72 mg.
 
VITAR препоръчва при: 
проблемна кожа, акне, комедони, по-
вишена мастна секреция на кожата, 
хормонални проблеми. За активна де-
токсикация на организма. За здрава 
кожа, коса и нокти.  

Действие: Различни фактори обуславят проблемите на кожата, свър-
зани с поява на акне, пъпки и повишена секреция на себум. Богатият 
и балансиран състав на АКНЕСТОП въздейства на организма отвътре с 
активни вещества, изключително полезни за кожата.  

Дозировка: 1 каспула дневно.

Премахва акнето и връща 
самочувствието!

Опаковка за  30 дни

ЗДРАВА КОСА
30 таблетки

Цена: 6.80 лв.

Код: 30708

Активни съставки в 1 таблетка: 
екстракт от хвощ - 100 mg; витамин 
С - 80 mg; биотин - 50 µg; витамин Е - 
12mg; витамин В1 - 1,1 mg; витамин 
В2 - 1,4 mg; витамин В6 - 1,4 mg; 
витамин В12 - 2,5 µg; никотинамид - 
16 mg; пантотенова киселина - 6 mg; 
фолиева киселина 200 µg; цинк - 10 
mg; бета каротин - 2 mg.
  
VITAR препоръчва при: 
изтощени и слаби коси, пърхот, косо-
пад. За подобряване качеството и 
растежа на косата, за блестяща кожа 
и нокти. 

За блестяща и здрава коса! 
Препятства пърхота и косопада!

Опаковка за  30 дни

Действие: Комплексна формула с балансирано съчетание на активни 
вещества, които действат на организма отвътре, благодарение на което 
постепенно се подобрява външния вид и структурата на изтощената 
коса и тънките косми, а като краен резултат се стимулира растежа на 
косата. 

Дозировка: 1 таблетка дневно.
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Цена: 84.00 лв.

Код: 30799

РЕВИТАЛОН капсули
90 капсули

Активни съставки в 1 капсула: 
хиалуронова киселина - 5mg; L-метионин - 100mg; L-цистеин - 50mg; 
пантотенова киселина - 13,33mg; витамин В1 - 1,18mg; витамин В6 - 
2,34mg; фолиева киселина - 0,067mg; витамин С - 40mg; 4-аминобензоена 
киселина - 20mg; екстракт от пшенични зародиши - 50mg; екстракт от 
просо - 50mg; цинк - 3,34mg; мед - 0,5mg; селен - 10µg.

VITAR препоръчва при: 
нарушена здравина и качество на косата, изтощена коса, косопад, 
дегенеративни промени в структурата на косъма, ноктите, кожата, 
загуба на блясък. 

Действие: 
Революционна комбинация от растителни екстракти, аминокиселини, 
витамини и минерали с комплексно действие за здрави коса, нокти и 
кожа. Активните вещества проникват в дълбочинните слоеве на кожата, 
действат регенеративно и подхранващо и постепенно подобряват 
външния вид и текстурата на косата, като същевременно подпомагат 
нейния растеж.  

Дозировка: 2-3 капсули дневно.

За здрава и красива коса!

РЕВИТАЛОН Активиращ шампоан
250 мл

Активни съставки: 
кофеин, кератин, керамиди, витамини, аминокиселини.

Действие: 
Специална формула, разработена за чупливи, повредени и падащи 
коси. Съдържа полезни вещества, които подхранват косата от корените 
и подпомагат възстановяването и регенерацията й. 

Употреба: 
Нанесете равномерно и втрийтe в корените на мокра коса. Изчакайте 
1 минута, след което внимателно отмийте. За видими резултати 
се препоръчва след използването на шампоана да се нанесе  
възстановяващ балсам Ревиталон.

Подхранва, възстановява и регенерира косата!

РЕВИТАЛОН Възстановяващ балсам
250 мл

Активни съставки: 
арганово масло, кофеин, керамиди, витамини и минерали. 

Действие: 
Специално създадена формула за крехка, повредена коса и косопад. 
Активните съставки подхранват косата и корените, възвръщат здравия 
вид, възстановяват изтощената коса и улесняват разресването. Подходящ 
за всички типове коса и за ежедневна употреба. 

Употреба: 
Нанесете равномерно и втрийте в корените на намокрена коса. Оставете 1 
минута и отмийте. За видими резултати използвайте шампоан Ревиталон.

Ефективно активира растежа на косата!

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ ЗА КОСА - СПИРА 
КОСОПАДА, ВЪЗСТАНОВЯВА КОСАТА!

КОМПЛЕКТ РЕВИТАЛОН

Комплектът включва: 
- РЕВИТАЛОН капсули - 1 оп. от 90 капсули
- РЕВИТАЛОН шампоан - 1 бр. 250 мл
- РЕВИТАЛОН балсам - 1 бр. 250 мл

НОВИ ПРОДУКТИ VITAR



млади
Завинаги

Джералдин 
Митън

Хранене   
Упражнения  

Терапии   
Фитнес за ума   

Духовно израстване

Практични съвети как 
да победим старостта

Настолна книга

♥
♥
♥
♥
♥

Цена: 35.00 лв.

Код: 88

“ЗАВИНАГИ МЛАДИ”
настолна книга

Младостта не е просто период от живота и състояние на духа, а изкуство, което се 
усвоява през целия жизнен път и е постижимо за всеки, който му се посвети! 

Това е основното послание на книгата, която Ви представяме.
„Завинаги млади“ по увлекателен начин синтезира вековната мъдрост и достиженията на 
съвременната наука. Авторът на книгата, известният специалист д-р Джералдин Митън, е 
използвала опита и знанията на различни цивилизации от всички краища на земното кълбо. 
Сложната материя е изложена по един изключително увлекателен и достъпен начин с цел 
максимално да улесни практическото й приложение. На страниците ще намерите доказали 
ефективността си съвети от древен Китай и ренесансова Венеция, ценни прозрения на 
южноамериканските индиански племена и последната дума на модерната медицина. 
Всичко е направено с една цел – читателите да съхранят своята жизненост и красота, неза-
висимо от хода на времето. 

Книгата съдържа: 
- полезни знания за функционирането на човешкия организъм;
- техники и упражнения за поддържане на физическата форма;
- ценни препоръки за здравословен живот;
- съвети за правилно хранене;
- най-ефективните начини за отдих; 
- как да запазите мозъка си вечно млад.
Тя е и незаменим помощник, истински пътеводител из дебрите на мъдростта, който ще ви 
помогне да намерите оптимално съчетание между духа и материята и да изживеете мак-
симално красиво и съдържателно живота си. 

Цена: 210.00 лв.

Код: 26112

БИОМАГНИТНА ПОСТЕЛКА ЗА СТОЛ

БИОМАГНИТНА ТЕРАПИЯ
Комфорт и релакс в дома, 

при шофиране и работа в офис! 

Продукт от ново поколение с 
биомагнитно поле, карбонова мрежа 
за защита от геопатогенни зони и 
специална мемори структура за 
идеален комфорт на тялото:

ДРУГИ НОВИ ПРОДУКТИ

- с биомагнитно въздействие и защита;
- ускорява възстановяването на организма;
- намалява умората и отпадналостта;
- поддържа и възстановява костите;
- подпомага кръвообращението;
- гарантира свободна циркулация на въздуха;
- антиалергичен и антибакетриален;
- унищожава акари и препятства тяхното 
развитие.

Цена: 3.90 лв.

Код: 20029

DR. SILVER ГЕЛ ЗА ЧИСТИ РЪЦЕ
50 мл

Гел за чисти ръце със силата 
на сребърните йони! 

Намалява с 80% заплахата от грип! 

Съдържа:  колоидно сребро, екстракт от алое, 
колаген, етанол.

Бързо почиства и хигиенизира кожата на 
ръцете без измиване. Образува предпазен 
слой от сребърни йони върху ръцете, който ги 
защитава дълготрайно от вируси и бактерии. 
Хидратира, омекотява и подхранва кожата на
ръцете.

Колоидното сребро е надеждна защита срещу повече от 650 вида 
болестотворни вируси и бактерии, гъбички и паразити, от които страдат 
1/3 от всички хора на Земята. Среброто е най-мощният естествен 
антибиотик, който унищожава вируси и бактерии. 
50 дози в една опаковка за идеално чисти ръцe.



МАСЛО ОТ КОНОПЕНО СЕМЕ
32 капсули

Цена: 22.95 лв.

Код: 30268

Активни съставки в 1 капсула: 
масло от конопено семе - 0,629 g; 
витамин Е - 12 mg.
 
EQUILIBRA препоръчва при: 
проблеми със сърдечно-съдовата 
система, проблеми с кости и стави, 
артрит, възпалителни процеси 
в организма, повишени нива на 
холестерол и триглицериди, чупливи 
нокти, проблеми с кожа и коса.

Действие: Маслото от конопено 
семе е с най-добрия баланс на омега 
6 и омега 3 - 3:1 - препоръчвано като 
оптимално от СЗО. 

С бърз противовъзпалителен ефект 
за стави и кости, намалява стреса, 

подпомага сърдечната дейност!

Опаковка за  32 дни

ЦЕЛУЛИТ И ОТСЛАБВАНЕ
10 флакона х 15 мл

Цена: 29.95 лв.

Код: 30274

Активни съставки в 1 флакон: 
концентрирана смес Fructolysat®, 
която съдържа: листа от бяла 
бреза - 2,75 g; ананас - 2,75 g; 
артишок - 2,75 g. 

EQUILIBRA препоръчва при: 
редукция на телесното тегло, 
очистване на тялото от токсини и 
натрупани течности, целулит.

Иновативна, концентрирана 
формула за отслабване и 
премахване на целулит!

Действие: 
Специален продукт на основата на патентован комплекс - Fructolysat®. 
Подкрепя организма в изхвърлянето на излишни телесни течности. 
Синергичното действие на компонентите подпомага за постигане на 
добър ефект за пречистването и детоксикацията на организма. Подобрява 
обмяната, усвояването на хранителните вещества и редукцията на 
телесното тегло. 

Дозировка: 1 флакон дневно.

ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ +
10 флакона х 15 мл

Цена:29.95 лв.

Код: 30275

Активни съставки в 1 флакон: 
пчелен мед - 8,9 g; пчелно 
млечице - 750 mg; витамин В5 - 6 
mg; витамин В6 - 1,4 mg.

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

Усилена формула с бърз ефект 
при слаб имунитет и често 

боледуване!

ШУГЪР КОНТРОЛ
30 таблетки 

Цена: 27.90 лв.

Код: 30276

Активни съставки в 1 таблетка: 
екстракт от гимнема силвестре - 
200 mg (25% гимнемова киселина); 
екстракт от грифония - 50 mg; екстракт 
от канела - 50 mg; хром - 50 µg.

EQUILIBRA препоръчва при: 
диабет тип II, нарушения във въгле-
хидратния метаболизъм, предразпо-
ложение към развитие на диабет.

За нормални нива на кръвната 
захар!

Опаковка за  30 дни

Действие: 
Високоефективна комбинация от растителни екстракти и хром, които 
насърчават въглехидратния метаболизъм и подпомагат поддържането 
на нормални нива на кръвната захар, като в същото време контролират 
чувството за глад. 

Дозировка: 1 таблетка дневно преди хранене.

Осигурява идеална подкрепа за клетъчните мембрани и нормалното 
функциониране на мозъка и нервната система. Естествен източник на 
витамин Д и Е. Снема стреса, гарантира противовъзпалително действие, 
защитава от вредните UV лъчи. Добавката от витамин Е засилва антиок-
сидантната активност на продукта, като предпазва маслото от външни 
влияния.

Дозировка: 1 капсула дневно.

Действие: 
Уникална комбинация с мощно действие и траен ефект. Пчелното 
млечице е високоефективна храна, съдържаща комплекс от 18 
аминокиселини, физиологично активни ензими, въглехидрати, липиди, 
витамини и минерали. Добавените витамини В5 и В6 нормализират 
енергийния метаболизъм и хормоналната активност, подпомагат 
имунната система и психическата устойчивост на организма. 

Дозировка: 1 флакон дневно.

НОВИ ПРОДУКТИ EQUILIBRA



АНАНАС 
40 капсули

Цена: 19.95 лв.

Код: 30267

Активни съставки в 1 капсула: 
сух екстракт от сърцевина на ананас 
- 0,25 g; витамин С - 3 mg; сладка 
детелина (сух екстракт) - 0,030g.
 
EQUILIBRA препоръчва при: 
целулит, нарушено качество на кожата, 
за подобряване на кръвообращението.

Дозировка: 4 капсули дневно.

Премахва целулита 
и оформя силуета!

НОВИ ПРОДУКТИ EQUILIBRA

ЧАЙ ОТ ЗЕЛЕНО КАФЕ
15 филтър  пакетчета

Цена: 9.95 лв.
Код: 30269

Активни съставки: 
екстракт от зелено кафе и листа от зелен анасон.
 
Действие: 
Пречистващ чай със силен антиоксидантен ефект. Зеленото кафе е здра-
вословен и безопасен начин да влезете във форма, а зеленият анасон 
подобрява храносмилането. С отслабващ ефект.

Дозировка: 1 пакетче сутрин, запарено 5 мин в 250 мл вряла вода.

ПРЕЧИСТВАЩ ЧАЙ
15 филтър  пакетчета

Цена: 9.95 лв.
Код: 30270

Активни съставки: 
листа от глухарче, корен от едногодишна ливадина, корен от репей, листа 
от артишок, корен от цикория, листа от маточина.
 
Действие: 
Пречистващ чай от специално селектирани билки, които са познати от 
дълги години поради детоксикиращия си ефект. 

Дозировка: 1 пакетче сутрин, запарено 3-5 мин в 250 мл вряла вода.

ЧАЙ ДИДЖЕСТИВ
15 филтър  пакетчета

Цена: 9.95 лв.
Код: 30271

Активни съставки: 
див копър, корен от сладник, семена от зелен анасон, ментови листа, кора 
от сладък портокал и цветове от лайка.
 
Действие: 
Ефективен и натурален чай за подпомагане функцията на храносмилател-
ната система. При болки и газове.

Дозировка: 1 пакетче сутрин, запарено 3-5 мин в 250 мл вряла вода.

РЕГУЛИРАЩ ЧАЙ 
15 филтър  пакетчета

Цена: 9.95 лв.
Код: 30273

Активни съставки: 
семена от див копър, корен от сладник, листа от сена, корен от едногодишна 
ливадина и корен от репей.
 
Действие: 
Билкова селекция, която има благоприятен ефект върху стомаха и пречист-
ването на червата. Подходящ при запек.

Дозировка: 1 пакетче вечер, запарено 3-5 мин в 250 мл вряла вода.

РЕЛАКСИРАЩ ЧАЙ 
15 филтър  пакетчета

Цена: 9.95 лв.
Код: 30272

Активни съставки: 
цветове и листа от лайм, цветове и листа от глог, кора от сладък портокал, 
листа от пасифлора и корен от валериан.
 
Действие: 
Натурален продукт с бърз успокоителен ефект. Подпомага и подобрява 
качеството на съня. При силен стрес.

Дозировка: 1 пакетче вечер преди лягане, запарено 3-5 мин в 250 мл 
вряла вода.



Цена: 9.99 лв.

Код: 30116

ЗЛАТНО ЧУДО N1
50  мл капки

По оригинална рецепта на маг. фарм. Никола Мангалджиев. За имунитет енергия и памет! 

Активни съставки: вoдно-спиртни екстракти от: родиола или златен корен (Rhodíola rosea), семена от кавказка 
коприва (Urtica cannabina), плодове от лиций (Lycium barbarum), магарешки трън (Onopordum acanthium), лимонник 
(Schisandra chinensis), шапиче (Alchemilla vulgaris), гинко билоба (Ginkgo biloba). Съдържа 40 об % алкохол. 
Препоръчва се при: Понижен имунитет, често разболяване, настинки, грип, физическа и психическа умора. Подсилва 
организма.
Действие: Плодовете от лиций благоприятстват за повишаване на съпротивителните сили на организма и забавят 
процесите на стареене. Подобно на женшена, лицият е мощен адаптоген. Адаптогените укрепват организма и ни помагат 
да се справим със стреса. Подпомага за нормалното функциониране на жлезите и поддържане на нормален хормонален 
баланс. Допринася за антиоксидантната защита на организма. Подпомага функцията на черния дроб. Веществата, 
които се съдържат в родиола, допринасят за силния адаптогенен ефект на билката. Подпомагат енергийния баланс 
и благоприятстват за по-ефективното използване на кислорода в клетките. Облекчават при натрупано напрежение и 
умора. Подпомагат паметта и повишават психичната енергия. Семената на кавказката коприва се отличават с много 
по-богато съдържание на биоактивни вещества. По естествен път подпомагат обмяната на веществата, нормализирт 
хормоналния баланс и оказват общо тонизиращо и укрепващо действие на организма. Лимонник (шизандра) 
подпомага при преумора, сънливост, лошо настроение, допринася за повишаване на психическата и физическата 
работоспособност,  активира дейността на невроните. Стимулира имунната система. Екстрактът от магарешки трън 
подпомага функцията на пикочо - половата система, подкрепя тонуса на гладката мускулатура, възбужда централната 
нервна система. Шапичето (цариче) подпомага за поддържане на нормален хормонален баланс. Допринася за 
намаляване на физическата умора. Благоприятно въздейства върху имунната система и върху целия организъм. 
Екстрактът от гинко билоба допринася за разширяването на най-малките кръвоносни съдове и подпомага 
циркулацията на кръвта. Гинко Билоба допринася за нормалното функциониране на притока на кислород до мозъчните 
клетки. 
Дозировка: Препоръчва се 2 пъти на ден (сутрин и вечер)  по 21 капки разтворени в чаша вода (200 ml), 30 мин. преди 
хранене.

Цена: 9.99 лв.

Код: 30117

ЗЛАТНО ЧУДО N14
50  мл капкиПо оригинална рецепта на маг. фарм. Никола Мангалджиев. За елегантна фигура! 

Активни съставки: вoдно-спиртни екстракти от: зелен чай (Camellia sinensis), плодове от лиций (Lycium barbarum), 
семена от кавказка коприва (Urtica cannabina ), листа от бреза (Betula pendula), корен от глухарче (Taraxacum officina-
le), семена от лен (Linum usitatissimum), корен от джинджифил (Zingiber officinale), корен от ревен (Rheum palmatum), 
червен пипер (Capsicum annuum), артишок (Cynara scolymus). Съдържа 40 об % алкохол.

Препоръчва се при: наднормено тегло, забавен метаболизъм, трудно контролиране на телесното тегло. За идеална 
фигура в проблемните зони (ханш, бедра, талия и корем). 

Действие: зеленият чай ускорява метаболизма и засилва процесите на изгаряне на резервните мазнини в мастните 
клетки в целия организъм. Подпомага за изчистване на организма от токсини. Лицият е подсилващ плод, който спомага 
за поддържане на нормално зрение и кръвотворна функция на организма. Допринася за паметта, либидото, и за 
спокоен сън. Семената на кавказката коприва се отличават с много по-богато съдържание на биоактивни вещества. 
По естествен път подпомагат обмяната на веществата, нормализирaт хормоналния баланс и оказват общо тонизиращо 
и укрепващо действие на организма. Екстрактът от брезови листа допринася за нормалното функциониране 
на бъбреците и уринарния тракт. Екстрактът от корен от глухарче подпомага микроциркулацията на телесните 
течности, отвежда излишната вода и подобрява метаболизма на организма като цяло. Подпомага нормалната функция 
на бъбреците и черния дроб. Благодарение на специфичното действие на слузестите вещества, ленът подпомага за 
намаляване нивото на вредния холестерол и изчистването на кръвоносната система. Наред с това, улеснява дейността 
на отделителната система. Джинджифилът помага за извеждането на шлаките от организма, които ни пречат да 
поддържаме нормално телесно тегло. Джинджифилът спомага обмяната на веществата и изгаря мазнините. Подпомага 
храносмилането и ускорява метаболизма на мазнини. Ревенът подпомага храносмилането, подобрява отделянето 
на стомашен сок и тонизира гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт. Екстрактът от лют червен пипер 
ускорява метаболизма, стимулира циркулацията на кръвта и процесите на изчистване на организма. Има термогенен 
ефект – стимулира бързото изгаряне на приетите калории. Артишокът подпомага храносмилането, допринася за 
поддържане нормалната функция на черния дроб, засилва отделянето на жлъчка и панкреатични ензими. Подпомага 
метаболизма на мазнините.

Дозировка: Препоръчва се 2 пъти на ден (сутрин и вечер)  по 21 капки разтворени в чаша вода (200 ml), 30 мин. преди 
хранене.

ДРУГИ НОВИ ПРОДУКТИ



Цена: 9.95 лв.

Код: 30059

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА + ВИТАМИН Е
 30 капсули

Нормализира хормоните в организма! Допринася за красива коса и кожа! 

Активни съставки в 1 капсула: 
100% студено пресовано масло от вечерна иглика (Evening primrose oil); D – алфа-токоферил ацетат (витамин 
Е).

Препоръчва се при: 
нарушен хормонален баланс, предменструален синдром, нарушен месечен цикъл, гинекологични 
заболявания, проблеми с кожата, косата, ноктите и др.

Действие: 
Маслото от вечерна иглика съдържа 2 от най-важните Омега 6 полиненаситени мастни киселини, а именно 
алфа-линолеинова киселина и изключително ценната гама-линоленова киселина (GLA) > 9%. Гама-
линоленовата киселина се синтезира в минимални количества в човешкото тяло и служи като прекурсор 
(предшественик) в синтеза на редица простагландини. Простагландините участват в регулиране на много и 
различни процеси в тялото - например в поддържането на нормалния тонус на гладката мускулатура. Гама-
линоленовата киселина (GLA) подпомага за нормалното функциониране на много органи и системи в тялото.
Витамин Е ,Токоферол
Витамин E е мастно разтворим витамин - мощен антиоксидант. Витамин E допринася за защитата на клетките 
от оксидативен стрес 

Дозировка: 
Препоръчва се по 1-2 капсули дневно, след храна. 

Цена: 12.95 лв.

Код: 30058

КАРДИОВИТ
 30 капсули

За здраво сърце и кръвоносна система! Нормализира холестерола! 

Активни съставки в 1 капсула: 
магнезиев цитрат; мая от червен ориз (5% монаколин); L карнитин; L- аргинин; екстракт от глог (листа, 
3% витексин); екстракт от върба (20% салицин); обогатени със селен дрожди; екстракт от глог (плод, 10% 
флавоноиди); екстракт от валериана (0,8% валерианова киселина); коензим Q10.

Препоръчва се при: проблеми със сърцето и кръвоносната система както и при високи нива на холестерол.

Действие: В маята от червен ориз се съдържат вещества наречени „монаколини“. Те поддържат нормалните 
нива на ензима HMG-CoA редуктаза, който участва в регулацията на холестерола в кръвта. Кората на 
бялата върба съдържат гликозида салицин, който подобрява кръвообращението и подкрепя здравето на 
сърдечно-съдовата система като цяло. Екстрактите от листа и плодове на глог допринасят за нормалното 
кръвообращение. Съдържат флавоноидни вещества (витексин), на които се дължи благоприятното действие. 
Екстрактът от валериана съдържа етерично масло, валерианова и изовалерианова киселина, борнеол, 
сесквитерпени, гликозидни съединения, дъбилни вещества и други. Действието им се дължи на целия 
комплекс от биологично активни вещества. Повишава качеството на съня, включително и при лица, страдащи 
от безсъние и превъзбуда, не предизвиква усещане за сутрешна сънливост. L-карнитинът е съединение, 
налично в почти всяка клетка на човешкото тяло. Това е вещество подсигурява транспортирането на мастни 
киселини към митохондриите, където се осъществява превръщането на храната в енергия. L-карнитинът е 
най-необходим и се натрупва в най-голямо количество в мускулите (в това число и в сърцето). L-аргининът 
подпомага за поддържане нормалното състояние на кръвоносните съдове. Коензим Q10, познат още като 
убиквинон е естествена съставка, която в организма играе важна роля при трансформацията на енергия в 
клетките. Той е особено важен за нормалното функциониране на сърцето и мускулите. Магнезият е важен 
минерал, който играе основна роля в много биохимични процеси протичащи в тялото, подсигурява енергийния 
баланс в клетките, благоприятства за нормалното функциониране на нервната система. Селенът е съставна 
част на ензима, който предпазва клетъчните структури от действието на свободните радикали в организма. 
Селенът е силен антиоксидант.

Дозировка: 
Препоръчва се по 1 капсула дневно, след храна.

ДРУГИ НОВИ ПРОДУКТИ

Опаковка за  30 дни

Опаковка за  30 дни



ДРУГИ НОВИ ПРОДУКТИ

За контакти:

www.green-master.eu

Цена: 3.90 лв.

СУПЕР БАМБУКОВИ ЧОРАПИ ACTIVE THERAPY
С АЛОЕ ВЕРА! Комфорт, тонус и по-добро кръвообращение! С логото на Green Master!

Чорапите са произведени от 100% еко бамбук с използване на патентована технология на 
плетката, която не стяга краката и подобрява кръвообращението. По специален метод между 
влакната са прикрепени микрокапсули от Алое Вера, което допринася за здрав епидермис, оказва 
антибактериално и успокояващо действие. Бамбуковите влакна имат хиляди малки кухини, 
поради което ефективно абсорбират влагата и запазват телесната температура. Чорапите са 
меки и нежни, отблъскват лошата миризма, имат антимикотично действие. Те са антиалергични и 
полезни при уморени крака и разширени вени. 

БАМБУКОВИ ЧОРАПИ
стандарт

БАМБУКОВИ ЧОРАПИ
спорт (терлик)

Кодове за поръчка според цвета и размера за стандарт: Кодове за поръчка според цвета и размера за терлик:

Цвят размер 
35-38

размер 
39-42

размер 
43-46

Черен код: 28351 код: 28391 код: 28431
Тъмно син код: 28352 код: 28392 код: 28432
Антрацит 
(тъмно сив) код: 28353 код: 28393 код: 28433
Сребристо сив код: 28354 - -

Бежов код: 28355 - -

Цвят размер 
35-38

размер 
39-42

размер 
43-46

Черен код: 29351 код: 29391 код: 29431
Сребристо сив код: 29354 код: 29394 код: 29434
Бежов код: 29355 код: 29395 код: 29435
Бял код: 29356 код: 29396 код: 29436

Цена: 59.80 лв.
- Невероятни парфюми за Дами и Господа!

- Вдъхновени от световните ТОП дизайнери! 
- Три пъти повече парфюм 

на изключителна цена!

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ – при закупуване на продукти само от настоящата брошура на 
стойност над 19,50 лв. освен, че получавате Вълшебно късметче, имате и право да закупите с 
-50 % намаление 1 бр. парфюм  CARAVAN по избор (поръчката се прави едновременно).

За да избрете вашия 
парфюм, моля, обърнете 
се към наш консултант! 

CARAVAN  Eau de Parfum
150 ml 

Страстни аромати от Испания!

Цена -50%: 29.90 лв.

Код -50%: 799 _ _ 50

Код за дамски парфюм: 
798 _ _

Код за мъжки парфюм: 
799 _ _

Код -50%: 798 _ _ 50


