
Здраве

Красота

Чистота

‘22

КАТАЛОГ 



Каталогът се разпространява сред определен кръг лица (дистрибутори), 
не е средство за реклама.

Печат: Варшава, юни 2022 г.

КАТАЛОГ
За България

hydrate
the world



4

ЗДРАВЕ

Ca-Mg Комплекс � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8
Н-500 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Абрикотаб С � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
АкваОкс  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
АктиВин  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Алтимейт Макс � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13
Асимилатор  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
Би-Лурон � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15
Вечерна формула  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16
Визи-Прайм  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17
Готу Kола Eкстракт  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18
Грифония � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19
Дейли Делишъс Бюти Шейк  � � � � � � � � � � � � 20
Дейли Делишъс Хай-Фибър � � � � � � � � � � � � 21
D-Спрей � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22
Желязо � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23
Заферан � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24
Зърнастец � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25
Коензим Q10  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26
Коластра Плюс � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27
Кора от мравчено дърво � � � � � � � � � � � � � � � 28
Кора от мравчено дърво с мате � � � � � � � � � 29
Кора от мравчено дърво със селен � � � � � � 30
Корал Артишок � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31
Корал Босвелия � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32
Корал Карнитин � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33
Корал Келп � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
Корал Котешки нокът � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35
Корал Лецитин � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36
Корал Люцерна  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37
Корал-Майн  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38
Корал Магнезий � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39
Корал Репей � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40
Корал Сладък корен  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 41
Корал Таурин � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42
Корал Черен орех  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43
Корал Цинк 15  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44
Лакс-Макс � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45
ЛимФлоу � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46
Липозомен витамин С � � � � � � � � � � � � � � � � � 47
Липозомен куркумин  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48
Липостик Фит � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
МайндСет � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 51
Масло от черен дроб на акула � � � � � � � � � � 52
Меджик Калций  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53
Мемо-прайм � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54
МСМ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55

Омега 3/60  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 56
Омега-3 портокал  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 57
ОпиСтоп  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58
Оушънмин  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59
Папая  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 60
ПараФайт � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61
Пентокан К+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62
Премиум Спирулина � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63
Пренатал + � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64
Промарин колагенови пептиди � � � � � � � � � � 65
Противити Ултра � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66
Сафрино � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67
Селен  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68
Синерджайзър � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69
Слим бай Слим  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 70
Супербарове  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 71-73
Супер-Флора  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 74
Тейсти Би � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75
ФанДетокс  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 76
Фитовирон  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 77
Фито Контрол � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78
ФитоМикс за жени � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79
ФлексиКор  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80
Фолиева киселина � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81
Хлорела  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82
ЦиркуФит  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 83
Чесън Eкстракт  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84
Ями Витс � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 85

Комплексни решения
ХидраМакс  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88
Здравословен старт � � � � � � � � � � � � � � � � � � 89
Целева Програма «Здрави черва» � � � � � � 90
I-Pack  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91
C-pack  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92
Програма Коло-Вада Лайт � � � � � � � � � � � � � 93
Програма 2 Коло-Вада Плюс � � � � � � � � � � � 94
Корал Детокс � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 95
Корал Детокс Плюс  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96
Ментална Сила � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97
Recover Pack  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98
Започни с вода  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99
Нутрипак  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100
Парашилд  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 101
Парашилд Плюс  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 102
Опаковка на живота  � � � � � � � � � � � � � � � � � 103



5

КРАСОТА

ЧИСТОТА

Privilege Почистващо мляко за лице
с екстракт и масло от кафе  � � � � � � � � � � � 108
Privilege Скраб за лице
с екстракт и масло от кафе  � � � � � � � � � � � 109
Privilege Хидратиращ тоник
с екстракт и масло от кафе  � � � � � � � � � � � 110
Privilege Интензивен
околоочен серум с екстракт от кафе  � � � 111
Privilege Интензивен серум
за лице и шия с екстракт от кафе � � � � � � 112
Privilege Възстановяващ околоочен  
крем с екстракт и масло от кафе � � � � � � � 113
Privilege Дневен крем, забавящ  
процесите на стареене, за лице и шия
с екстракт и масло от кафе  � � � � � � � � � � � 114

Privilege Нощен крем, забавящ процесите
на стареене, за лице и шия
с екстракт от кафе � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 115
Масло от чаено дърво козметично � � � � � 116
Масло от ему � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 117
Pure&Natural Масло от ему с масло  
от чаено дърво  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118
Pure&Natural Крем за тяло Cool Relief � � � 119
Coralbrite � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 121
Силвър гел  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 122
Силвър Макс Кеър � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123

Alive D Хипоалергенен течен препарат  
за миене на съдове � � � � � � � � � � � � � � � � � � 126
Концентриран препарат за избелване  
и отстраняване на устойчиви замърсявания 
Alive � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 127

Концентриран прах за пране
на бели и цветни тъкани Alive � � � � � � � � � 127
Витастик � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 128







8

СA-МG КОМПЛЕКС
Ca-Mg Complex

«Ca-Mg Комплекс» – продукт, поддържащ нужното съотношение на калций и магнезий в организма, подо-
бряващ калциево-магнезиевата обмяна и оптимизиращ жизненоважните процеси, свързани с метаболизма 
на минералните вещества.

Действие на активните съставки 
Калций (Са) – един от най-важните елементи в нашия организъм, от който зависи функционирането  
на практически всички системи. Преди всичко, той е основен компонент на костния скелет, като осъществява 
структурната функция в организма.

Калцият, също така играе ролята и на регулатор на ферментативните процеси, секрецията на хормони-
те, вътрешноклетъчния метаболизъм, нервномускулната проводимост. От този минерал зависи стабилна-
та дейност на сърцето и тонуса на съдовете, работата на нервната система и нормалното циркулиране  
на кръвта, производството на храносмилателни ферменти и хормони, проницаемостта на съдовете и клетъ-
чните мембрани.

Магнезий е не по-малко важен макроелемент, 70 % от него се съдържа в костите. Той се счита за ан-
тагонист на калция, но в същото време двата минерала, като братя-близнаци, трябват един на друг 
и работят като двойка. Тези минерали трябва да се намират в организма  в оптимално съотношение 
1:0,7. При това условие магнезият способства на по-добрата усвояемост на калция, контролира ус-
вояването на калция в клетките и препятства на прекомерното му извеждане. Калцият способства за 
съкращението на скелетната и гладката мускулатура, а магнезият, наопаки, отнема спазъма и отпу-
ска мускулите. Освен това, магнезият осигурява освобождаването на клетъчната енергия АТФ, регули-
ра тонуса на гладката мускулатура (съдове, дебело черво, жлъчен и пикочен мехур и др.), способства  
за премахването на стреса.

Силиций (от екстракта на хвощ) способства за всмукването на калций и повече от 70 % други елементи 
(фосфор, флуор, сяра, магнезий, натрий и др.), предупреждавайки развитието на остеопороза. При недо-
стига му в организма се влошава усвояването на всички минерали и витамини.

Бор – това е елемент, който значително подобрява процесите на обмяната на най-важните елементи: маг-
незий, калций и флуор. Той участва в преобразуването на витамин D в най-активната му форма, заед-
но със силиций и витамини К и D3 повишава всмукването и подобрява метаболизма на калция, магнезия  
и фосфора, препятства загубата им чрез бъбреците.

Витамини К и D3 участват в обмяната на веществата в костите и съединителната тъкан. Те участват  
в усвояването и използването на калций в ранните стадии на формиране на костната тъкан, осигуряват 
взаимодействието на калций и магнезий.

код:  91845
форма на отпускане:  90 таблетки

Приложение

«Ca-Mg Комплекс» благоприятно повлиява  
на здравето:

 ● подобрява калциево-магнезиевата и минерална 
обмяна;

 ● оптимизира функциите на жизненоважните 
системи;

 ● способства укрепването на костите, регулира 
съкращението и отпускането на мускулите.

Калций (малат и цитрат) 75 мг, магнезий (малат и цитрат) 
25 мг, силиций (от екстракта на хвощ) 1,25 мг, бор (от борна 
киселина) 0,25 мг, витамин К 37,5 мкг, витамин D3 75 МЕ. 
Помощни компоненти: калциев фосфат, стеаринова киселина, 
силициев диоксид, магнезиев стеарат.

състав:
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H-500
H-500

Продуктът «Н-500» допълва линията от продукти с антиоксидантно действие. Той осигурява защита  
от свободните радикали и по този начин помага да се възстанови нормалната работоспособност на орга-
низма.

Действие на активните съставки
Благодарение на този продукт проблемите с преждевременното остаряване и лошото самочувствие няма 
да съществуват за Вас.

«Н-500» е източник на жизнена сила,  издръжливост, физическа и умствена работоспособност.

«Н-500» повишава издръжливостта по време на всякакви физически натоварвания, спортни занимания  
или тежка работа. Този продукт помага за намаляване нивото на млечна киселина и бързото й оползотворя-
ване в мускулите, като по този начин организмът за кратко време се възстановява след натоварване. Затова 
«Н-500» е подходящ за хора на интелектуалния труд, за работещите в тежки производства, за спортисти,  
а също така и за любителите на активната почивка, защото облекчава свръхнатоварването, намалява пре-
напрежението, повишава еластичността и тонуса на мускулитe.

Продуктът «Н-500» увеличава енергийния потенциал на организма чрез стимулиране на синтеза на клетъ-
чна енергия, която се освобождава при разграждането на белтъчно-въглехидратната храна, а това е осо-
бено важно за здравето, защото именно запасът от енергия осигурява физическата и умствената работо-
способност, подобрява обмяната на веществата и позволява на организма да устои на неблагоприятните 
фактори. «Н-500» пречи на окисляването на здравите клетки и възстановява благоприятната алкална среда 
в организма и по този начин подобрява храненето на клетките и обмяната на веществата.

Приложение

«Н-500»:
 ● повишава енергийните резерви на организма 

и затова е полезен за хора на интелектуалния 
труд или хора, които са заети в тежки произ-
водства;

 ● е подходящ за спортисти и за любители  
на активната почивка;

 ● предотвратява преждевременното стареене.

код:  91800/91883
форма на отпускане:  60 капсули/120 капсули

Cмес Н-500 (магнезиев цитрат, калиев цитрат, калиев аскор-
бат, силициев диоксид, натриев борат) 300 мг

състав:
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АБРИКОТАБ С
Abricotab C

«Абрикотаб С» съчетава полезните свойства на кайсиите и витамин С и е особено полезен при небалансирано 
хранене и дефицит на свежи плодове и зеленчуци в храненето. Продуктът помага за нормализиране на хра-
носмилането и обмяната на веществата, осигурява на организма необходимите хранителни вещества. Дъвча-
щите таблетки имат приятен вкюс и не е задължително да се пият с вода, което значително улеснява приема им.  
 
Действие на активните компоненти:

Лиофилизиран прах от кайсии.

Методът на лиофилизация (изсушаване на предварително замразен продукт във вакуум) позволва да се за-
пазят максимално полезните вещества за разлика от традиционното сушене и консервиране.

Кайсии — богат източник на фитонутриенти, необходими за поддържане на здравето. Те съдържат витами-
ни (бета-каротен, витамини от група В, витамини С, Р и РР), както и лутеин и зеаксантин, минерали (калий, 
магнезий, желязо, мед, калций, фосфор и йод), фибри. По съдържание на калий кайсиите заемат едно от 
първите места сред продуктите с растителен произход. Те влияят благоприятно върху обмяната на веще-
ствата, храносмилането, подобряват работата на жлъчката, червата, действат общоукрепващо.

За производството на «Абрикотаб С» се използват само кайсии от сорта «шалах», отглеждани в Араратска-
та долина в Армения в екологично чиста среда. Този сорт се отличава с идеален баланс на съдържание на 
сладко и кисело.

Витамин С. Значението на този витамин за организма е много голямо: това е много силен антиоксидант, 
който защитава клетките от преждевременно стареене, и е важен участник в синтеза на колаген, който уско-
рява заздравяването на тъканите и поддържа еластичността на съдовете. Освен това, витамин С подобрява 
усвояването на желязото и селена, укрепва защитните сили на организма.

код:  2188
форма на отпускане:  60 дъвчащи таблетки

Приложение

«Абрикотаб С» помага за:
 ● допълване на храненето на възрастни и деца над 

3 години с полезни хранителни вещества;
 ● поддържане здравето на сърцето и съдовете;
 ● подобряване на храносмилането;
 ● укрепване на имунитета.

Лиофилизиран прах от кайсии 880 мг, витамин С (аскорбинова 
киселина) 100 мг, допълнителни вещества.

състав:
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АКВАОКС
AquaOx 

«АкваОкс» е комплекс от най-мощните растителни антиоксиданти, които осигуряват оптимална работа  
на сърдечно-съдовата и централната нервна система, подобряват кръвообращението и пропускливостта  
на съдовете, защитават клетките от преждевременно стареене.

Действие на активните съставки
Екстрактът от нар съдържа елагова киселина, проантоцианиди и комплекс от други вещества и поради 
това се счита за най-силния антиокислител, предотвратява увреждането на клетките, което би могло да 
доведе до нарушаване на дейността на мозъка, сърцето, черния дроб, бъбреците. Както сочат последните 
научни изследвания, екстрактът от нар забавя прогресирането на атеросклерозата, а ежедневната употреба  
на чаша сок от нар в продължение на една година предотвратява появата на атеросклеротични плаки  
по съдовете. Нарът притежава много по-висока антиоксидантна активност в сравнение с боровинката  
или зеления чай.

Плод акаи – още един лидер по съдържание на антиоксиданти, необходими мастни киселини омега-3,-6,-9, 
витамини, минерали, аминокиселини. Такова количество полезни вещества, съдържащи се в един плод, 
извънредно рядко се среща в други продукти. Акаи действа общо тонизиращо, подобрява циркулацията  
на кръвта, активира мисленето, помага за поддържане на нормалното ниво на холестерола.

Екстрактът от какаови зърна е източник на полифеноли и флавоноиди, които предотвратяват негатив-
ното въздействие на свободните радикали върху клетките на организма. Именно на полифенолите кака-
ото дължи своя цвят и вкус, а също така и редица полезни свойства: антиокислителни, антибактериални  
и противовъзпалителни. Експериментално е доказано, че полифенолът на какаото епикатехин се усвоява 
бързо и напълно от организма. Какаото влияе благотворно на главния мозък като повишава притока на кръв 
към тези области, които отговарят за бързата реакция и паметта.

Екстрактът от розмарин също е активен антиоксидант, благодарение на наличието на фенолна киселина  
в състава му. Карнозиновата киселина и нейните производни осигуряват силните антиоксидантни, стабили-
зиращи, тонизиращи свойства на екстракта от розмарин.

Приложение

«АкваОкс»:
 ● е общоукрепващо средство;
 ● предотвратява развитието на атеросклероза;
 ● осигурява активна работоспособност.

код:  91829
форма на отпускане:  60 растителни капсули

Екстракти от: плод нар 200 мг, плод акаи 200 мг, какао 40 мг, 
листа розмарин 20 мг, допълнителни вещества.. 

състав:
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АКТИВИН
ActiVin

В нашия организъм ежеминутно протичат огромно количество химични реакции. В резултат на някои от тях 
се формират и вредните за човека свободни радикали. Те ускоряват процесите на стареене и участват във 
възникването на различни заболявания. Тяхното образуване се засилва и в резултат на влиянието на не-
благоприятните фактори на околната среда – замърсеният въздух, цигареният дим, токсичните съединения, 
попаднали в организма и т.н. Освен това, с напредване на възрастта антиоксидантната защита отслабва  
и човек вече не е в състояние да се справи със свободните радикали. Резултатът от всичко това е задълбо-
чаване на разрушителните процеси, предизвикани от тяхното действие. В такива случаи антиоксидантната 
защита може да се засили с помощта на биологично активни добавки, съдържащи антиоксиданти.
Комплексът «Активин» включва различни натурални антиоксиданти, които активно неутрализират сво-
бодните радикали, забавят процесите на стареене, повишават издръжливостта на организма, зареждат  
го с енергия и стабилизират системите, гарантиращи нормалната жизнена дейност.

Действие на биологично активните компоненти
Инулин – полизахарид, състоящ се предимно от фруктозни единици, който се явява източник на разтво-
рими растителни фибри за организма. Разтворимите растителни фибри стимулират растежа и развитието 
на нормалната чревна микрофлора, затова са наречени пребиотици. Нормализирането на чревната микро-
флора води до подобряване на работата на храносмилателната система и общото състояние на организма 
и активира имунната защита.
Активинът (екстракт от гроздови семки) е шампион по съдържание на природни антиоксиданти, които 
неутрализират свободните радикали и предпазват клетките от увреждане. Екстрактът от гроздови семки 
действа като кардиопротектор, укрепва съдовите стени, подобрява микроциркулацията и снабдяването на 
мозъчните клетки с кислород Той е 15 пъти по-активен от витамин Е, помага да се коригират възрастовите 
изменения, подобрява общия тонус.
Пчелното млечице е високо хранителен продукт, който е предназначен за изхранване на пчелните личинки 
в първите дни от техния живот. В средните векове са го наричали «кралско желе», защото заради трудното 
му получаване и съхранение било достъпно само за много богатите хора. Пчелното млечице е мощен био-
стимулатор и добро общоукрепващо средство.
Витамините С и Е са не само антиоксиданти, но и участват в синтеза на белтъците, повишават мускулния 
тонус, подобряват работоспособността.
Екстрактите от листата на гинко билоба и зеления чай и от семената на белия трън са богати на ви-
тамини и флавоноиди (природни антиоксиданти), които влияят благоприятно върху кръвоносните съдове. 
Биофлавоноидите укрепват стените на капилярите, потенцират действието на витамин С, неутрализират 
свободните радикали.

Приложение
Продуктът «АктиВин»:

 ● забавя процесите на стареене;
 ● повишава общия тонус;
 ● подобрява работата на сърдечно-съдовата 

система;
 ● подобрява паметта;
 ● повишава издръжливостта и ускорява  

оздравителните процеси

код:  91109
форма на отпускане:  60 растителни капсули

Инулин 200 мг, активин (екстракт от семките на червено 
грозде) 150 мг, витамин С 60 мг, пчелно млечице 10 мг, муира 
пуама 50 мг, сибирски женшен 25 мг, зелено водорасло дуна-
лиела 15 мг, оситнен корал 15 мг, цинк (L-метионин) 15 мг, 
витамин Е 10 мг, екстракти от бял трън 5 мг, гинко билоба  
5 мг, зелен чай 5 мг, манган 0,25 мг, хром 0,10 мг, селен  
(L-селенометионин) 35 мкг, мед 0,04 мг, молибден 25 мкг,
допълнителни вещества

състав:
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АЛТИМЕЙТ МАКС
Ultimate Max

«Алтимейт Макс» – това е съвременен балансиран комплекс от витамини, минерали и растителни компонен-
ти в активна биодостъпна форма, който помага да се компенсира дефицита на основни нутриенти, необходи-
ми за нормалната обмяна на веществата и функционирането на всички системи и органи. 

Действие на активните съставки
Витамин А е наричан «витамин на зрението», той поддържа нормалната функция на очната ретина и помага 
на зрението да се адаптира при недостатъчна осветеност. Допринася за нормалната обмяна на веществата, 
поддържа работата на имунната и репродуктивната система. В продукта е представен под формата на бе-
та-каротен – една от най-лесно и пълноценно усвояемите форми на витамин А. Витамин С – най-важният 
антиоксидант, който укрепва имунитета и защитава клетките на организма от увреждане. Необходим е за 
синтеза на колаген, ускорява заздравяването на уврежданията по кожата. Източник на витамин С в продукт 
са минерални аскорбати. Такива съединения се наричат буферирана форма на витамин С. Витамин С от 
тях е по-стабилен, по-малко дразни лигавицата и допълнително обогатява организма с магнезий и калций. 
Съдържащите се в състава на продукта витамини D и Е имат природен произход. Те са необходими за нор-
малната дейност на имунната, нервната, сърдечно-съдовата, костно-мускулната, репродуктивната система.  
Продуктът съдържа целия спектър от витамини от група В, които са важни за обмяната на веществата и 
енергията, за работата на нервната, сърдечно-съдовата система, храносмилането, здравето на кожата, косата 
и ноктите. Потребността от витамини от група В нараства при стресови сиутации и повишено физическо на-
товарване. В продукта витамини В6, В9 и В12 са представени в съвременни биоактивни форми – съответно: 
пиридоксалфосфат, патентована формула Metafolin® и метилкобаламин. Минералите цинк, магнезий, хром, 
мед, манган в състава на продукта са под формата на органични соли – цинков и магнезиев цитрат, хром пи-
колинат, меден бисглицинат, манганов глюконат. Органичните съединения притежават съществено по-добра 
биодостъпност и ефективност. Източник на йод – кафяви водорасли ламинария. Йодът участва в синтеза на 
хормоните на щитовидната жлеза, които на свой ред регулират всички видове обмяна на веществата в орга-
низма. Биофлавоноиди от различни цитруси и други плодове – лимон, грейпфрут, портокал, лайм, мандари-
на, боровинки, акаи и домат – това са прекрасни антиоксиданти, най-добрите пазители на сърцето и съдовете. 
В синергия с витамините те осигуряват еластичност на кръвоносните съдове, подобряват микроциркулацията 
на кръвта, предотвратяват образуването на тромби.

Приложение
Комплексът от витамини, минерали, фитонутриен-
ти в активна биодостъпна форма помага за:

 ● нормализиране на витаминно-минералния баланс 
в организма;

 ● укрепване на имунитета;
 ● повишаване на работоспособността и жизнения 

тонус;
 ● удължаване на активното дълголетие.

код:  2175
форма на отпускане:  60 растителни капсули

Витамини: А (бета-каротен) 900 мкг (3000 МЕ), Д3 5 мкг (200 
МЕ), Е (токоферил сукцинат и токотриеноли) 20 мг, С (кал-
циев аскорбат и магнезиев аскорбат) 80 мг, В1 1,1 мг, В2 (ри-
бофлавин 5-фосфат) 1,4 мг, никотинамид 8 мг, В6 (пиридоксал 
5-фосфат) 1,4 мг, В12 (метилкобаламин) 2 мкг, пантотенова 
киселина 5 мг, фолиева киселина (Metafolin®) 100 мкг, биотин 
50 мкг, холин 50 мг, инозитол 50 мг, ПАБК (парааминобензоена 
киселина) 50 мг.
Минерали: магнезий (цитрат) 20 мг, калий (цитрат) 10 
мг, цинк (цитрат) 5 мг, йод (от ламинария) 50 мкг, селен 
(L-селенометионин) 50 мкг, манган (глюконат) 1 мг, мед (би-
сглицинат) 0,5 мг, молибден (натриев молибдат) 12 мкг, хром 
(пиколинат) 40 мкг.
Фитонутриенти: комплекс от биофлавоноиди от цитру-
сови (лимон, грейпфрут, портокал, лайм, мандарина) 50 мг, 
растителен комплекс (хесперидин от цитруси, екстракт от 
боровинки, плодове и домат). Допълнителни вещества.

състав:
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АСИМИЛАТОР
Assimilator

Когато възникне необходимост храната да се асимилира по-добре от преди, трябва да се засилят храносми-
лателните функции на стомашно-чревния тракт с помощта на повече храносмилателни ензими. Тази група 
специализирани ензими разгражда сложните хранителни вещества, постъпващи в стомашно-чревния тракт, 
до по-прости, които след това преминават през лигавиците на червата и постъпват в кръвта. При увеличен 
разход на храносмилателни ензими (преяждане, консумиране на трудно смилаеми и предимно термично об-
работени храни), а също така и при недостатъчно изработване на тези ензими от самата храносмилателна 
система възниква необходимост ензимите да се внасят с храната с помощта на биологично активни добав-
ки. В такива случаи може да се използва натуралният продукт «Асимилатор», който помага да се подобри 
храносмилането. В неговия състав влизат основните ензими, които са изцяло от растителен произход.

Действие на активните съставки
Ензими, разграждащи въглехидратите:
Амилаза – основният ензим на слюнката, с помощта на който започва процесът на храносмилане на въгле-
хидратите в храната (тестени изделия, зърнени храни, картофи) още в устната кухина.
Целулаза – ензим, който не се синтезира в човешкия организъм, но е необходим за разграждането на рас-
тителните влакна (фибри). Той активно разгражда целулозата (растителните фибри), при което се образува 
глюкоза. Целулазата повишава хранителната стойност на зърнените култури, плодовете и зеленчуците.
Лактаза – ензим, който разгражда лактозата (млечната захар) до глюкоза. Наличието му подобрява усвоя-
ването на млечните продукти.
Ензими, разграждащи белтъците: 
Протеаза – заедно с другите ензими (папаин и бромелаин), разгражда белтъците до отделни аминокисе-
лини и така подобрява качеството на усвояването им и белтъчната обмяна като цяло. Благодарение на 
това, се предотвратява отлагането на неразградени белтъци по стените на червата, което е предпоставка  
за възникване на гнилостни процеси. Протеазата допринася и за унищожаването на патогенните микроорга-
низми и разграждането на техните белтъци, което укрепва имунитета.
Папаин и бромелаин – активно действат както в кисела, така и в алкална среда, разграждайки белтъците  
до отделни аминокиселини, които лесно могат да бъдат усвоени.
Ензими, разграждащи мазнините:
Липаза – ензим, който действа в тънките черва и разгражда наситените мазнини от животински произход 
(месо, млечни и морски продукти), превръщайки ги в лесно усвоими мастни киселини. Този ензим помага  
и за усвояването на мастноразтворимите витамини А и D.
Витамин А е антиоксидант, който укрепва съпротивителните сили на организма спрямо инфекциите и има 
важно значение за клетъчния имунитет. Той участва в мастната обмяна и защитава лигавиците.
Витамин D регулира калциево-фосфорната обмяна и повишава проницаемостта на стените на червата, 
което води до по-добро усвояване на веществата.

код:  91118
форма на отпускане:  90 растителни капсули

Приложение
Продуктът «Асимилатор» помага за:

 ● подобряване на храносмилането и усвояването 
на храната;

 ● премахване на метеоризма и тежестта след
 ● хранене;
 ● снабдяването на клетките с хранителни веще-

ства;
 ● повишаване на имунитета и защитните сили  

на организма.

Смес от храносмилателни ензими – 360,5 мг (протеаза 
30000 PU, амилаза 8000 PU, лактаза 400 PU, целулаза 200 PU, 
малтаза 150 PU, липаза 50 PU, папаин 600000 PU, бромелаин 
300000 PU), витамин А 1000 IU, витамин D 200 IU,
допълнителни вещества

състав:
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БИ-ЛУРОН
B-Luron 

«Би-Лурон» биологически активна хранителна добавка с хиалурон-хондроитин комплекс, който е иноваци-
онна технологическа разработка и е предназначен за стимулиране на изработването на собствена синови-
ална течност, за осигуряване на храненето и възстановяването на хрущялната тъкан на ставите.

«Би-Лурон» не отстъпва по ефективност на вътреставните инжекции с хиалуронова киселина, а освен това, 
той действа едновременно на всички стави.

Действие на активните съставки
Хиалурон-хондроитин комплекс представлява ефективна комбинация от основните градивни материали 
на хрущяла – хондроитин и хиалуронова киселина. Именно тяхното проверено в многогодишни изследва-
ния, перфектно синергично действие влияе на активирането на клетките на увредената хрущялна тъкан.  
А благодарение на активната си течна форма, тези вещества проникват лесно в клетките на костно-мускул-
ната система, оказвайки своето оздравително действие.

Хиалуроновата киселина се съдържа в много тъкани на човешкия организъм: хрущяли, кости, стъкловид-
ното тяло, сърдечните клапи, кожата, синовиалната течност. Това е основната съставляваща на синовиал-
ната или ставната течност. Без тази течност нашите стави не могат да работят. Здравият млад организъм 
сам произвежда необходимото му количество хиалуронова киселина. С възрастта или по други причини 
синтезът й в организма намалява и тогава се появяват проблеми със ставите. Именно синовиалната теч-
ност осъществява храненето на ставния хрущял и се явява основен смазочен материал за него и по този 
начин обезпечава движението и подвижността на ставите. А хиалуроновата киселина осигурява синтеза на 
синовиалната течност и запазването й в необходимото количество: това е едно от нейните основни биоло-
гически «задължения».

Хондроитинът е една от съставките на колагена, от която е изградена съединителната тъкан на ставите, 
и съответно подпомага нормалното им функциониране и запазването на еластичните им свойства. Еднов-
ременно с това, той влиза в състава на структурата на ставния хрущял, предотвратява разрушаването му, 
намалява болките в ставите, потиска активността на ензимите, които провокират възпаленията в хрущял-
ната тъкан, увеличава синтеза на вътреставната течност. Играе първостепенна роля в синтеза на самата 
хиалуронова киселина, влияе и върху фосфорно-калциевата обмяна в хрущяла.

Приложение

Оздравително действие на «Би-Лурон»:
 ● стимулира изработването на синовиална теч-

ност в хрущяла;
 ● предотвратява пораженията, износването и раз-

рушаването на ставите, хрущялите, връзките;
 ● при употреба в продължение на един месец 

(веднъж на ден) запазва оздравителния си ефект 
и след приключване на приема.

код:  918140
форма на отпускане:  2 флакона по 500 мл

Хондроитин сулфат 300 мг, хиалуронова киселина 150 мг, 
витамин Е 15 мг, допълнителни вещества

състав:
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ВЕЧЕРНА ФОРМУЛА
Evening Formula

«Вечерна Формула» – балансиран комплекс на базата на известни растения с меко успокояващо действие. 
Препоръчително е да се приема вечер за успокояване.

Действие на активните съставки
Теанин – аминокиселина, която се отделя от чаените листа и която има уникални антидепресивни свойства.
Теанинът стимулира изработването на хормона допамин, намалява напрежението и раздразнителността, 
помага за възстановяване на нервната система след претоварване, подобрява настроението, успокоява.

Екстракт от маточина – особено ценен като добро седативно средство при нервни спазми, безсъние,  
повишена възбудимост. Това се дължи на съдържащите се в това растение полифеноли, флавоноиди, 
цитрал, цитронелал и кариофилен. Фенолкарбоновите киселини на маточината помагат за премахване  
на нервните състояния, намаляват тахикардията, меко облекчават крампите.

Екстракт от хмел – съдържа комплекс от хмелни киселини (хумулон, лупулон), известни със своето успоко-
яващо, антиконвулсантно действие. А редицата витамини от група В (В1, В3, В6) помагат при превъзбуда, 
емоционални натоварвания, за възстановяване на режима на сън и бодърстване. 

Жълт кантарион – съдържа хиперицин, който действа успокояващо при депресивни и тревожни състояния, 
стрес, нервни сривове. Ефектът му се дължи на способността му да потиска излишната активност на не-
вромедиаторите на «импулсивното поведение» серотонин, норадреналин и допамин.

Магнезият неслучайно е наричан антистресов елемент. Той потиска развитието на процесите на възбужда-
не в ЦНС, намалява чувствителността на организма към външни дразнители, намалява нервно-мускулните 
спазми при повишена нервност.

Екстракт от шлемник байкалски – по успокояващо действие многократно превъзхожда валериана. Този 
ефект се дължи на съдържащата се в него особена група флавоноиди (байкалин, скутеллярин, ороксилин), 
която намалява възбудимостта на ЦНС и напрежението.

Приложение
Продуктът «Вечерна Формула»:

 ● намалява емоционалното напрежение при умора;
 ● помага при нервно изтощение (синдром  

на мениджъра), безсъние; неврози;
 ● действа добре при депресии и стрес;
 ● осигурява здрав сън.

код:  91832
форма на отпускане:  60 капсули

Теанин 100 мг, екстракт от маточина 100 мг, екстракт  
от хмел 100 мг, екстракт от жълт кантарион 100 мг, магне-
зий (глицинат) 75 мг, екстракт от шлемник байкалски 50 мг,
допълнителни вещества

състав:
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ВИЗИ-ПРАЙМ
Visi-Prime 

Действие на активните съставки
Полиненаситените мастни киселини Омега-3 (в това число една от най-полезните за очната ретина –  
докозахексаенова киселина) предотвратяват развитието на синдрома на «сухото око», появата на възпале-
ния, влияят положително върху качеството на зрението като цяло.

Лутеин от невен и зеаксантин от лют пипер – това са едни от основните съставки за профилактика  
на очни заболявания. Тези каротиноиди с изразено антиоксидантно действие защитават очите от ултрави-
олетовото лъчение, предотвратяват дегенерацията на ретината в резултат на остаряването на организма 
или външни фактори.

Витамини В2, Е и цинк – подобряват остротата на зрението, адаптацията на очите към ярка светлина, 
предотвратяват развитието на късогледство, възрастови изменения в очната ретина.

Приложение
Употребата на продукта:

 ● помага за запазване на остротата и качеството 
на зрението като компенсира дефицита  
на полезни вещества, необходими за оптимална-
та работа на очите.

 ● намалява умората в очите при повишено зрител-
но натоварване (четене, работа с компютър, 
гледане на телевизия и др.)

 ● помага да се забави възрастовото влошаване на 
зрението и появата на хронични очни заболява-
ния.

код:  2114
форма на отпускане:  30 капсули (2 блистера по 15 капсули)

Рибено масло 500 мг (ПНМК Омега 3 300 мг: DHA 250 мг, EPA 
30 мг), цинк (глюконат) 10 мг, лутеин 10 мг, витамин Е 18 мг, 
зеаксантин 2 мг, витамин В2 (рибофлавин) 1,4 мг,
допълнителни вещества

състав:
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ГОТУ KОЛА EКСТРАКТ
Gotu Kola Extract 

«Готу Кола» е продукт на основата на знаменитото растение от Мадагаскар, наречено «трева на памет-
та». Той укрепва съдовите стени, повишава тяхната еластичност, подобрява капилярното кръвообращение, 
активира кръвоснабдяването на мозъка, мисловната дейност и паметта, подпомага работата на сърдечно-
съдовата система.

Действие на активните съставки
Готу кола – оптимизира функциите на сърдечно - съдовата система, подобрява кръвоснабдяването и хра-
ненето на главния мозък, благодарение на което се подобрява паметта и способността за концентрация  
на вниманието, както и функциите на зрителния анализатор. Активните вещества на това растение подобря-
ват паметта, умствените способности и мисловната дейност, намаляват главоболието, успокояват централ-
ната нервна система при състояния на тревожна напрегнатост и безсъние, премахват умората. Готу кола 
влияе положително и върху кръвта – стабилизира нивото на хемоглобина и кръвната захар.
Тритерпеновите сапонини, които се съдържат в растението, участват в образуването на колагена,  
отговорен за еластичността на съдовите стени, подпомагат регенерацията на тъканите и способността  
на организма бързо да се възстановява.
Флавоноидите подобряват венозното кръвообращение. Те имат кардиотонично и антиаритмично дей-
ствие, което най-ярко се проявява в условията на кардиодепресия. При повишени натоварвания на сърдеч-
но-съдовата система (стрес, физическо или умствено натоварване) те увеличават нейната устойчивост  
и подобряват кръвообращението, което се дължи на способността им да разширяват коронарните артерии 
и така да подобряват снабдяването на сърцето с кислород и хранителни вещества.
При това, този ефект не е свързан с повишаване на артериалното кръвно налягане и промяна на възбуди-
мостта на миокарда.
Флавоноидите не само възстановяват обема на кръвотока във венозната система, но влияят положител-
но и върху лимфната система, като подпомагат регенерацията на лимфните възли. При това се постига 
нормализиране на лимфния поток, подобряване на лимфния дренаж и намаляване на пропускливостта  
на капилярите.
Гликозидите регулират работата на сърдечния мускул. Те са особено ефективни при сърдечна недостатъч-
ност, получена вследствие на хипертония (претоварване на миокарда), увреждане на сърдечните клапи или 
кардиосклероза.
Тритерпените, съдържащи се в растението готу кола, имат детоксикиращ ефект, който се дължи на спо-
собността им да стимулират функциите на цитохромите, отговорни за извеждането на токсичните вещества  
и лекарствата от организма. Те стимулират синтеза на жлъчни соли и кортикоидни хормони, влияят на ме-
таболизма на холестерина, регулират жлъчкообразуващите и жлъчкоотделящите функции на черния дроб.

Приложение

Продуктът «Готу Кола» е полезен при:
 ● атеросклероза;
 ● влошаване на паметта;
 ● хронична умора, нервно напрежение, депресии;
 ● вегетативно-съдова дистония;
 ● варикозно разширение на вените.

код:  2149
форма на отпускане:  60 растителни капсули

Екстракт от листата на готу кола 120 мг,
допълнителни вещества

състав:
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ГРИФОНИЯ
Griffonia 

«Грифония» – продукт, който е необходим за оптимизиране на дейността на централната и периферната 
нервна система. Тропическото растение грифония и витамините от група В, действащи синергично, влияят 
благоприятно на работата на главния мозък, на цикъла сън – бодърстване, помагат за премахване на дис-
форията, намаляват чувството за тревожност, депресивните състояния.

Действие на активните съставки
Грифония – екзотично растение, родом от Западна и Централна Африка. Най-ценната част на това рас-
тение са семената, защото съдържат природното вещество 5-хидрокситриптофан (5-HTP). Тази аминокисе-
лина е предшественик на най – важния невромедиатор серотонин. Молекулите на 5-HTP проникват лесно  
в мозъчните клетки, превръщайки се в серотонин. Изследванията показват, че 5-HTP не отстъпва по ефек-
тивност на синтетичните антидепресанти. Това вещество, заедно с витамин В6, увеличава синтеза на ен-
дорфини, които отговарят за положителните емоции, помага за подобряване на настроението и възстановя-
ване на всички фази на здравия сън: заспиване, бърз и повърхностен сън. 

В Европа 5-хидрокситриптофан (5-HTP) отдавна се използва в борбата с депресията и за подобряване  
на паметта. Това вещество потиска и възбуждането на центъра за контрол на апетита в главния мозък, 
като намалява влечението най-вече към въглехидратна храна. Освен това тази аминокиселина помага  
за потискане на симптомите на предменструалния синдром: напрежение, безпокойство, емоционална  
неустойчивост, раздразнителност.

Витамин В6 играе водеща роля за нормалното функциониране на централната и периферната нервна 
система, защото участва в синтеза на най - важните невромедиатори, на витамин В12. Витамин В6 е до-
казал своята ефективност при депресии в редица изследвания: отговаря за усвояването на незаменимите  
за мозъка аминокиселини (триптофан, цистеин, метионин) и изработването на антипсихотичните хормони 
серотонин и норепинефрин.

Потребността от този витамин се повишава при прием на антидепресанти и орални контрацептиви,  
при стрес и емоционално натоварване.

Витамин В12. От поддържане на оптимално ниво на този витамин в организма зависят широк спектър  
от емоционални и познавателни възможности. Той помага за предотвратяване на депресия, старческо сла-
боумие и спонтанности в мисленето, помага за преодоляване на безсънието, за приспособяване при про-
мяна в режима на сън и бодърстване, което се обяснява с прякото участие на цианокобаламин в синтеза 
на мелатонин. В същото време дефицитът на този витамин може да доведе до развитие на периферни не-
врити, атрофия на зрителния нерв и дегенеративни изменения на клетките на костния и гръбначния мозък.

Приложение
«Грифония» помага при:

 ● депресии;
 ● нарушения на съня;
 ● неврози с различен произход;
 ● синдром на хроничната умора.

код:  91848
форма на отпускане:  60 капсули

Екстракт от семена грифония 50 мг, витамин В6 2 мг,  
витамин В12 3 мкг,  
допълнителни вещества

състав:
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ДЕЙЛИ ДЕЛИШЪС БЮТИ ШЕЙК 
с вкус на малина/ванилия/шоколад/портокал-манго
Daily Delicious Beauty Shake Raspberry/Vanilla/Chocolate/Orange-Mango

Протеиновите коктейли «Дейли Делишъс Бюти Шейк» с натурални вкусове на малина, ванилия и какао  
са балансиран източник на животински и растителен протеин в съчетание с колаген и витаминно-минерален 
комплекс, поддържат жизнения тонус и физическата активност, зареждат с енергия всеки ден.

Действие на активните съставки
Колаген – основен градивен протеин на кожата, мускулите, косата и ноктите. Кожата съдържа до 40% ко-
лаген. Колаген хидроизолат, който се съдържа в шейковете, е високоефективна форма на животински кола-
ген, състоящ се от три пептида (аминокиселини): лизина, пролин и хидроксипролин. Неговата особеност се 
състои в това, че има ниска молекулярна маса и затова се усвоява лесно и работи активно и бързо. Кола-
генът осигурява подхранването на кожата с протеини, предотвратявайки по този начин преждевременното 
и стареене.

Млечен протеин и концентрат от суроватъчен протеин за разлика от растителните съдържат всички не-
заменими аминокиселини, близки по структура до мускулната тъкан на човека. В сравнение с плътния про-
теин суроватъчният се усвоява напълно от организма. Той помага за възстановяване на мускулната тъкан 
след натоварване. За този процес отговарят 3 незаменими аминокиселини в състава на протеина – валин, 
левцин и изолевцин, които се използват от мускулите за стимулиране на мастната обмяна в тях, за «изгаря-
не» на мазнините и отделяне на допълнителна енергия.

Изолат от соев протеин – лек растителен протеин, който е полезен на първо място за тези, чийто организъм 
усвоява зле обикновения казеинов протеин или има непоносимост към лактоза, както и за хора в напред-
нала възраст, за вегетарианци като заместител на месния протеин. Соевият протеин е богат на много заме-
ними и незаменими аминокиселини, което осигурява здрави мускули, а освен това, той не повишава нивото  
на холестерола и помага за контрола на теглото.

Витаминно-минерален комплекс (витамини А, С, Е, от група В, включително В3, В7 и В9, РР, минера-
ли магнезий, мед, селен) участва във всички видове обмяна на веществата – въглехидратна, протеинова  
и мастна. Витамините и минералите подобряват храносмилането, поддържат здравето на кожата и мускули-
те, участват в синтеза на собствен колаген.

Приложение
«Дейли Делишъс Бюти Шейк»:

 ● за здрави мускули;
 ● поддържат еластичността, красотата и мла-

достта на кожата, косата и ноктите;
 ● играят ролята на коректор на витаминно - мине-

ралния баланс;
 ● повишават издръжливостта и работоспособ-

ността;
 ● помагат за контрол на теглото.

код:  211500/211600/211700/211800/213500/213600/213700/213800
форма на отпускане:  500 г/25 г

Млечен протеин 7,25 г, концентрат от суроватъчен протеин 
4,2 г, изолат от соев протеин 3 г, портокал, манго  
и какао, магнезий (цитрат) 50 мг, колаген хидролизат 250 мг, 
витамин C (аскорбинова киселина) 145,5 мг, ПАБК (параамино-
бензоена киселина) 25 мг, витамин E 4 мг, селен (селеномети-
онин) 50 мкг, пантотенова киселина 4 мг, мед (глюконат) 0,5 
мг, витамин A 367,25 мкг, фолиева киселина 128,5 мкг, биотин 
41 мкг, никотинамид 4,75 мг,
допълнителни вещества

състав:
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ДЕЙЛИ ДЕЛИШЪС ХАЙ-ФИБЪР 
с вкус на акаи и боровинки
Daily Delicious Hi-Fiber Acai & Blueberry

«Дейли Делишъс Хай-Фибър» – полезен и приятен на вкус източник на фибри, които са дефицит в хране-
нето на съвременния човек. Този продукт е полезен за всички, независимо по кое време на годината или на 
денонощието се консумира.

Фибрите в храненето не могат да бъдат заменени от нито един друг продукт. Целулозата е основна «храна» 
за полезната чревна микрофлора. А здравите черва са залог за здрав имунитет и правилна обмяна на ве-
ществата в организма.

Целулозата поддържа равновесието на полезната чревна флора, стимулира моториката на храносмила-
телния тракт, помага за извеждане на токсините, холестерола и другите продукти от жизнената дейност, 
защитава от резки колебания на нивото на кръвната захар, влияе на излишното тегло. 20 грама целулоза на 
ден (препоръчителната дневна доза) намаляват риска от сърдечни заболявания с 60%.

Действие на активните съставки
Разтворима целулоза (ябълкова целулоза и ябълков пектин, гуарова камед, гума арабика, инулин, глюко-
манан) – притежава ценната способност да абсорбира голямо количество вода, образувайки гелообразна 
маса, която от една страна защитава лигавицата на стомаха и червата, а от друга – облекчава извеждането 
на токсините от организма. Освен това, дава усещане за ситост, което помага да не се преяжда и да не се 
трупа излишно тегло.

Неразтворима целулоза (целулоза, оризови трици) – активира перисталтиката на червата и ускорява при-
движването на храната по храносмилателния тракт. Тя не се преработва от организма, но нейните груби 
влакна, подобно на четка, почистват стените на червата. В резултат на това «почистване» се подобряват 
обменните процеси и усвояването на витамини, минерали и други полезни вещества.

Глутамин – условно незаменима аминокиселина, която не само участва в синтеза на протеини,  
но е и абсолютно необходима за поддържане и възстановяване на структурата и функциите на червата, особено  
при увреждания на лигавицата («синдром на раздразненото черво»).

Гел алое вера – обгръща лигавицата на стомаха и я защитава от раздразнения. Подобрява моториката 
на червата, помага за растежа на полезната чревна микрофлора. Помага да се нормализира обмяната  
на веществата и храносмилането, подобрява усвояването на хранителните вещества от храната.

Приложение

«Дейли Делишъс Хай-Фибър»:
 ● нормализира чревната микрофлора;
 ● активира перисталтиката на червата и хранос-

милането;
 ● помага за намаляване на кръвната захар и холе-

стерола;
 ● подобрява детоксикацията на организма;
 ● намалява риска от омазняване..

код:  2103
форма на отпускане:  270 гр прах (30 порции по 9 гр)

Ябълкова целулоза 3000 мг, инулин (от корени цикория)  
2790 мг, гуарова камед, гума арабика, натриева карбоксиме-
тил целулоза 740 мг, оризови трици 500 мг, цвекло 300 мг, 
лимонена киселина, L-глутамин 200 мг, концентрат от сок  
от сливи 200 мг, глюкоманан 200 мг, естествен аромати-
затор от боровинки, естествен ароматизатор от френско 
грозде, естествен ароматизатор от череши, плодове ананас 
100 мг, екстракт от акаи 100 мг, плод боровинки 100 мг, ябъ-
лков пектин 50 мг, гел алое вера 30 мг, стевиогликозид  
30 мг, силициев диоксид

състав:
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D-СПРЕЙ
D-Spray 

D-спрей — витамин D3 във вид на спрей. Витамин D3 играе много важна роля в обмяната на веществата. 
Витамин D3 помага за усвояването на калция, магнезий и фосфора, осигурявайки работата на опорно – дви-
гателния апарат; укрепва имунитета, понижавайки вероятността от чести простудни заболявания; поддържа 
работата на нервната, сърдечно-съдовата и репродуктивната системи в организма. Мастноразтворимата 
форма на витамин D3 се усвоява по-естествено и бързо. Формата във вид на спрей осигурява фино разпръ-
скване на продукта, което облекчава проникването на витамина в кръвотока и увеличава площта на усво-
яване. Продуктът е подходящ за цялото семейство — деца над 4 годишна възраст, възрастни, бременни и 
кърмачки.

Действие на активните компоненти. 

Витамин D3 — много важно за организма биологически активно вещество, което се синтезира в клетките на 
кожата на човека под действието на ултравиолетовите лъчи, освен това постъпва в организма и с храната. 
В последно време човечеството изпитва огромен дефицит на витамин D3 по различни причини. Поради лип-
сата на достатъчно слънчева светлина на определени географски ширини, влошаване на околната среда 
(увеличаване на смога и праха в градовете), и обедняване на хранителната стойност на хранителните про-
дукти, и дори ръст на употребата на слънцезащитни дерматологични средства. Особено актуален е витамин 
D3 за жителите на средните и северните географски ширини, деца и подрастващи, бременни и кърмачки, 
хора в напреднала възраст.

Компенсирането на дефицина на витамин D3 с храната е много сложно, защото се съдържа само в продукти 
от животински произход, като яйчен жълтък, някои риби и в гъбите. Затова допълнителен източник на ви-
тамин D3 е просто необходим, независимо от сезона, особено за хора, които са в рисковите групи. Това са 
често боледуващите хора, такива, страдащи от заболявания на червата, черния дроб, бъбреците, с нарушен 
метаболизъм, излишно тегло, с редовни болки в ставите и мускулите.

D-спрей — това е витамин D3 във вид на спрей. Тази форма има редица предимства:
- мастноразтворимият витамин се усвоява максимално бързо от организма
- гарантира точна дозировка;
- една доза осигурява необходимата дневна доза;
- във флакона се съдържат 170 дози за цялото семейство;
- тъмното стъкло защитава от окисляване;
- продуктът не се съхранява в хладилник;
- продуктът не е нужно да се пие и е удобен за пренасяне.

код: 2179
форма на отпускане: Стъклен флакон с дозатор, 10 мл (170 дози)

Продуктът помага за:
 ● укрепване на имунната система;
 ● нормализиране на въглехидратната и мастна-

та обмяна;
 ● поддържане на работата на нервната, сърдеч-

но-съдовата и репродуктивната системи  
в организма;

 ● подобряване на паметта и вниманието.

Приложение

Витамин D3 (холекалциферол) 10 мкг (400 МЕ)
Масло растително (средноверижни триглицериди от 
кокосово масло), концентрат токофероли. 

състав:
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ЖЕЛЯЗО
Iron Capsules

код:  2123
форма на отпускане:  60 растителни капсули

Продуктът «Желязо» се препоръчва за:
 ● профилактика на анемиите;
 ● регулиране на процесите на тъканното дишане 

и метаболизъм;
 ● възстановяване на имунитета на клетъчно 

ниво;
 ● профилактика на кожните заболявания;
 ● подобряване на състоянието на кожата,  

ноктите и косата.

Приложение

Желязо (бисглицинат) 14 мг,  
допълнителни вещества.

състав:

Продуктът «Желязо» в органична форма, съдържа изключително важен елемент, който предотвратява раз-
витието на анемия, повишава нивото на жизнената енергия и  работоспособността. Органичното желязо се 
усвоява много по-лесно и по-пълноценно. То не предизвиква странични реакции, характерни за неорганич-
ните соли на желязото: диспептични нарушения, дразнене на лигавицата на стомаха и червата, метален 
вкус, потъмняване на зъбния емайл.

Действие на активните компоненти

Участва в процеса на кръвотворене и тъканното дишане. Желязото се усвоява в червата, след това дифузи-
ра в кръвоносните съдове, където се улавя от специален транспортен протеин - трансферин. Благодарение 
на трансферина се осъществява насищане на клетките и тъканите със желязо. Влизайки в състава на ен-
зимите цитохроми, той участва в процесите на тъканно дишане (транспортира кислород от белите дробове 
до всички клетки на тялото) и синтеза на АТФ, в ензимни реакции, в метаболизма на холестерола. То се 
натрупва в далака, черния дроб, костния мозък и се използва от организма при необходимост, предотвратя-
вайки развитието на желязодефицитна анемия, чиито симптоми са: обща мускулна слабост, нарушен вкус и 
обоняние, чупливи нокти и коса.

Укрепва имунитета. Достатъчното съдържание на желязо в организма допринася за пълноценното функци-
ониране на защитните системи. Желязото влиза в състава на ензими (каталаза, миелопероксидаза), кои-
то потискат действието на патогенните микроорганизми, притежават детоксикационни и антибактериални 
свойства. То осигурява синтеза на защитните протеини: лизоцим и интерферон.

Подобрява състоянието на кожата, ноктите, косата. Желязото активира изработването на ензими-антиок-
сиданти (оксидаза, хидроксилаза, супероксид дисмутаза), които предотвратяват окислителните процеси в 
клетките и участват в регенерацията на епителните тъкани, премахват чупливостта на ноктите, подобряват 
структурата и пигментацията на косъма.

Недостигът на желязо предизвиква сериозни проблеми в работата на организма: може да се развие анемия, 
понижава се имунитета, повишава се рискът от инфекциозни заболявания, усеща се постоянна умора.
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ЗАФЕРАН
Zaferan

«Заферан» — продукт за подпомагане на дейността на черния дроб и жлъчката. В коренът на куркумата  
се съдържа куркумин, който стимулира съкращаването на жлъчния мехур, образуването на жлъчни киселини  
в чернодробните клетки и отичането на жлъчния сок, намалява нивото на вредния холестерол (липопроте-
ини с ниска плътност).

Действие на активните съставки
Куркума – далечна роднина на джинджифила. Жителите на Индия, Китай, Цейлон и остров Ява я наричат 
«жълт джинджифил». От всички видове куркума най–ценната е Curcuma longa, или турмерик, ароматен 
корен, който се използва в много подправки. Много от нас познават куркумата най-вече като подправка с 
тънък, наподобяващ джинджифил аромат и горчиво-пикантен вкус. Специфичният цвят и аромат на това 
растение се дължат именно на най-важните биологично активни вещества куркуминоиди, в това число и 
куркумин, както и етерични масла.

Благодарение на тези вещества днес куркумата се използва и като билка, която подпомага и стимулира 
изработването на жлъчен сок, подпомага дейността на жлъчката и черния дроб. Куркуминоидите активно 
въздействат на гладката мускулатура на жлъчния мехур, повишават тонуса му, стимулират съкращаване-
то и изпразването на жлъчния мехур. Те повишават синтеза на жлъчни киселини в чернодробните клетки  
и заедно с това и отделяното количество жлъчен сок, ускоряват отичането му по вътрешните чернодробни 
жлъчни канали и по този начин предотвратяват сгъстяването и застоя на жлъчката.

Куркуминоидите помагат за подобряване на жлъчегонните функции благодарение на холестерино регулира-
щото си действие. Съдържащите се в куркумина жлъчни киселини и фосфолипиди действат стимулиращо 
и по този начин се ускорява разграждането на холестерола с ниска плътност и триглицеридите в жлъчката, 
а в резултат на това се намалява вероятността в черния дроб и жлъчката да се образуват холестеролови 
сгъстявания, които след това се превръщат в холестеролови камъни.

Особено важно е, че куркуминоидите имат силен антиоксидантен ефект. Те защитават чернодробните клет-
ки от окислителни увреждания, предотвратяват окисляването на самите жлъчни киселини, крайните продук-
ти от обмяната на холестерола, помагат за отделянето им. А куркуминът намалява синтеза на простаглан-
дини и левкотриени, които са основни медиатори на възпаленията на жлъчния мехур.

Освен това, биологично активните вещества на куркумата участват при изработването на специални ензими 
(например глутатион пероксидаза), които защитават черния дроб от въздействието на токсините и ксено-
биотиците (пестициди, препарати на битовата химия, лекарства). Куркумата пречиства кръвта и подобрява 
циркулацията ѝ, стимулира и образуването на еритроцити. Това растение регулира обмяната на вещества-
та, като нормализира метаболитните процеси и подпомага усвояването на протеините.

код:  91873
форма на отпускане:  60 капсули

«Заферан» подпомага дейността на черния дроб  
и жлъчката:

 ● нормализира процеса на отделяне на жлъчен 
сок и образуване на жлъчни киселини;

 ● намалява възпаленията и интоксикациите 
в черния дроб;

 ● нормализира обмяната на веществата;
 ● действа антиоксидантно.

Приложение

Екстракт от куркума 120 мг,  
допълнителни вещества

състав:
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ЗЪРНАСТЕЦ
Cascara Sagrada

Зърнастецът на Пурш отдавна е добре известен на жителите на Централна и Северна Америка. Отварата 
от кората на това дърво се употребява от тях и до днес като слабително и противовъзпалително средство.

Натуралният продукт «Зърнастец» на основата на американския зърнастец на Пурш влияе благоприят-
но върху цялата храносмилателна система, регулира тонуса на червата (най-вече на дебелото черво),  
има слабително действие.

Действие на активните съставки
Американският зърнастец меко чисти червата при остра и хронична, атонична и спастична констипация. 
Може да се прилага дори при хемороиди и анални рагади, тъй като формира меки изпражнения, които не 
предизвикват дразнене и дискомфорт. Зърнастецът подпомага възстановяването на стомашно-чревните 
лигавици, което го прави подходящ дори и при колити и ентероколити. Слабителното действие на зърна-
стеца на Пурш настъпва 8-10 часа след приема му, затова е необходимо да се употребява вечер. Дългият 
латентен период се дължи на способността на антрахиноновите гликозиди да се активират едва в дебелото 
черво, където се разпадат на емодин и хризофанова киселина, които засилват перисталтиката и така до-
принасят за ускоряването на движението на фекалните маси. Под тяхно влияние се забавя и обратното 
всмукване на течностите в дебелото черво, в резултат на което обемът на фекалните маси се увеличава 
и те стават по-меки, а това допълнително засилва слабителния ефект. Дъбилните вещества в зърнастеца 
имат противовъзпалително действие и бактерицидна активност. Взаимодействието им с чревните лигавици 
води до премахване на усещането за болка и до образуване на защитен филм, който възпрепятства по-
нататъшното възпаление.

Етеричните масла имат дезинфекциращи, болкоуспокояващи и тонизиращи свойства. Те потискат много  
от патогенните микроорганизми и предпазват червата от възникване на гнилостни процеси.

Влизащите в състава на растението полифеноли имат жлъчегонен ефект – засилват секреторните и де-
токсикационните функции на черния дроб, нормализират отделянето на жлъчка, подобряват метаболизма  
на холестерола и отделянето на токсини.

Приложение
Основните свойства на продукта «Зърнастец»  
са следните:

 ● осигурява редовно освобождаване на червата;
 ● намалява възпалението и болките;
 ● извежда токсините от организма;
 ● нормализира функциите на храносмилателната 

система.

код:  1405
форма на отпускане:  100 таблетки

Зърнастец кора на прах (Rhamnus purshiana) 487,5 мг
(зърнастец на Пурш); допълнителни вещества

състав:
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КОЕНЗИМ Q10
Coenzyme Q10 

Коензим Q10 е витаминоподобно съединение, което се съдържа в «енергийните станции» на клетките - 
митохондрии и участва в образуването на аденозин трифосфат киселина (АТФ) – универсален източник на 
енергия в организма. С възрастта постепенно намалява синтезът му и тогава на помощ идва биологично 
активната добавка с коензим Q10.

«Коензим Q10» повишава енергийния потенциал на организма и засилва неговата антиоксидантна защита.  
В продукта се използва активна форма на коензим от японската корпорация Kaneka. Добавянето на триг-
лицериди от кокосово масло и разтворим инулин от корени цикория повишава биодостъпността и усвояе-
мостта на продукта. 

Действие на активните съставки
Най-голяма необходимост от коензим Q10 имат органите с най-високи енергийни загуби – сърцето, черният 
дроб, бъбреците и задстомашната жлеза.
Убихинонът участва в дихателните вериги в митохондриите, където се изработват около 95% от цялата 
клетъчна енергия. Препоръчително е включването на коензим Q10 в много от програмите за отслабване, 
защото той стимулира изработването на енергия в организма и нормализира обменните процеси. При това 
излишните мастни натрупвания се разграждат и се използват от организма като източник на хранителни 
вещества.
С напредване на възрастта организмът губи способността си да усвоява от храната достатъчни количества 
коензим Q10. Заедно с това намалява и неговият биосинтез, което е една от причините за възникването  
на много от заболяванията, свързани с напредналата възраст.
Изследванията показват, че коензим Q10 е необходим и за поддържане на имунната система – той засилва 
активността на макрофагите и Т-лимфоцитите и увеличава количеството на имуноглобулините и синтеза  
на антитела от В-лимфоцитите.
Убихинонът също така нормализира работата на сърдечно-съдовата система – подобрява работоспособ-
ността на миокарда и неговото кръвоснабдяване, има антисклеротично и антиаритмично действие, повиша-
ва физическата издръжливост, забавя процесите на стареене, защитава клетките от увреждащото действие 
на свободните радикали, значително намалява токсичното действие на лекарствата, поддържа функциите 
на тимуса.
Трябва да се отбележи, че действието на коензим Q10 не е мигновено. Резултатите от прилагането  
му настъпват на 2-4-тата седмица след започването на неговата употреба, когато се достигат необходимите 
за организма концентрации.

код:  2177
форма на отпускане:  60 растителни капсули

«Коензимът Q10» помага за:
 ● поддържане здравето на сърцето;
 ● повишаване на физическата издръжливост  

и работоспособността;
 ● повишаване на устойчивостта на натоварвания;
 ● забавяне процесите на стареене;
 ● ускоряване на възстановяването след различни 

заболявания.

Приложение

Коензим Q10 (Kaneka Q10®) 100 мг, допълнителни вещества.

състав:
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КОЛАСТРА ПЛЮС
Colostrum Plus

Новият продукт за укрепване на имунитета обединява положителните свойства на коластрата и бета-глюка-
ните. Коластра – това е първата храна на млекопитаещите, в това число на човека. Този питателен продукт 
осигурява защита на новороденото веднага след раждането и е необходим за формиране на собствената 
имунна система. Коластрата от крава е полезна и за възрастния човешки организъм, защото в нея преоб-
ладават имуноглобулините G (IgG), а те осигуряват системния имунитет.

Коластрата, която се събира в първите часове след отелването, е източник на ценни биологично активни 
вещества - имуноглобулини, лимфоцити, лактоферин, интерлевкини, растежни фактори. Тя е богата на ми-
нерални вещества, витамини, ензими, съдържа обогатени с пролин полипептиди (Proline Rich Polypeptides), 
които са наричани още трансфер-фактори. Уникалният състав обуславя защитните, регулаторните и функ-
ционалните свойства на коластрата.

Действие на активните съставки:
Имуноглобулини, лактоферин, лизоцим защитават организма от бактерии, вируси, гъбички и продуктите  
от тяхната жизнена дейност. Коластрата от крава съдържа 3 основни класа протеини на имунната система - 
имуноглобулините IgG, IgM, IgA. Като имуноглобулините IgG в коластрата са 70-80 пъти повече (!), отколкото 
в обикновеното краве мляко. 

За много важната регулаторна функция на коластрата отговарят трансфер-факторите или обогатените  
с пролин полипептиди. Те съдържат три фракции, които могат, както да стимулират имунитета, така и да 
потискат хиперактивния имунен отговор на организма, предотвратявайки автоимунните реакции. Третата 
фракция – антигени – разпознават различните вируси и микроби, запомнят и предават имунната информа-
ция на клетките на организма, формирайки памет на имунитета, която в бъдеще ще помогне на организма 
бързо да се справи с патогените. 

Функционалните свойства на коластрата осигуряват различни растежни фактори, които отговарят в това 
число за физическото и умственото стареене, помагат за заздравяването на раните, регенерацията на тъка-
ните, контролират съдържанието на въглехидрати в кръвта, мастния метаболизъм.

Бета-глюкани – полизахариди с природен произход, които стартират процеса на активиране на клетките  
на имунната система (макрофаги, Т-лимфоцити, NK-клетки или клетки-убийци), помагат бързо да бъдат раз-
познати и унищожени патогенните микроорганизми. Повишават устойчивостта на организма към различни 
инфекции.

Приложение
Коластра Плюс помага за:

 ● укрепване на имунитета;
 ● повишаване на съпротивляемостта на организ-

ма към различни патогени;
 ● ускоряване на процеса на регенерация;
 ● защита и възстановяване на лигавицата на сто-

машно – чревния тракт.

код:  2171
форма на отпускане:  120 растителни капсули

Коластра от крава 250 мг, бета-глюкани (бета-1,3/1,6-глюкани)  
50 мг, допълнителни вещества.

състав:
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КОРА ОТ МРАВЧЕНО ДЪРВО
Pau D’Arco Bark

Мравченото дърво е наречено по този начин, защото всички кухини на неговите клони са заселени с мрав-
ки. Лечебните свойства на това растение са добре известни на коренните жители на Мексико и Перу, които 
са го нарекли «божественото дърво». Кората му представлява природен антибиотик, който се използва  
в народната медицина при всякакви проблеми от инфекциозен характер.

Натуралният продукт «Кора от мравчено дърво», произведен от кората на това дърво, има антибактериал-
но, противовирусно и противовъзпалително действие. Той притежава също така и имуномодулиращ ефект.

Действие на активните съставки
Лапахол – основното активно действащо вещество в кората, благодарение на което тя притежава анти-
бактериално действие. Лапахолът във вътрешния слой на кората потиска растежа и развитието както  
на грамположителните (стафиликоки, стрептококи), така и на грамотрицателните (ешерихия коли, шигела) 
микроорганизми.
Противовирусната активност на кората се определя от способността на лапахола да възпрепятства синтеза 
на ензимите, без които вирусите не могат да се размножават. Кората от мравчено дърво е активна срещу 
вирусите на грипа, херпеса, папилома вируса и др.
Противогъбичните свойства на кората са свързани с наличието на ксилоидон, който заедно с лапахола по-
тиска растежа и развитието на различни видове гъбички (кандида, трихофитон, епидермофитон, микроспо-
рум), включително и вагиналните. Дървесината на мравченото дърво е известна с това, че е изключително 
устойчива към гъбичките – стволът на това растение никога не се заразява.
Противопаразитното действие на кората на мравченото дърво се определя от способността й да потиска 
растежа и развитието на вътреклетъчните паразити (малариен плазмодий, трипанозома), както и на някои 
многоклетъчни паразити, например шистозоми. Тя създава неблагоприятна среда за паразитите и може  
да се използва както за фитотерапия при паразитози, така и за профилактика, тъй като предпазва от пара-
зитни инвазии.
Имуномодулиращите свойства на това уникално растение позволяват то да се използва при алергии  
и автоимунни заболявания без опасност от предизвикване на усложнения. Кората на мравченото дърво 
повишава неспецифичната резистентност на организма, подпомагайки механизмите на клетъчния и хумо-
ралния имунитет. Всички тези качества на кората на мравченото дърво са доказани от съвременните научни 
изследвания. Освен това, е установено, че нито една от активно действащите съставки не може поотделно 
да достигне активността на цялото растение.

код:  2190
форма на отпускане:  90 растителни капсули

Продуктът «Кора от мравчено дърво» оказва  
положителен ефект при:

 ● респираторни заболявания (остри вирусни 
инфекции, грип, трахеит, бронхит);

 ● възпалителни процеси с различна локализация;
 ● в комплексната терапия на заболяванията  

на отделителната и половата система;
 ● гъбични заболявания;
 ● поражения на кожата с образуване на гной.

Приложение

Кора от мравчено дърво 500 мг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРА ОТ МРАВЧЕНО ДЪРВО С МАТЕ
Pau D’Arco with Mate  

«Кора от мравчено дърво с мате» – балансиран комплекс от растителни компоненти, който поддържа ра-
ботата на имунната система, повишава съпротивляемостта на организма към различни инфекции, жизнения 
тонус и активност.

Действие на активните съставки
Мравчено дърво – истинско съкровище на Централна и Южна Америка. Европейците познават това рас-
тение под наименованието пау д’арко, с което го наричат в Бразилия и Аржентина. В далечни времена 
южноамериканските племена кечуа, гуарани, тупи са използвали пау д’арко за лечение на инфекции, кожни 
обриви и изгаряния, заболявания на стомашно-чревния тракт, артрит, псориазис. Самото растение е било 
наричано от тях «tajy» – «божествено дърво, даващо сила и жизнеустойчивост». От всички части на пау 
д’арко най-ценна е вътрешната му кора – източник на нафтохинони лапахол, бета-лапахол и ксилодин, 
както и на флавоноиди, алкалоиди и сапонини. Като максималният оздравителен ефект се постига само, 
когато тези вещества действат в комплекс. На първо място, пау д’арко помага за укрепване на отслабения 
имунитет, благодарение на лапахола и бета-лапахола. Тези вещества активират имунните клетки макрофаги 
и Т-лимфоцити, като освен това потискат активността на вирусите и по този начин повишават съпротивля-
емостта на организма към вирусни инфекции. Заедно с ксилодина унищожават грам положителните и  грам 
отрицателните бактерии, гъбичките от рода Кандида. Едновременно с това комплексът от активни вещества 
на пау д’арко притежава антиоксидантни свойства, благодарение на което предотвратява преждевременно-
то стареене на организма.
Мате – известна латиноамериканска напитка, придаваща бодрост и сила. Тя се приготвя от изсушени листа 
от дървото Йерба мате, което расте основно в Бразилия, Аржентина и Парагвай и е национално богатство 
за тези страни. Листата от мате са източник на различни полезни вещества: кофеин, хлорофил, витамини 
A, гр. В, С, Е, микроелементи. Особено ценно е кофеиноподобното вещество, наричано още матеин. Това 
вещество влияе благоприятно на ЦНС и психоемоционалното състояние, като обаче действа многократно 
по-леко от кофеина. Матеинът участва в синтеза на хормоните на «радостта и удоволствието» адреналин  
и допамин, благодарение на което растението помага за намаляване на умората и напрежението, повиша-
ва умствената и физическата работоспособност, подобрява настроението и съня, което е много важно –  
не влияе изобщо върху кръвното налягане. Благодарение на наличието на желязо, мате помага и за наси-
щане на кръвта с кислород и нормализиране на съдовия кръвоток. Освен това, сяросъдържащите вещества 
на мате способстват за превръщането на лапахола в бета-лапахол, усилвайки по този начин оздравителния 
ефект на пау д’арко.
Листа от маслина – съдържат флавоноиди, редица витамини С, А, D, E, микроелементи, които помагат 
за укрепване на имунитета и подобряване на общото самочувствие. Най-ценният компонент на листата  
е гликозидът олеуропеин, който има способността да унищожава стафилококите и стрептококите, преди-
звикващи бактериални инфекции, както и да усилва защитните функции на организма.

код:  2125
форма на отпускане:  90 растителни капсули

«Кора от мравчено дърво с мате»:
 ● осигурява комплексна защита на имунитета;
 ● усилва съпротивляемостта към вирусни,  

бактериални и гъбични инфекции;
 ● помага за повишаване на жизнения тонус,  

работоспособността, стресоустойчивостта.

Приложение

Екстракт от кора от мравчено дърво 200 мг, Екстракт  
от листа маслина 70 мг, Екстракт от листа мате 30 мг,  
допълнителни вещества

състав:
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КОРА ОТ МРАВЧЕНО ДЪРВО  
СЪС СЕЛЕН
Pau DÀrco with Selenium 

Продукт «Кора от мравчено дърво със селен» има имуномодулиращ, антибактериален, противовъзпали-
телен, противовирусен и противогъбичен ефект и дава добри резултати при възпалителни процеси, вирус-
ни, бактериални и гъбични инфекции, независимо от тяхната локализация.
Селенът и витамин С потенцират действието на кората от мравчено дърво и стимулират защитните сили 
на организма спрямо вирусите и патогенните микроорганизми.

Действие на активните съставки
Активното действащо вещество в кората от мравченото дърво е лапахолът, който има антибактериални, 
противовирусни и противовъзпалителни свойства, потиска растежа и развитието както на грам положител-
ните (стафилококи, стрептококи), така и на грам отрицателните бактерии.
Противовирусната активност на лапахола се дължи на способността му да блокира определени ензими, 
без които размножаването на вирусите става невъзможно. Той има ефект по отношение на редица вируси, 
включително и тези на херпеса и полиомиелита.
Имуномодулиращите качества на кората от мравчено дърво дава възможност тя да се използва при алер-
гии и автоимунни заболявания, като това не води до обостряне на състоянието. Кората от мравчено дърво 
повишава неспецифичната резистентност на организма спрямо инфекциозните причинители, тъй като сти-
мулира механизмите на клетъчния и хуморалния имунитет. Многобройните положителни качества на това 
уникално растение са резултат от синергичното действие на всички негови активно действащи съставки.
Противогъбичният и противопаразитният ефект на кората от мравчено дърво се дължат на съдържащия се 
в нея ксилоидон, който заедно с лапахола предотвратява появата и размножаването на различни видове 
патогенни гъбички, включително и вагиналните (кандида, трихофитон). Противопаразитното действие на 
кората се изразява в способността й да потиска развитието и размножаването на вътреклетъчните парази-
ти.Селенът действа синергично с витамин С и засилва неговия антиоксидантен ефект. Антиоксидантните 
качества на селена са добре известни – той защитава клетките от увреждащото действие на свободните 
радикали, радиацията, токсините и тежките метали. Освен това, стимулира активността на макрофагите и 
клетките-убийци, като по този начин засилва имунитета и помага на организма в борбата му с вирусите и 
патогенните микроорганизми.
Витамин С укрепва съдовите стени, засилва имунитета и съпротивителните сили на организма, намалява 
тежестта и продължителността на протичане на инфекциозните заболявания.

 

код:  2153
форма на отпускане:  90 растителни капсули

«Кора от мравчено дърво със селен» е незаменим 
при:

 ● остри и хронични инфекции на горните  
дихателни пътища;

 ● възпалителни процеси с различна локализация;
 ● в комплексната терапия на уроинфекциите;
 ● гъбични инфекции;
 ● кожни възпаления и инфекции.

Приложение

Кора от мравчено дърво 500 мг, вит С 60 мг, селен 30 мкг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ АРТИШОК
Coral Artichoke

«Корал Артишок» – Продуктът «Корал Артишок» е пръв приятел на черния дроб! Той съдържа: общоиз-
вестните растителни хепатопротектори (артишок, бял трън) плюс глухарче, бетаин, които са важен фактор  
за здрав черен дроб и жлъчни пътища, осигуряват детоксикационна защита на организма като подобряват 
работата на храносмилателните органи и общото самочувствие.

Действие на активните съставки
Артишок – това е ценен диетичен продукт с вкус на ядки, леко пикантен. Несъмненото достойнство  
на това растение е неговото изразено хепатопротекторно действие. Активните вещества на артишок ка-
феоилхинови  киселини, силимарин, флавоноиди, притежават пречистващи и жлъчегонни свойства.  
Те намаляват нивата на холинестеразата, предпазвайки по този начин черния дроб от мастни натрупва-
ния. Освен това, артишокът ускорява извеждането на излишните течности и различни азотосъдържащи 
съединения от организма. Той осигурява хранителни вещества, протеини, витамини А, С, В1, В2, каротен, 
минерални вещества, нормализира обменните процеси и храносмилането.

Белият трън успешно се използва при различни чернодробни нарушения. Екстрактът от бял трън се пре-
поръчва от Института по хранене РАМН като профилактично средство в региони с нарушена екология. 
Това растение съдържа рядкото биологично активно вещество силимарин, както и още около 200 ценни 
компонента. То засилва образуването и отделянето на жлъчен сок, секреторната и двигателната функция 
на стомашно-чревния тракт, повишава защитните свойства на черния дроб при инфекции и отравяния  
(в това число с хлор, от радиация, с медикаменти, дори с най-опасните гъби, например мухоморка).

Глухарчето е много популярно в Европа. То съдържа горчиви вещества, които възбуждат апетита и подо-
бряват храносмилането, притежават жлъчегонни, диуретични и слабителни свойства. Екстрактът от глухар-
че спада към най-ценните тонизиращи и укрепващи средства.

Бетаин – липотропно вещество с растителен произход. Той нормализира мастната обмяна в черния дроб, 
нивото на триглицеридите в кръвта, участва в обменните процеси, помага за изработване на енергия. Това 
вещество помага за синтезиране и отделяне на жлъчен сок, подобрява дейността на храносмилателната 
система.

код:  91640
форма на отпускане:  90 капсули

«Корал Артишок» действа добре на черния дроб:
 ● при различни нарушения: хепатит, дистрофия 

на черния дроб, мастна хепатоза и др.;
 ● при хронични интоксикации;
 ● при нарушения на храносмилането и обмяната 

на веществата.

Приложение

Екстракт от артишок 300 мг, бетаин 50 мг, екстракт  
от бял трън 40 мг, екстракт от глухарче 20 мг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ БОСВЕЛИЯ
Coral Boswellia

«Корал Босвелия» осигурява комплексна поддръжка на опорно-двигателния апарат. Продуктът е създа-
ден на базата на екстракт от едноименното растение, който съдържа босвелиеви киселини, благодарение  
на които намалява възпаленията, подобрява кръвообращението в мускулните тъкани и укрепва структурата 
на хрущяла.

Действие на активните съставки
Salai guggal, shallaki, или индийски тамян, – така наричат на Изток тези невисоки дървета, растящи  
в планинските райони на Индия. Сред всички видове от тези растения най-ценно е босвелията или Boswellia 
serrata, която европейците наричат Indian Frankincense (индийско благовоние). Характерна особеност  
на босвелията е наличието на ароматни смоли, които съдържат легендарните босвелиеви ята «борец  
с възпаленията». Сред всички полезни вещества – етеричните масла (камфен, пинен), и смола, и пал-
митинова киселина, най-ценни са босвелиевите киселини заради своите противовъзпалителни свойства.  
В процеса на изследвания индийските учени са установили, че при приемане на босвелия се забелязва 
ефективно намаляване на отоците и болките при болни от ревматоиден артрит. Механизмът на нейното 
действие е сходен с този на нестероидните противовъзпалителни препарати, но без присъщите им стра-
нични ефекти. Принципът на въздействие на босвелиевите киселини върху костно–мускулната система  
се състои в следното: те блокират ефективно синтеза на левкотриени - хормоноподобни вещества, които 
са един от главните фактори за появата на възпаления в гръбначния стълб, хрущялите, връзките, съеди-
нителната тъкан, околоставната течност. Освен това, предотвратяват проникването на бели кръвни телца 
- левкоцити в хрущяла и ставната течност, като по този начин намаляват възпаленията и едновременно  
с това и пораженията върху ставния хрущял.

Босвелията е ценна и заради укрепващото й въздействие върху структурата на хрущяла и костната тъкан. 
Босвелиевите киселини пречат на изработването на специални ензими, които разрушават хрущяла. Тези ки-
селини намаляват отделянето на такива структурни компоненти на хрущялната тъкан като хидроксипролин, 
хексозамини и уронова киселина с урината и така се забавя разрушаването на хрущяла и, обратно – уско-
ряват се възстановителните процеси. Резултатът от това действие на босвелията е намаляване на болката 
и отоците в ставите.

Босвелиевите киселини подобряват кръвообращението във възпалените ставни тъкани, подпомагат укреп-
ването и възстановяването на увредените съдове, облекчават достъпа на кръв и хранителни вещества  
до центъра на увреждането.

код:  91846
форма на отпускане:  90 капсули

«Корал Босвелия»:
 ● облекчава възпаленията в ставите, мускулите 

и хрущялите;
 ● предотвратява развитието на дегенеративни 

процеси в костно-мускулните тъкани;
 ● подобрява мускулния кръвоток;
 ● смекчава неприятното усещане за рязка болка 

и скованост в ставите.

Приложение

Екстракт от босвелия 400 мг,  
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ КАРНИТИН
Coral Carnitine

«Корал Карнитин» — ефективен енергиен биостимулатор, който повишава скоростта на разграждане  
на мастните отлагания. Освен това приемането на карнитин предотвратява нервното изтощение, проблеми-
те с миокарда, подобрява физическата издръжливост и умствената активност.

Действие на активните съставки
В превод от латински думата «карнитин» означава «месо», може би, защото това вещество е било открито 
и отделено в началото на миналия век от месото на домашните животни. В хода на последвалите изслед-
вания се изяснило, че карнитинът е много близък по структура до витамините от група В, макар че самият 
той не е витамин. В организма той може да се синтезира в черния дроб и бъбреците, съдържа се основно в 
мускулите и черния дроб.

Основното действието на карнитина е това, че той засилва разпада и разграждането на мазнините  
и ги изпраща в «енергийните станции» на нашите клетки – митохондрии. Именно в тях протича окисляването  
на мазнините и отделянето на енергия.

Колкото повече мастни киселини карнитинът достави на митохондриите за изработване на енергия, толкова 
по–малко мазнини остават, които могат да се отложат.

Това е и отлично средство за профилактика против образуването на мастни (атеросклеротични) плаки  
по кръвоносните съдове. Благодарение на карнитина миокардът се освобождава от излишните мастни от-
лагания и освен това получава два пъти повече енергия.

Друго важно действие на карнитина е това, че той може да намали образуването на свободни радикали в 
организма, основна причина за което е ранното остаряване на клетките. А заедно с това се активизира соб-
ствената антиоксидантна система на организма.

Карнитинът ускорява и разграждането на въглехидратите до млечна киселина и помага за нейното бързо из-
веждане от мускулните тъкани. Той осигурява енергия на мускулите при хипоксия, повишава устойчивостта 
на тъканите към влиянието на токсичните продукти от разграждането. Благодарение на това след продъ-
лжително физическо натоварване работоспособността се възстановява много бързо.

Именно поради своето многофункционално влияние върху здравето това вещество е полезно за всички  
без изключение. Храни – източници на карнитин са месото, млякото, рибата. Във връзка с това, може да  
се каже, че той е по-необходим за любителите на растителна храна, но, тъй като при термична обработка 
се губи значителна част от карнитина, необходимата на организма дневна доза и за вегетарианци, и за ме-
соядни, трябва да се допълва с хранителна добавка, богата на карнитин.

код:  91890
форма на отпускане:  180 капсули

«Корал Карнитин» – полезен продукт за:
 ● поддържане на теглото в норма;
 ● повишаване на издръжливостта и работоспо-

собността;
 ● възстановяване на енергийния потенциал;
 ● здравето на сърдечно-съдовата система.

Приложение

Ацетил L-карнитин 400 мг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ КЕЛП
Coral Kelp

«Корал Келп» – продукт, който съчетава силата на лечебните растения и морските водорасли, ефективно 
очиства организма от токсини и шлаки, поддържа здравето на ендокринната система, осигурява защита  
от преждевременно стареене.

Действие на активните съставки
Японска ламинария – най-ценното водорасло от Японско море, което поддържа здравето, младостта  
и красотата. Популярността на морското зеле се дължи на разнообразния му състав. Водораслото съдържа 
аминокиселини, минерали (калий, йод, натрий, калций, магнезий, сяра, силиций, желязо, фосфор), ви-
тамини А, С, Е, К, D, група В, протеини, алгинати, полиненаситени мастни киселини и др. То е източник  
на целулоза и затова действа добре на храносмилането и на работата на червата, съдържа достатъчно 
количество органичен (!) йод, което е много полезно за щитовидната жлеза. Морското зеле е добър сорбент, 
солите на алгиновата киселина (алгинати) образуват съединения с радионуклидите, токсините и ги извеждат  
от организма.

Шипка – лидер по съдържание на каротен, витамини от група В, съдоукрепващите витамини С, Р, пови-
шаващият съсирването на кръвта витамин К. Тя е богата и на пектини, органични киселини, флавоноиди. 
Шипката влияе добре на въглехидратната обмяна, активира редица ензими, повишава съпротивляемостта 
на организма към вредното въздействие на външната среда и инфекциите.

Джинджифилът съдържа разнообразен набор от полезни вещества: витамини А, С, В1, В2, минерали (фос-
фор, магнезий, калций, желязо, натрий, калий, цинк), всички незаменими аминокиселини (триптофан, тре-
онин, фенилаланин, метионин, валин), етерични масла и др. Тази подправка е мощен антиоксидант, който 
помага за намаляване на кръвното налягане и нивото на холестерола в кръвта, подобрява мозъчното кръво-
обращение, укрепва кръвоносните съдове. От древната източна медицина е известно, че джинджифилът 
има прекрасната способност да прочиства организма от шлаки и токсини.

код:  91805
форма на отпускане:  60 капсули

«Корал Келп» подпомага дейността на:
 ● ендокринната система;
 ● сърдечно-съдовата система;
 ● храносмилателната система.

Приложение

Екстракт от японска ламинария 180 мг, екстракт от плод 
шипка 150 мг, екстракт от корен джинджифил 20 мг
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ КОТЕШКИ НОКЪТ
Coral Cat`s Claw

«Корал Котешки нокът» — продукт, който укрепва имунитета и поддържа общия тонус на организма. Той 
е създаден на базата на незаменимите при слабост, отпадналост, понижена активност растения перуанска 
лиана, зелен чай, корен от репей, които действат общоукрепващо, повишават съпротивляемостта на имуни-
тета към неблагоприятните фактори на външната среда.

Действие на активните съставки
Перуанска лиана – рядко полезно растение, растящо във високопланинските райони и амазонските джунг-
ли на Латинска Америка. Открито през 1974 година от доктор Кеплингер, растението бързо се разпростра-
нява от амазонските джунгли до аптеките в много държави по света. От цялото семейство Брошови именно 
перуанската лиана има изразен имуномодулиращ ефект. Това растение по най–добрия начин възстановя-
ва защитните сили на организма, повишава работоспособността. Този ефект се дължи на съдържащите  
се в него активни вещества – оксиндолови алкалоиди, гликозиди, проантоцианиди. Когато действат заедно, 
тези вещества стимулират фагоцитозата чрез активиране на функциите на Т-лимфоцитите и Т-килърите, 
които поглъщат вредните чужди частици, включително бактерии, мъртви или умиращи клетки, блокират раз-
множаването на вируси в клетката. При съсирването на кръвта нормализират нивото на имуноглобулините. 
Освен това, котешкият нокът подобрява пропускливостта на капилярите и сърдечния тонус.

Ободряващият и стимулиращ зелен чай повдига настроението и мобилизира силите, зарежда с енергия  
и удължава живота. Чаят е изключително полезен, защото е богат на витамини, минерални вещества, ете-
рични масла и аминокиселини. Към неговия тонизиращ и освежаващ ефект се прибавя и антиоксидантното 
му действие. Това се дължи на съдържащия се в него витамин Р, който защитава кръвоносните съдове 
от увреждащото действие на свободните радикали, като ги прави по–еластични, пречи на окисляването  
на клетките, забавяйки по този начин стареенето.

Репей – много популярно в народната и традиционната медицина растение, защото е изключително полез-
но за организма. Най–ценното е съдържанието на неговия корен – изобилие от биологично активни веще-
ства: полизахариди, соли на хром, желязо, фосфор, магнезий, натрий, калий, мед, линоленова, олеинова, 
стеаринова и палмитинова киселини, етерични масла.

код:  91642
форма на отпускане:  60 растителни капсули

«Корал Котешки нокът» е много полезен, защото 
действа:

 ● имуноукрепващо;
 ● антиоксидантно и тонизиращо;
 ● противовъзпалително.

Приложение

Екстракт от котешки нокът 300 мг, екстракт от корен  
на репей 100 мг, екстракт от зелен чай 100 мг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ ЛЕЦИТИН
Coral Lecithin

«Корал Лецитин» принадлежи към групата на най-важните хранителни добавки, необходими за поддържа-
не на здравето. Лецитинът е основа за изграждането на всички клетъчни мембрани в човешкия организъм. 
Той се използва като строителен материал за обновяване на старите и изграждане на новите клетки.

Действие на активните съставки
Основните компоненти на лецитина са витаминоподобните (доколкото се синтезират в организма) вещества 
холин (витамин В4) и инозитол (витамин В8), които са от изключително значение за правилната работа  
на нервната система, тъй като участват в активацията на жизненоважни функции на кората на главния 
мозък. Холинът е необходим за синтеза на ацетилхолина, който е важен невромедиатор, осигуряващ пре-
даването на нервните импулси в централната нервна система, активиращ интелектуалната дейност, твор-
ческата активност и подобряващ паметта. Инозитолът е абсолютно необходим за правилното развитие  
и функциониране на гръбначномозъчните клетки. Установено е също така, че регулирайки баланса на ми-
кроелементите мед и цинк в организма, той допринася за намаляването на напрежението и раздразнител-
ността, т.е. има успокояващ ефект.
Лецитинът способства за понижаването на нивата на холестерина в кръвта, подобрява реологичните свой-
ства на кръвта, възпрепятствайки развитието на атеросклероза. Холинът участва и в образуването на мети-
онина, благодарение на който се намалява излишъкът от хомоцистеин – аминокиселината, която уврежда 
стените на кръвоносните съдове и предизвиква развитие на сърдечно-съдови заболявания.
Лецитинът участва и в регулацията на мастната обмяна. Той влиза в състава на специфични комплекси – 
липопротеини, които транспортират липидите в кръвта. Затова в присъствие на лецитин липидите по-бързо 
напускат черния дроб и постъпват в мастните депа. Приемането на лецитин в достатъчни количества има 
добър профилактичен ефект върху черния дроб – той се освобождава от мастните натрупвания и това  
го предпазва от затлъстяване. Освен това, лецитинът ускорява структурното възстановяване на увредената 
от токсичното действие на лекарствата, вирусите, алкохола и никотина чернодробна тъкан.
Лецитинът играе важна роля за репродуктивните функции, тъй като дефицитът на инозитол може да доведе 
до безплодие. Лецитинът е особено важен и за вътреутробното развитие на детето, както и за развитието 
на новороденото, доказателство за което е високото съдържание на холин в майчината кърма, при това  
в първите дни след раждането.
Холинът, получен от детето в първата година от неговия живот, влияе благоприятно върху умствените  
му способности в бъдеще.
Лецитинът е един от най-важните природни антиоксиданти, защитаващи кожата от свободните радика-
ли. Той допринася за възстановяването на нейните бариерни функции, подобрява процесите на хранене  
и детоксикация, активира нейния липиден обмен. Без лецитин е невъзможен процесът на възстановяване  
на увредените клетки и образуването на нови.

код:  91650
форма на отпускане:  120 капсули

Продуктът «Корал Лецитин» се препоръчва при:
 ● риск от развитие на сърдечно-съдови заболя-

вания;
 ● нервно напрежение, лесна умора, разсеяност, 

влошаване на паметта;
 ● големи умствени или физически натоварвания;
 ● нарушени чернодробни функции;
 ● кожни проблеми.

Приложение

Течен соев лецитин 1200 мг, 
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ ЛЮЦЕРНА
Coral Alfalfa

«Корал Люцерна» действа разнопосочно върху здравето, той е отлично профилактично средство за много 
здравословни проблеми. Новият продукт, освен листа люцерна, съдържа и концентриран сок от люцер-
на, което засилва неговото положително действие. Употребата на «царската трева» помага за поддържане  
на жизнения тонус, повишава работоспособността, полезно е за хора с крехко здраве, за страдащи от хра-
носмилателни разстройства или проблеми на пикочно-половата система.

Действие на активните съставки
Повишената употреба на минерали от почвата от страна на люцерната обясняват полезните й свойства 
и широкия спектър на приложението й. В листата на това растение се съдържат осем есенциални амино-
киселини, които човешкият организъм не произвежда, витамини А, К, В1, В2, В6, Е, D2 и D3, минерални 
вещества, особено калций, фосфор и флуор, сапонини, изофлавони и др. Наличието на витамин К прави 
люцерната ефективно антихеморагично средство, което предотвратява кръвоизливи.

Люцерна – едно от малкото растения, които съдържат флуор с природен произход, който се натрупва  
в организма най-напред в тъканите на зъбите. Той помага за формиране на зъбния емайл и предпазва зъби-
те от появата на кариеси, защото действа бактерицидно на микроорганизмите.

Благодарение на съдържащите се в него сапонини това растение понижава холестерола в кръвта. То пре-
дотвратява образуването на атеросклеротични изменения в стените на съдовете и повишава тяхната ела-
стичност, използва се за намаляване на кръвното налягане.

Люцерната регулира пропускливостта на кръвоносните съдове и окислително-възстановителните процеси.

Екстрактът от люцерна се използва при лечебен глад, защото съдържа ценни вещества, на първо място 
аминокиселини и хлорофил.

Люцерната е много полезна за жените в менопауза и кърмещите майки благодарение на естрогеноподоб-
ната активност на изофлавоните и способността им да смекчават тревожните състояния, повишават лак-
тацията.

Тя е меко диуретично средство (нормализира водния баланс и помага за извеждане на солите на пикочната 
киселина от организма).

код:  2102
форма на отпускане:  120 капсули

«Корал Люцерна» – отлично общоукрепващо сред-
ство, което може да се приема за профилактика 
на:

 ● хиповитаминоза;
 ● преумора, повишена раздразнителност атеро-

склероза;
 ● подагри;
 ● недостатъчна лактация.

Приложение

Посевна люцерна листа 150 мг, концентриран сок от люцерна 
250 мг,
допълнителни вещества

състав:
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код:  2221/2220
форма на отпускане:  10 или 30 сашета, всяко по 1,0 г

При взаимодействие с вода минералите премина-
ват от корала във водата, като й придават редица 
полезни свойства. Приемането на тази вода  
помага за:

 ● достигане на оптимално рН в организма;
 ● профилактика на остеопорозата и артрита 

повишаване на еластичността на мускулите  
и възстановяване на структурата на костната  
и хрущялната тъкан;

 ● регулиране на работата на бъбреците и хра-
носмилателната система;

 ● подобряване на състоянието на кожата  
и косата.

Приложение

Оситнен коралов прах 995 мг, L-аскорбинова киселина 5 мг

състав:

КОРАЛ-МАЙН
Coral-Mine 

Натуралният продукт «Корал-Майн» се произвежда в Япония от дълбоководните корали, които живеят  
в Японско море близо до островите Окинава и Токуносима. Коралите са уникално природно творение, което 
за повече от 500 милиона години от своето съществуване е достигнало и съчетава в себе си съвърше-
ната хармония на животинския, растителния и минералния свят. Коралът е удивително морско животно  
с причудлива форма, което прилича на странно растение. Той съществува благодарение на морските соли  
и в същото време се храни с микроорганизмите, живеещи около него.

Скелетът на корала представлява комплекс от минерални соли. Уникалните свойства на корала и чудот-
ворното му въздействие върху човешкия организъм се дължат именно на тези соли. Това са най-вече соли 
на калция и магнезия. Но в състава на корала влизат също така и елементите калий, натрий, желязо, фос-
фор, сяра, силиций, хром, манган, цинк и много други. Този богат комплекс от природни соли регулира мине-
ралния баланс в организма и нормализира дейността на всички жизненоважни органи и системи.

Действие на активните съставки
Калций – заедно с фосфора формира костната тъкан. Калцият е и основният строителен материал за всич-
ки съединителни тъкани. Този елемент поддържа сърдечната дейност, нервната проводимост и мускулните 
съкращения, повишава пропускливостта на клетъчните мембрани, нормализира процесите на кръвосъсир-
ване.

Магнезий – помощник на калция, който стимулира синтеза на АТФ в клетката и повишава енергийния по-
тенциал на организма, осигурява стабилен сърдечен ритъм, регулира тонуса на гладката мускулатура  
(в кръвоносните съдове, червата, жлъчния и пикочния мехур). Балансираното съотношение (2:1) на калция 
и магнезия в организма възпрепятства извеждането на калция от костите и така ги предпазва от разруша-
ване.

Натрий – регулира осмотичното налягане и водно-солевия обмен в организма. Този елемент е необходим за 
поддържането на нервно-мускулната възбудимост и работата на натриево-калиевата помпа, която регулира 
клетъчния обмен.

Калий – основният вътреклетъчен катион, който поддържа водно-солевия и алкално-киселинния баланс, 
нервно-мускулната възбудимост и проводимост. Калият осигурява стабилността на артериалното кръвно 
налягане, извежда излишните течности от организма.
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КОРАЛ МАГНЕЗИЙ
Coral Magnesium

«Корал Магнезий» — необходим продукт за пълноценната работа на сърдечно-съдовата, нервната и хра-
носмилателната системи, за възстановяването на много биологически функции на организма.

Действие на активните съставки
Магнезият е един от най-важните минерали за човека, защото участва в повече от 300 биохимически 
реакции, които осигуряват нормалното функциониране на организма. Една от най-важните му функции  
е защитата на нервната система от разрушителния стрес. Магнезият потиска процесите на възбуждане  
в централната нервна система и намалява чувствителността на организма към външни дразнители (резки 
звуци, по-ярка светлина). При дефицит на този минерал се забелязва повишена нервност, раздразнител-
ност, силна умора.

Магнезият стимулира дейността на клетките на сърдечните мускули, стабилизира сърдечния ритъм, много 
е важен за регулиране на нервномускулната активност на сърцето. Този минерал е необходим за усвояване 
на калция и витамин С, участва във въглехидратната обмяна. Магнезият помага на организма да се адап-
тира към студа, служи като структурен компонент на костите и зъбния емайл, стимулира перисталтиката  
на червата и повишава отделянето на жлъчен сок.

Магнезият помага за възстановяване на съсирването на кръвта, поддържа съдовете здрави, предотвратява 
образуването на холестеролови плаки по стените им като увеличава техния лумен (просвет) и по този начин 
засилва коронарния кръвоток.

Магнезият влияе активно и върху дейността на бъбреците и надбъбреците, изработването на енергия, 
формирането на костно-мускулна тъкан. При дефицит на магнезий се нарушава качественото усвояване  
на минерали и хранителни вещества. Нормалното ниво на магнезий в организма помага за повишаване то-
нуса на гладката мускулатура на съдовете, червата, жлъчката, пикочния мехур и т.н. Той е важен за синтеза 
на протеини, аминокиселини, за предаване на генетичната информация с участието на ДНК и РНК.

В състава на продукта се съдържат две соли на магнезия – таурат и глицинат (съединения с аминокисели-
ните таурин и глицин). Ценното на тези соли е, че те имат най-добрата биодостъпност в сравнение с другите 
соли на магнезия и не дразнят червата. Освен това, съчетанието с глицин и магнезий подобрява мозъчното 
кръвообращение чрез оптимизиране на паметта и работоспособността. А съчетанието на таурин и магнезий 
стимулира изработването на енергия и подобряването на храненето на клетките.

код:  91881
форма на отпускане:  90 капсули

«Корал Магнезий»: 
 ● повишава устойчивостта при умствени, емоци-

онални, физически натоварвания;
 ● засилва енергийния потенциал на сърдечните 

мускули, регулира тонуса на кръвоносните 
съдове и сърдечния ритъм;

 ● нормализира обмяната на протеини, липиди  
и нуклеинови киселини, активира процесите  
на производство на АТФ;

 ● подобрява усвояването на полезните вещества 
в стомашно – чревния тракт.

Приложение

Магнезий (тауринат) 75 мг, магнезий (бисглицинат) 75 мг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ РЕПЕЙ
Coral Burdock Root

«Корал Репей» — продукт на базата на корен от репей – Arctium lappa. Оптимизира обмяната на веще-
ствата, процесите на кръвоочистване, засилва отделянето на жлъчка, диурезата, намалява възпаленията в 
стомашно-чревния тракт, проявява антибактериални свойства.

Действие на активните съставки
Коренът от репей се отличава с високо съдържание на биоактивни вещества, които имат разностранно 
действие върху организма. Той съдържа полизахарида инулин (повече от 35 %), природни стерини, мастни 
карбонови (палмитинова и стеаринова) и хидроксиканелена киселини, танини, горчиви вещества, протеини, 
етерични масла.

В корена от репей се съдържа и голямо количество инулин, който му придава сладък вкус. В стомашно-
чревния тракт инулинът се разгражда до фруктоза, той увеличава отлагането на гликоген в черния дроб  
и нормализира инсулино-образуващата функция на панкреаса. Затова е много полезен за диабетици. Освен 
това инулинът има и пребиотични свойства – влияе положително на микрофлората като стимулира растежа 
на полезните бактерии.

Хидроксиканелените киселини на репея имат детоксикационни, диуретични и кръвоочистващи свойства. Те 
засилват извеждането на пикочна киселина, урея, амоняк и токсини от кръвта, като подобряват функцията 
на бъбреците и засилват диурезата. Освен това тези киселини нормализират водно-солевата обмяна и 
действат хепатозащитно.

Активните вещества на репея намаляват възпаленията в стомашно-чревния тракт, защитават лигавицата на 
стомаха и дебелото черво от раздразнения и стимулират отделянето на жлъчен сок, помагат за заздравява-
не на язвените ерозии и освобождаването на червата, намаляват спастичните болки.

Горчивите вещества, които репеят съдържа, засилват отделянето на жлъчка, увеличават секрецията на 
ензими в панкреаса. Именно поради този ефект коренът от репей се препоръчва при различни хранителни 
разстройства, нарушения в дейността на черния дроб и жлъчката.

Репеят съдържа и ценни растителни стерини ситостерин и стигмастерин – антагонисти на холестерола. Те 
регулират метаболизма на липопротеини в черния дроб и тънките черва, намаляват усвояването на холе-
стерола в червата и по този начин намаляват нивото му в кръвта. Освен това те са и природни хормонопо-
добни вещества, които предотвратяват или смекчават хормоналните нарушения.

В корена от репей се съдържат и много етерични масла и карбонови киселини, известни антисептици, ко-
ито унищожават патогенните бактерии в стомашно-чревния тракт, които предизвикват диспепсия, алергия, 
метеоризъм.

код: 91860
форма на отпускане: 90 капсули

«Корал Репей»:
 ● подобрява детоксикацията на организма;
 ● помага за намаляване на холестерола;
 ● намалява възпаленията и бактериите в сто-

машно-чревния тракт;
 ● оптимизира храносмилането и работата  

на черния дроб.

Приложение

Оситнен корен от репей 500 мг, екстракт от корен  
от репей 100 мг,  
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ СЛАДЪК КОРЕН
Coral Licorice Root

«Корал Сладък корен» — комплексно противовъзпалително, отхрачващо, имунокоректиращо средство  
на базата на екстракти от сладък корен и джинджифил за възстановяване и поддържане на здравето.

Действие на активните съставки
Сладък корен – ценен източник на полезни вещества: глициризинова и глициретинова киселини, сапонини, 
флавоноиди, манитол, смоли, камед, аскорбинова киселина. Глициризиновата и глициретиновата киселини 
действат хормоноподобно, намаляват възпаленията. Те влияят на различните видове ДНК- и РНК – ви-
руси като прекъсват развитието им в ранен стадий, блокират проникването на вирусите вътре в клетките  
и възможността им да образуват нови вирусни частици. Подпомагат синтезирането на интерферон – главен 
защитен протеин на организма.

Отхрачващото действие се дължи на глициризина, който засилва секреторната функция в трахеята и брон-
хите и повишава активността на ресничестия епител в тях. Благодарение на съдържащите се в него фла-
воноиди сладкият корен намалява спазмите в гладките мускули на бронхите. Сапонините помагат за обра-
зуване на защитен слой върху лигавицата на храносмилателния тракт и по този начин стимулират нейното 
заздравяване и възстановяване.

Джинджифилът се характеризира с «парещ» състав (зингиберен, гингерол, камфен, борнеол и др.), дей-
ства противовъзпалително и стресопротекторно. Тази подправка влияе добре на храносмилателната систе-
ма, справя се отлично с тежестта в стомаха, чувството за пресищане и гадене. Употребата й при готвене 
повишава апетита, стимулира храносмилането.

Джинджифилът намалява възпаленията в кръвоносните съдове и ставите, унищожава патогенните бактерии 
в стомашно-чревния тракт, намалява холестерола. Освен това, той е и добро детоксикационно средство.

Джинджифилът е много полезен и за имунитета. В неговия корен се съдържат жизненоважни витамини, 
минерали, етерични масла и аминокиселини, на които се дължи тонизиращия му ефект и способността му 
да мобилизира вътрешните сили на организма.

код:  91641
форма на отпускане:  100 капсули

«Корал Сладък корен» е полезен при:
 ● заболявания на дихателните пътища;
 ● заболявания на стомашно-чревния тракт;
 ● хронични заболявания на черния дроб и жлъчни-

те канали.

Приложение

Деглициризинов екстракт от сладък корен 300 мг, екстракт 
от сладък корен 80 мг, екстракт от корен джинджифил 20 мг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ ТАУРИН
Coral Taurine 

«Корал Таурин» — източник на «универсалната» аминокиселина таурин, която притежава множествено 
оздравително въздействие и затова е много важна хранителна добавка.

Действие на активните съставки
Може да се каже, че тази аминокиселина съпровожда човека в продължение на целия му живот – бремен-
ността тя е много важна за нормалното развитие и растежа на плода. Специалистите отбелязват, че в дет-
ския главен мозък се съдържа четири пъти повече таурин, отколкото в мозъка на възрастните хора.

В хранителните продукти тауринът се съдържа в продуктите от животински произход – риба, месо, мляко, 
яйца и не се среща в храната от растителен произход. Значи, особено важно значение тази аминокиселина 
има за вегетарианците. Макар, че тауринът се смята за аминокиселина, но в отличие от другите аминокисе-
лини той не влиза в състава на протеините.

Функционалните възможности на таурина са големи. Той в доста високи концентрации присъства в тъканите 
на главния мозък и в очната ретина; намалява гърчовете, задържа предаването на нервна възбуда в ЦНС /
централна нервна система/, укрепва паметта и усилва концентрацията на вниманието.

Това е главната аминокиселина на очната ретина (40–50%), която осигурява храненето на тъканите на окото 
и нормалното му функциониране, способства за адаптация на окото към светлината. И което е най-важното 
– тауринът е способен да възстановява увредените тъкани на ретината или лещата и по този начин да по-
добрява зрението след различни травми или възрастови проблеми.

Не по-малко важен е таурина и за сърдечно - съдовата система. Най-основно той предотвратява извеждане-
то на калий от сърдечния мускул и нормализира обмяната на натрий, калий, калций и магнезий – минерали, 
отговарящи за правилния и здрав сърдечен ритъм. Освен това, тауринът способства за разширяването  
на кръвоносните съдове.

Тази аминокиселина взема активно участие в обмяната на веществата. Предупреждава застоя на жлъч  
в жлъчния мехур и жлъчните пътища. Снижава нивото на холестерол с ниска плътност («лош» холестерол) 
в кръвта и в черния дроб и предупреждава образуването на тромби. Още едно предназначение на таурина – 
повишаване на активността на инсулин в организма, а този хормон директно влияе на нивото на глюкозата 
в кръвта /кръвната захар/, образуването на гликоген от глюкоза в черния дроб и мускулите, повишаване  
на енергетичната обмяна.

Като антиоксидант, тауринът свързва в организма активните форми на кислорода, увреждащи ДНК, поддъ-
ржа необходимите количества на витамините С и Е и белтъка-антиоксидант глутатион.

код:  2101
форма на отпускане:  60 капсули

«Корал Таурин» — незаменим продукт за:
 ● сърдечно-съдова и нервна системи;
 ● поддържане на доброто състояние на органите 

на зрението;
 ● оптимизация на обмяната на вещества;
 ● антиоксидантна защита.

Приложение

Таурин 600 мг,  
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ ЧЕРЕН ОРЕХ
Coral Black Walnut

Паразитите са сериозен, но изключително недооценен проблем. Данните сочат, че голяма част от засегна-
тите индивиди – 83.8%, са деца на възраст под 14 години. Хелминтозите могат да протекат изключително 
тежко и да предизвикат рязко влошаване на здравето. За да се избегнат подобни усложнения, е препоръ-
чително да се обърне внимание на профилактиката. Най-добре е тя да се провежда два пъти годишно  
с помощта на средства, към които се отнася и продуктът «Корал Черен орех». Този продукт се отлича-
ва със своите противопаразитни, антибактериални и противовъзпалителни качества, които се дължат  
на неговите природни биологично активни компоненти – черен орех, пелин и корал. Те помагат при глистни 
инвазии (остри и хронични) и стомашно-чревни заболявания и са добро помощно средство в програмите  
за намаляване на теглото, чистене и възстановяване на организма.

Действие на активните съставки
Екстракт от черния орех – източник на дъбилни вещества (25%), органични киселини, флавоноиди, по-
лифеноли, бета-каротен, витамини В1, В6, С, Р, Е, минерали, етерично масло (до 0.03%) и други. Но най-
ценната съставка на черния орех е юглонът, който се съдържа в най-големи количества в зелената обвивка 
на плодовете. Той нормализира работата на стомашно-чревния тракт и е ефективен срещу редица бакте-
рии, гъбички и паразити. Флавоноидите, съдържащи се в растението, имат антиоксидантни и спазмолитични 
свойства, а дъбилните вещества намаляват дразненето на лигавиците и имат противовъзпалителен ефект.

Пелин – древните лечители приписвали на това растение чудодейна сила и го наричали „Майка на всички 
билки”. В средните векове пелинът бил широко използван при метеоризъм, стомашно - чревни неразпо-
ложения и отравяния, както и при чернодробни и жлъчни заболявания. Днес той е известен като средство, 
регулиращо функциите на храносмилателна система, подобряващо апетита и отделянето на жлъчни сокове.  
Не на последно място трябва да се отбележи и неговото противопаразитно действие. Съчетанието  
му с черния орех дава добри резултати при паразитни инвазии, причинени от кръгли червеи и острици.

код:  91643
форма на отпускане:  90 растителни капсули

Продуктът «Корал Черен орех» има следните 
свойства:

 ● противопаразитно;
 ● антибактериално;
 ● противовъзпалително.

Приложение

Екстракт от листа от черен орех 300 мг, екстракт  
от едногодишен пелин 50 мг,
допълнителни вещества

състав:
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КОРАЛ ЦИНК 15
Coral Zinc 15

«Корал Цинк 15» — универсален продукт с широк диапазон на действие: жизненоважен е за функциони-
рането на имунната система, поддържа хормоналния баланс в организма, ефективен е при различни кожни 
заболявания, кожни обриви.

Действие на активните съставки
Продуктът съдържа цинков глюконат, който се усвоява леко от организма, няма странични ефекти, отгова-
ря на високите стандарти за качество.

Източници на цинк в храната – говеждо месо, черен дроб, морски продукти, пшеничен зародиш, овесено 
брашно, моркови, грах, спанак, ядки.

В организма на възрастния човек се съдържат 1,5–3 грама цинк. Този микроелемент може да бъде открит 
във всички органи и тъкани, но най–много се среща в простатата, спермата, кожата, косата, мускулните 
тъкани, клетките на кръвта.

Цинкът участва в различните видове обмяна на веществата, включително в протеиновата и затова е много 
необходим за нормалното протичане на много биохимични процеси. Той е важен за синтеза на протеини,  
в това число на колаген, и за формиране на костите.

Цинкът участва и в процесите на деление на клетките, в образуването на клетъчен имунитет, във функцио-
нирането на десетки ензими и на хормона на панкреаса - инсулин.

Цинкът помага за усвояване на витамин Е и поддържане на неговата нормална концентрация в кръвта, 
регулира процеса на кръвотворене.

Цинкът играе най-важна роля в процесите на възстановяване на кожата, растежа на косата и ноктите, се-
крецията на мастните жлези.

Той е важен и за преработването на алкохола от организма и затова липсата на цинк може да засили пред-
разположеността към алкохолизъм.

Цинкът действа синергично в съчетание с витамините А и В6 и подобрява общото състояние на организма.

код:  91802
форма на отпускане:  100 таблетки

«Корал Цинк 15»:
 ● осигурява пълноценна поддръжка на имунната  

и ендокринната система;
 ● оптимизира обмяната на веществата;
 ● подобрява състоянието на кожата.

Приложение

Цинк (глюконат) 15 мг,
допълнителни вещества

състав:
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ЛАКС-МАКС
Lax-Max 

Продуктът «Лакс-Макс» е меко действащо слабително средство. В състава му влизат няколко групи актив-
ни вещества, които въздействат върху чревната перисталтика.

Действие на активните съставки
Фруктоолигозахаридът инулин и семената от живовляк действат активно върху чревната перисталтика. 
Забавяйки обратното всмукване на течностите в дебелото черво и задържайки водата, те правят фекалните 
маси по-меки и подобряват моториката на червата. Това помага за зачестяване на дефекациите и за възста-
новяване на тонуса на червата. Като сорбент инулинът абсорбира различни екзо и ендотоксини (тежки 
метали, радионуклиди) и ги извежда от организма. В качеството си на пребиотик, той стимулира растежа на 
полезната чревна микрофлора и предпазва от развитие на дисбактериоза.

Зърнастецът на Пурш, ревенът и сената съдържат биологично активни вещества (антрахинонови глико-
зиди), които засилват чревната перисталтика. Тяхното слабително действие се обуславя от способността 
им да влияят върху чревните лигавици, което води до засилване на тяхната перисталтика. Те имат посте-
пенен слабителен ефект и са ефикасни при атония на червата, хроничен запек, метеоризъм. Тези растения 
чистят организма от токсини, регулират работата на червата, стимулират отделянето на жлъчка.

Люцерната, карамфилът, розмаринът, сминдухът, лавровото дърво и черният орех съдържат сапо-
нини, флавоноиди, минерални и слузни вещества, които потискат гнилостните процеси в червата и имат 
противовъзпалително действие.

Растителните фибри облекчават и подобряват отделянето на чревното съдържимо.

Слузните вещества възпрепятстват развитието на възпалителните процеси в стомашно-чревния тракт, ко-
ето се дължи на способността им да образуват върху лигавиците тънък слой, подпомагащ тяхното възста-
новяване.

Магнезиевият оксид намалява повишената киселинност на стомашния сок, засилва жлъчната секреция, 
увеличава обема на водата в червата, засилва перисталтиката и премахва запека.

код:  91117
форма на отпускане:  120 растителни капсули

Биологично активните вещества в продукта
«Лакс-Макс» влияят благоприятно върху рабо-
тата на стомашно-чревния тракт, като:

 ● нормализират чревната перисталтика;
 ● свързват натрупаните в организма токсини  

и ги извеждат от организма;
 ● правят фекалните маси меки и осигуряват 

редовна дефекация;
 ● възстановяват полезната микрофлора.

Приложение

Семена от живовляк 300 мг, магнезий (оксид) 90 мг, 
инулин (от корени на цикория) 70 мг, люцерна 50 мг, 
оситнен корал 30 мг, диатомови водорасли 24 мг, 
американски зърнастец на Пурш 12 мг, листа  
от сена 12 мг, ревен 12 мг, кора от мравчено дърво  
6 мг, черен орех 6 мг, карамфил 6 мг, плод от лавро-
во дърво 6 мг, кресон 6 мг, магданоз 6 мг, розмарин  
6 мг, сминдух 6 мг, ехинацея 6 мг,
допълнителни вещества

състав:
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ЛИМФЛОУ
LymFlow 

«ЛимФлоу» — растителен комплекс, който оптимизира лимфодренажа, действа съдоукрепващо, проти-
вовъзпалително и разрежда кръвта.

Действие на активните компоненти
Череша. Този сочен и необикновено ароматен плод е донесен в Европа от римския пълководец Лукул  
от древния турски град Керасунда. Оказало се, че не само сърцевината на черешите е полезна, но и ли-
стата и дръжките, които съдържат лимонена и ябълкова киселина, кумарини, растителни пигменти, танини, 
витамини С, РР, В1, В6, много минерали, пектини. Екстрактът от черешови дръжки засилва циркулацията  
на междуклетъчната течност или лимфата, като по този начин осигурява дренаж на съдовете и помага за из-
веждане на излишните течности и шлаки. Кумарините, които черешите съдържат, понижават съсирваемост-
та на кръвта и по този начин предотвратяват образуването на тромби. А Р-витаминоактивните вещества  
и флавоноидите укрепват съдовете, повишават тонуса им.

Касис (листа и плодове) — активизира лимфодренажа на сърдечния мускул и черния дроб. В листата 
на касиса се съдържат витамин С, фитонциди, магнезий, манган, сребро, мед, сяра, етерично масло. Ек-
страктът от листата на касис помагат за отделяне на излишните пурини и пикочна киселина от организма.

Любимият на много хора магданоз е богат на полезни вещества – етерично масло, гликозиди, витамини, 
флавоноиди. По този начин пиненът, апиолът и апигенинът изчистват съдовете, подобряват състоянието 
им, засилват лимфния дренаж. Магданозът е богат на аскорбинова киселина (витамин С), която заедно  
с другите активни вещества на растението поддържат еластичността на малките и големите съдове. Ос-
вен това, съдържащият се в листата миристицин притежава силен противовъзпалителен и болкоуспоко-
яващ ефект.

Китайският хибискус се цени в Азия и извън нейните предели като тонизиращо и общоукрепващо сред-
ство. Хибискусът има богат на биоактивни вещества състав: и антоциани, и проантоцианидини, органични 
киселини (ябълкова, лимонена, хибискусова) и фенолкарбонови киселини. Установено е, че полифеноли-
те и протокатехиновата киселина обезвреждат токсичните продукти от жизнената дейност на патогенните 
микроби, които остават последни по стените на съдовете. Екстрактът от цветовете му също има отлични 
антиоксидантни свойства, предотвратява изтъняването и увреждането на тъканите на съдовете.

код:  91865
форма на отпускане:  90 капсули

«ЛимФлоу»:
 ● оптимизира лимфния дренаж и съдовия кръвоток;
 ● поддържа еластичността и здравината на съдо-

вете;
 ● намалява възпаленията в съдовете.

Приложение

Екстракт от черешови дръжки 150 мг, екстракт  
от листа на касис 150 мг, екстракт от листа магда-
ноз 75 мг, екстракт от цветове хибискус 50 мг,
допълнителни вещества

състав:
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ЛИПОЗОМЕН ВИТАМИН С
Liposomal Vitamin C 

Витамин С — най-важният антиоксидант за организма. В процеса на еволюция човекът е загубил способ-
ността да синтезира витамин C, затова днес може да си го набави само с хранителните продукти и храни-
телните добавки. Тъй като витамин C не се натрупва в организма, трябва редовно да се попълва запаса  
от него. Основни източници на витамин С — пресни плодове и зеленчуци, но при неправилно съхранение 
или термична обработка съдържанието му намалява десетки пъти. 

Витамин С — най-силният антиоксидант, който защитава клетките на органите и тъканите от възможни ув-
реждания от  свободните радикали, активира защитните функции на организма, ускорява заздравяването 
на раните и белезите. 

Без витамин С не се протича синтез на колаген и еластин, собствена хиалуронова киселина, стероидни 
хормони, образуване на активни форми на фолиева киселина, витамин D, много ензими. От него зависи об-
мяната на протеини и въглехидрати, подобрява се усвояването на калций, желязо, цинк, синтеза и обмяната 
на холестерола. Ускорява се извеждането на токсините от организма: олово, мед, живак, ванадий. Витамин 
С укрепва съдовете, повишава  издръжливостта на организма.

«Липозомният витамин С» осигурява на организма жизненонеобходимата аскорбинова киселина в най-
биодостъпна форма, без да предизвиква странични ефекти в стомашно – чревния тракт.

код:  2166
форма на отпускане:  течност 100 мл

Витамин С:
 ● участва в регулирането на функциите на имун-

ната, нервната, ендокринната система;
 ● повишава  издръжливостта;
 ● укрепва имунитета.

Приложение

Витамин С (аскорбинова киселина) 500 мг,
допълнителни вещества.

състав:
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ЛИПОЗОМЕН КУРКУМИН
Liposomal Curcumin

«Липозомен Куркумин» — нова биодостъпна формула куркумин, притежаваща изключителна ефективност.

Куркума — подправка от Индия, която е наричана «източно злато» не само заради яркия си цвят, но и за-
ради многобройните си полезни за здравето свойства. В Аюрведа, древна индийска наука за здравето, кур-
куминът е известен като средство за чистене на организма, подобряване на храносмилането, заздравяване 
на рани, изгаряния и борба с кашлицата.

Съвременните научни изследвания са открили и доказали много нови възможности на куркумата и нейното 
основно активно вещество куркумин. Куркумата започва да се използва при различни възпаления в сърдеч-
но-съдовата, нервната, костно-мускулната система като средство, укрепващо имунитета, в това число про-
тивотуморно. Известно е, че куркуминът подобрява функциите на жлъчния мехур и черния дроб, регулира 
нивото на холестерола и кръвната захар. Високата антиоксидантна активност на куркумина отслабва раз-
рушителното действие на свободните радикали, забавя процеса на стареене на клетките. 

Най-голямото препятствие в използването на куркумата е ниската усвояемост на нейните активни компо-
ненти. В новия продукт този проблем е решен с помощта на прогресивната патентована технология PNS 
(Polar-Non-polar Sandwiching) на компания Aurea Biolabs. Повече от 40 години тази компания се специализи-
ра в разработването на нутрицевтика с функционални предимства. Aurea Biolabs пресъздава естествената 
пълноценна матрица на куркумата — Cureit, която се усвоява 10 пъти по-добре от обикновения екстракт. 

Cureit — куркумин, извлечен от куркума и поставен между други нейни компоненти.

В създадената матрица куркуминът се оказва защитен вътре в така наречения полярно-неполярен сандвич 
от въглехидрати, фибри, протеини, от една страна, и етерични масла, от друга. Този комплекс се затваря в 
двуслойна липозомна обвивка, което позволява на активния куркумин да проникне през клетъчните мембра-
ни без да бъде разрушен структурно. 

В резултат на прилагането на две иновационни технологии — липозомна и PNS (полярно-неполярен санд-
вич) — се постига максимално възможна биодостъпност на продукта и директна доставка на куркумин  
в клетките.

код:  2165
форма на отпускане:  течност 100 мл

«Липозомният Куркумин»:
 ● подобрява дейността на сърдечно-съдовата, 

костно-мускулната, храносмилателната  
система;

 ● укрепва имунитета;
 ● забавя стареенето на организма.

Приложение

CureitTM Екстракт от корен куркума (Curcuma longa 
rhizome extract) 100 мг,
допълнителни вещества.

състав:
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НАМАЛЯВАНЕ
НА ТЕГЛОТО

 благодарение
на ускоряване

на метаболизма

СЪВРЕМЕНЕН
ФОРМАТ

на херметично затворени 
порционни пакетчета, които 

са удобни за носене със себе си

ДОКАЗАНА
ЕФЕКТИВНОСТ

на патентованите 
компоненти 

в състава

НОВО НИВО
НА БИОДОСТЪПНОСТ

на липозомната 
технология

 Нов формат за 
намаляване на теглото
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ЛИПОСТИК ФИТ
Lipostick Fit

код:  2169/216904
форма на отпускане:  15 сашета по 15 мл

«Липостик Фит»:
 ● ускорява изгарянето на мазнините,
 ● предотвратява образуването на нови мастни 

клетки,
 ● подобрява качеството на съня,
 ● защитава от окислителния стрес.

Приложение

Ферментирала кора от мандарина 5000 мг, сок  
от плодове нони 300 мг, L-карнитин 50 мг, екстракт 
от листа зелен чай 26 мг, екстракт от зелени зърна 
кафе 5 мг, прах от корен от репей 1 мг, екстракт от 
черен пипер 1 мг, допълнителни вещества.
Съдържа подсладители (еритритол и стевиолгли-
козиди).

състав:

«Липостик Фит» — иновационен продукт за намаляване на теглото. При производството му се прилага 
липозомна технология за максимална биодостъпност и ефективност. 
Известно е, че обмяната на веществата постепенно намалява с възрастта. Това създава предпоставки  
за превръщане на неизразходваните калории в мастни отлагания дори при запазване на обичайния начин 
на хранене. Активните съставки на продукта помагат за ускоряване на обмяната на веществата и «изгаря-
не» на мастните отлагания.

Действие на активните съставки
Патентован комплекс от флавоноиди от екстракт от ферментирали кори мандарина (Citrus reticulata) 
– основен компонент на продукта. Благодарение на процеса на ферментация съдържанието на «суперфла-
воноиди» (нобилетин, хесперидин) в кората се повишава съществено. 
Нобилетинът предотвратява натрупването на мазнини в черния дроб, оказвайки влияние върху стените, 
свързани с метаболизма на мазнините: стимулира експресията на гените, участващи в изгарянето на из-
лишните мазнини, и потиска гените, отговарящи за образуването на нови мастни клетки.
Хесперидинът регулира мастната обмяна и метаболизма на глюкоза, стимулира и секрецията на хормона 
холецистокинин, контролиращ апетита и регулиращ чувството за ситост.
Комплексът от флавоноиди регулира циркадните ритми в организма и помага за подобряване на съня,  
а сънят, както е известно, има важно значение за нормалната обмяна на веществата и поддържане на хор-
моналния баланс.
Екстракт от зелени зърна кафе – източник на кофеин, хлорогенова киселина, хром. Хлорогеновата кисе-
лина помага по-ефективно да се преработват мастните киселини и да се намали нивото на триглицеридите  
в черния дроб, което води до намаляване на теглото. Освен това, той забавя процеса на формиране 
на нови мастни клетки. В съчетание с кофеина хлорогеновата киселина ускорява липолизата и стимулира 
отделянето на енергия. 
Хромът помага за поддържане на нормалното ниво на глюкоза  в кръвта, повишавайки чувствителността  
на клетъчните рецептори към инсулина. Дефицитът на хром усилва влечението към сладко, което води  
до употребата на излишни калории от «бързи» въглехидрати.
Екстракт от листа зелен чай –много богат източник на антиоксиданти и известен със свойството  
си да изгаря мазнини. Защитава организма от окислителния стрес и ускорява метаболизма, регулира нивото 
на кръвната захар.
L-карнитин – аминокиселинно витаминоподобно вещество, което усилва разпада на мазнините, насо-
чвайки ги в митохондриите – «енергийните станции» на клетките, където протича окисляване на мазни-
ните и отделяне на енергия. Помага за намаляване на мастните отлагания и предотвратява натрупването  
на мазнини в клетките. 
Сокът от нони съдържа мощни антиоксиданти: ензим супероксид дисмутаза (SOD) и полифеноли, които 
неутрализират свободните радикали, намаляват нивото на триглицеридите и минимизират последствията 
от окислителния стрес. 
Екстрактът от черен пипер подобрява кръвоснабдяването на стомашно - чревния тракт и контролира  
образуването на нови мастни клетки.
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МАЙНДСЕТ
MindSet

код:  91819
форма на отпускане:  90 капсули

«МайндСет»:
 ● предотвратява появата на атеросклероза;
 ● повишава енергетиката и работоспособност-

та на мозъка;
 ● подобрява мисловната дейност, паметта, 

вниманието;
 ● нормализира цикъла «сън – бодърстване».

Приложение

Ацетил-L-карнитин 250 мг, екстракт от жълт кан-
тарион- стръкове 75 мг, екстракт от листа готу 
кола 50 мг, тирозин 50 мг, теанин 40 мг, екстракт 
от тялото на гъба рейши 30 мг, екстракт  
от мицел на гъба рейши 20 мг, липоева киселина  
20 мг, екстракт от корен джинджифил 15 мг, 
екстракт от листа гинко билоба 12 мг, екстракт 
от листа розмарин 5 мг, витамин В6 (пиридоксал-
5-фосфат) 2 мг, фолиева киселина 50 мкг, витамин 
В12 (метилкобаламин) 3 мкг, 
допълнителни вещества

състав:

«МайндСет» подобрява кръвоснабдяването и храненето на главния мозък, вниманието, паметта, мисловна-
та дейност, повишава енергийния потенциал на организма, работоспособността и устойчивостта на стрес.

Действие на активните съставки
Тирозин и теанин – аминокиселини, които отговарят за синтеза на адреналин и подобряване на настро-
ението, стимулират дейността на надбъбреците и хипофизата. Те са главни участници в изработването  
на гама-аминомаслена киселина, която е най-силният стресозащитен компонент. Играят значителна роля 
при формирането на всички видове памет, действат успокояващо на нервната система.

Витамините от група В (В6, В9, В12) нормализират постстресовото поведение, участват във възстановява-
нето на цикъла «сън – бодърстване», предотвратяват нарушенията в различни структури на главния мозък.

Гъбата рейши влияе разностранно на функциите на централната нервна система. Тайната на нейния 
положителен ефект върху здравето се крие в това, че тя успокоява «превъзбудената» нервна система,  
без да предизвиква сънливост. Нейните биоактивни вещества не потискат и не възбуждат, а нормализират 
работата на нервните клетки. Резултатът от такова хармонизиращо действие е подобряване на съня и ак-
тивността в периодите на бодърстване.

Екстрактите от корен на джинджифил, гинко билоба, розмарин са природни антиоксиданти, които 
тонизират кръвоносната и особено нервната система. Те са доказали своята ефективност в укрепването  
на съдовете, подобряването на мозъчното кръвообращение, обучаемостта, намаляването на кръвното на-
лягане.

Липоева киселина – активен антиоксидант, който защитава митохондриите от най-агресивните радикали. 
Това вещество изпълнява функциите на коензим, то е енергийна храна за мозъчните клетки и предотвратя-
ва окисляването им.
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МАСЛО ОТ ЧЕРЕН ДРОБ НА АКУЛА
Shark Liver Oil

Черният дроб на дълбоководни акули – ценен хранителен продукт, който често се нарича «сиво злато» 
поради разнообразието от полезни вещества, съдържащи се това масло. Маслото от черен дроб на акула 
съдържа сквален, скваламин, алкилглицероли, ПНМК омега 3, витамини А, Е, D. Рибарите от Норвегия  
и Швеция от древни времена са използвали маслото от акула за заздравяване на рани, при заболявания  
на дихателните пътища и храносмилателния тракт и дори при подобряване на зрението. 

Действие на активните съставки:
Извличаните от черния дроб на акулите сквален и алкилглицероли действат общоукрепващо, имунокори-
гиращо, допринасят за понижаване на нивото на холестерола. 

Но не при всички видове акули в състава на маслото от черен дроб се съдържат алкилглицероли. Изслед-
ванията показват, че само при дълбоководните акули, активно мигриращи на дълбоко, алкилглицеролите 
заедно със сквалена и триглицеридите са преобладаващи липиди в черния дроб.

Алкилглицеролите повишават секрецията на повече от 50 фактора на имунитета, важно място сред които 
заемат интерлевкините. Заедно с това алкилглицеролите усилват производството на цитокини, разрушава-
щи вирусите. Нормализират съдържанието на бели кръвни телца (левкоцити), еритроцити и тромбоцити.  
Те участват в изграждането на мембраната на имунокомпетентните клетки, клетките на кръвта и костния 
мозък.

Скваленът е силен природен антиоксидант, предотвратяващ кислородния глад. Той улавя кислорода и на-
сища с тях клетките и тъканите, предотвратявайки разрушителното действие на свободните радикали. Това 
активира възстановителните процеси в увредените тъкани, ускорява регенерацията на клетките и забавя 
стареенето на организма, защитава го, удължава активната жизнена дейност.

Скваленът помага за извеждане на холестерола през стомашно – чревния тракт, което води до намаляване 
нивото на общия холестерол и «лошия» холестерол (липопротеини с ниска плътност) в кръвта, предотвра-
тява образуването на холестеролови плаки в съдовете. 

код: 2172
форма на отпускане:  60 капсули от рибен желатин

Приложение
«Масло от черен дроб на акула» се приема  
с цел:

 ● укрепване на имунната система;
 ● по-бързо възстановяване след прекарани 

заболявания, стрес;
 ● намаляване нивото на «лошия» холестерол.

Пречистено масло от акула 300 мг
сквален (от черен дроб на акула) 275 мг

състав:
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МЕДЖИК КАЛЦИЙ
MagiCal

Калцият е един от най-важните за човешкия организъм макроелемент, който е необходим на всеки. Недо-
стигът му предизвиква редица заболявания – на сърцето, стомашно-чревния тракт, костите и много други 
органи и системи.

Продуктът «Меджик калций» е уникален източник на минерали, натрупани в естествените морски седи-
менти на Японско море. Тази идеално балансирана комбинация от морски минерали играе важна роля  
в поддържането на здравето и укрепването на опорно-двигателния апарат, понижава риска от развитие на 
остеопороза и травмиране на тъканите при удари и наранявания, подобрява работата на централната нерв-
на система и е изключително необходима по време на рехабилитация и спазване на диети.

Действие на активните съставки
Калцият играе съществена роля в поддържането на здравето:

 ● 2/3 от скелета са изградени от този минерал, затова калцият е особено подходящ за подрастващи  
и жени – тези категории от населението, които най - често страдат от калциев дефицит.

 ● Калцият от морски седименти се усвоява най - добре и най-пълноценно.
 ● Той е необходим за формирането и укрепването на костите и за предпазването им от счупвания и дефор-

мации.
 ● Участва в предаването на нервните импулси, подобрява подвижността на мускулите и ставите.
 ● Нормализира храносмилането и ензимните процеси.
 ● Алкализира вътрешната течна среда на организма и го предпазва от развитието на сериозни заболява-

ния, свързани с промяна на рН.
 ● Регулира работата на сърдечно-съдовата система и мускулите.

Магнезият също е един от основните компоненти на костната тъкан. Той е необходим за поддържането 
на костната плътност и оптималното усвояване на калция, възпрепятства неправилното му извеждане  
от организма, регулира работата на мускулите и обмяната на веществата, подпомага белтъчния синтез  
и изработването на клетъчна енергия.

Цинкът и медта подпомагат за заздравяването на раните, предпазват от развитието на кожни заболявания, 
поддържат нормалния състав на кръвта, участват в синтеза на миелин — обвивката на нервните влакна.

Приложение

Употребата на продукта «Меджик калций»
помага за:

 ● предпазване от развитие на заболявания,  
свързани с калциев дефицит и нарушение  
на минералния баланс;

 ● укрепване на костите и мускулите;
 ● възстановяване на организма след травми 

и операции, както и в рехабилитационния  
период след прекарани тежки заболявания.

код:  45910
форма на отпускане:  120 таблетки

Морски минерални седименти (калций, магнезий, желязо, цинк, 
мед, манган, хром) 1,3 г,
допълнителни вещества

състав:



54

МЕмо-Прайм
Memo-Prime

Човешкият мозък съдържа около 100 милиарда нервни клетки (неврони). Нервните импулси, предавани от 
неврон на неврон, осигуряват регулиране на всички жизнени процеси в организма и неговото взаимодей-
ствие с външната среда. Стресът, недостатъчният сън, прекомерното натоварване, последствия от прека-
рани заболявания, стареенето на организма водят до изменения в главния мозък: забавя се неврогенезата 
(процесът на образуване на нови неврони), нарушават се междуневронните връзки, поради което се проме-
ня силата на сигнала и се появяват грешки в предаването на информацията. В резултат на това се влошават 
познавателните (когнитивните) способности: става по-сложно усвояването на нова информация, по-често 
изневеряват паметта и внимателността.

«Мемо-Прайм» предназначен за подобряване на когнитивните функции, емоционалното състояние и нерв-
ната система, за удължаване на активното дълголетие.

Действие на активните съставки:

Известно е, че полифенолите, особено флавоноидите, имат положително действие върху когнитивната 
функция. Особено богати на полифеноли са плодовете. Резултат от 4-годишни изследвания на учени от 
Франция и Канада е разработването на комплекса Memophenol, обединяващ богатите на полифеноли ек-
стракти от френско грозде и диви боровинки. За този комплекс са избрани сортовете френско грозде Пино 
Ноар и Шардоне от региона Шампан, които съдържат голямо количество катехини и ресвератрол, придава-
щи на тези сортове изключителна антиоксидантна активност. Дивата боровинка (Vaccinium angustifolium A.) 
съдържа голямо количество фенолни киселини, флавоноиди, антоцианини и помага да се коригират нару-
шенията в паметта. Неслучайно тези плодове са наричани «плодове за мозъка». В комплекса Memophenol 
екстрактите действат синергично, повишавайки неговата ефективност. 

Проведените клинични изследвания доказват, че Memophenol подобрява способността към обучение, кра-
тковременната и дълготрайната памет, концентрацията на вниманието. 

В екстракта от зелен чай има голямо количество полифеноли, сред които най-значими са катехин, епика-
техин, галокатехин, епигалокатехин. Важен компонент на екстракта е аминокиселината теанин, която пови-
шава устойчивостта към стрес, намалява напрежението и раздразнението.

Витамините В6, В9 и В12 участват в предаването на нервните импулси от неврон към неврон, в синтеза на 
серотонин и холин, подобряват кръвоснабдяването на главния мозък. От тези витамини до голяма степен 
зависи настроението, умствената дейност и съня. 

Приложение

«Мемо-Прайм» помага за: 
 ● подобряване на паметта и мисленето;
 ● повишаване на концентрацията на вниманието  

и устойчивостта към стрес;
 ● намаляване на емоционалното напрежение, раз-

дразнителността;
 ● запазване на висока работоспособност през деня.

код:  2181
форма на отпускане:  30 растителни капсули

Мемофенол 300 мг (Екстракт от френско грозде и канадска 
дива боровинка), Екстракт от листа зелен чай 50 мг, Вита-
мин В12 (метилкобаламин) 3 мкг, Витамин В6 (пиридоксал 
5 фосфат) 2 мг, Фолиева киселина (L-метилфолат като 
Extrafolate-S®) 100 мкг, цинк 2.3 mg (от капсулата).

състав:
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МСМ
MSM

код:  2152
форма на отпускане:  60 растителни капсули

Продуктът «МСМ» е много ефективен при:
 ● подобрява състоянието на кожата, косата  

и ноктите
 ● поддържа здрави ставите, сухожилията, хру-

щялите
 ● комплекс от биологична сяра с органичен произ-

ход, витамина на красотата – биотин,  
и състав витамин С.

Приложение

Метилсулфонилметан 750 мг, Витамин С 50 мг,  
Биотин 50 мкг.

състав:

«МСМ» — За недостига на сяра в организма свидетелстват падането на косата и болките в ставите.  
За да се избегнат подобни проблеми, е необходимо допълнително да се приема сяра, тъй като концентраци-
ята й в организма намалява с напредване на възрастта. За тази цел е изключително подходяща биологично 
активната добавка «МСМ».

«МСМ» е продукт на основата на биологично достъпна форма на сярата от природен произход. Този про-
дукт е необходим за обезпечаването на редица жизненоважни функции на организма, за профилактика  
на ставните болки, както и за подобряване на състоянието на кожата.

Действие на активните съставки
МСМ (метилсулфонилметан) източник на сяра в биологично достъпна форма. Сярата е структурен компо-
нент на най-важните биомолекули: протеини, включително протеини на имунната система, ензими, хормони. 
Сярата влиза в състава на кератина - основният протеин на епидермиса на кожата, косата и ноктите, уча-
ства във формирането на основните белтъци на съединителната тъкан – колаген и еластин.

Биотин – витаминът на младостта и красотата. Поддържа необходимото количество на кератин в тялото, 
подобрява състоянието на кожата и косата, предотвратява ранното побеляване, укрепва ноктите, премахва 
тяхната чупливост и разслояването им възстановява работата на мастните жлези, влияе върху съдържани-
ето на мазнини в клетките на кожата, включително и скалпа.

Витамин С – необходим за синтеза на колаген и еластин, забавя стареенето на кожата като активен анти-
оксидант.

Продуктът «МСМ» намалява чувствителността на организма към различните алергени. При употребата  
му значително се подобрява общото състояние, което е свързано с нормализирането на проницаемостта  
на клетъчните мембрани и извеждането на алергените преди да са предизвикали реакция.
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ОМЕГА 3/60
Omega 3/60

код:  91621/91666
форма на отпускане:  30/90 капсули

Продуктът «Омега 3/60» играе важна роля  
в профилактиката на:

 ● атеросклероза и образуване на тромби;
 ● исхемична болест на сърцето, стенокардия  

и инфаркт;
 ● артериална хипертония;
 ● нарушения на сърдечния ритъм;
 ● нарушения на имунния статус на организма.

Приложение

Рибено масло 1000 мг (ейкозапентаенова киселина 
(EPA) 300 мг, докозахексаенова киселина (DHA) 200 
мг), витамин Е 2,40 мг,
допълнителни вещества

състав:

Учените отдавна са установили, че употребата на маслото от морски риби значително понижава риска  
от възникване на атеросклероза и сърдечно - съдови заболявания. В рибеното масло се съдържат поли-
ненаситените мастни киселини Омега-3, които са незаменими за човека. Те не се синтезират в организма  
и е изключително важно да се приемат ежедневно с храната в достатъчни количества и в балансиран състав.
По данни на Руската Академия на Медицинските Науки, около 80% от населението на Русия страда  
от дефицит на Омега-3 полиненаситени мастни киселини. Същото се отнася и за останалите страни  
по света. Увеличаването на употребата на рибено масло може максимално да намали риска от развитие на 
сърдечно-съдови заболявания. Доказано е, че съдържанието на холестерин, който е главният виновник за 
възникването на атеросклерозата, в кръвта на хората, консумиращи рибено масло, се поддържа в ниски гра-
ници. Това се дължи на способността на полиненаситените мастни киселини да се конкурират с холестерина 
и да не му дават възможност да се натрупва в кръвния поток.
Продуктът «Омега 3/60» съдържа натурално масло от морски риби, което е богат източник на полиненаси-
тени мастни киселини Омега-3 и витамин Е. Те играят важна роля в профилактиката на атеросклерозата 
и свързаните с нея сърдечни заболявания. Изследванията показват, че съдържанието на полиненасите-
ни мастни киселини Омега-3 в биологично активната хранителна добавка «Омега 3/60» е повече от 60%  
от общото количество мастни киселини, необходими на организма за един ден.
Тя отговаря на най-високите стандарти за качество, пречистена е изключително добре и няма специфична-
та миризма и вкуса на рибата. Използването на съвременните методи за обработване на рибеното масло 
(микро - херметизация на капсулите) гарантира защитата на полиненаситените мастни киселини Омега-3  
от окисление и загуба на полезните им свойства.

Действие на активните съставки
Основните функции на полиненаситените мастни киселини са участието им в изграждането на клетъчните 
мембрани и в синтеза на тъканните хормони – ейкозаноидите. Към тях принадлежат простациклините, про-
стагландините, левкотриените и тромбоксаните, които регулират локалните клетъчни и тъканни функции, 
включително и възпалителните реакции, работата на тромбоцитите, левкоцитите и еритроцитите, свиването 
и разширението на кръвоносните съдове.
Полиненаситените мастни киселини Омега-3 предпазват ендотела от увреждане и представляват струк-
турен елемент на клетките, изграждащи имунната, нервната и сърдечно-съдовата система, както и ретината 
на очите. Те имат значение както за правилната структура, така и за функционирането на тези клетки. Не-
достигът на полиненаситени мастни киселини Омега-3, по-точно на ейкозапентаенова (ЕПК) и докозахекса-
енова (ДХК) киселина, е една от причините за развитието на атеросклерозата и свързаните с нея заболява-
ния, като исхемична болест на сърцето, болест на Алцхаймер и други.
Витамин Е защитава фосфолипидите, изграждащи клетъчните мембрани, от прекисно окисление и увреж-
дане в резултат на действието на свободните радикали. Той повишава работоспособността и съпротивител-
ните сили на организма спрямо патогенните микроорганизми.
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ОМЕГА-3 ПОРТОКАЛ
Omega 3 Oranges

код:  2113
форма на отпускане:  30 дъвчащи капсули

«Омега-3 Портокал» обогатява детския организъм 
с полиненаситени мастни киселини Омега-3, чийто 
прием:

 ● помага за защита на сърцето и кръвоносните 
съдове;

 ● допринася за осигуряване на нормално интелек-
туално развитие на детето, поддържане  
на концентрацията, паметта и вниманието;

 ● нормализира поведението, детето е по-спокойно 
и уравновесено;

 ● действа общоукрепващо и оздравително върху 
детския организъм.

Приложение

Рибено масло 500 мг, (в т.ч. ПНМК Омега-3 150 мг, 
ЕРА 80 мг, DHA 50 мг), естествен аромат  
на портокал

състав:

«Омега-3 Портокал» — източник на полиненаситени мастни киселини Омега-3, необходими за нормал-
ното развитие на детския организъм. Благодарение на удобната си форма (дъвчащи капсули) продуктът  
се харесва от децата, за разлика от традиционното рибено масло.

Доказано е, че Омега-3 влияе положително върху социалното поведение на децата, те стават по-спокойни 
и по-уравновесени.

Действие на активните съставки
Омега 3 се отнасят към полиненаситените мастни киселини, които не се изработват самостоятелно от ор-
ганизма. ПНМК Омега-3 са необходими на децата за нормалното развитие на мозъка и сърдечно-съдовата 
система, за добро зрение.

Омега-3 киселините до голяма степен определят умствените способности на детето, паметта и концентра-
цията на вниманието, моторно-зрителната координация. Доказано е, че приемът на ПНМК Омега-3 влияе 
положително върху социалното поведение на децата (намалява агресивността и раздразнителността).

Продуктът съдържа докозахексаенова киселина (DHA) – един от най-полезните видове Омега-3 и ва-
жен структурен елемент за организма. DHA участва в поддържането на структурата и функциите на всички 
клетъчни мембрани, концентрацията й в достатъчно количество в главния мозък е важен фактор за добрата 
памет, способността да се възприема информация, за други когнитивни и поведенчески функции. DHA има 
голямо значение и за доброто зрение.
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ОПИСТОП
OpiStop

код:  91654
форма на отпускане:  100 капсули

«ОпиСтоп» ефективно намалява токсичното
влияние на паразитите в организма при:

 ● описторхоза;
 ● ламблиоза;
 ● аскаридоза;
 ● ентеробиоза.

Приложение

Екстракт от шипка плод 200 мг, екстракт  
от трепетлика кора 100 мг, екстракт от сладък 
корен деглициризинов 100 мг, екстракт от пипер  
100 мг, екстракт от бял равнец цвят 50 мг,  
екстракт от вратига цвят 20 мг,
допълнителни вещества

състав:

«ОпиСтоп» — антихелминтно средство, създадено специално за защита на организма от описторхоза, при-
чинена от котешки чернодробен плосък червей. В последните години това заболяване се превръща в голям 
и опасен социален проблем, особено в Русия, Украйна, Казахстан, страните от Югоизточна Азия. В Европа 
и Северна Америка се среща по-рядко, но миграцията на стоки и население активно помага за разпростра-
няването му. В Русия са отчетени повече от два милиона души, поразени от описторхоза, а в отделни райони 
на Западен Сибир са заразени повече от 95 % от населението. По принцип се срещат смесени инвазии: опи-
сторхоза + ламблиоза + токсокароза. Заразата се появява при консумирането на сурова, лошо изпържена 
или неосолена риба от семейство на шарановите риби. Котешкият чернодробен плосък червей (Opisthorchis 
felineus) паразитира в човека, котките и кучетата в черния дроб, жлъчката, панкреаса.

Действие на активните съставки
Екстракт от кора на трепетлика – много eфективно средство при описторхоза. Неговите активни съставки 
са фенолни гликозиди, салицин, популин, тремулоидин, тремулацин, саликортин, танини, органични кисе-
лини (бензоена, ябълкова, аскорбинова), етерични масла. Активните вещества на трепетликата проник-
ват през епидермиса и нарушават структурата на хелминта, като по този начин го унищожават. Кората на 
трепетликата се бори и с други паразити - ламблии, паразити в питейната вода или неизмитите плодове, 
зеленчуци, зелени салати и растения.

Вратига – растение с ярко-жълти цветове и с изразен силен мирис. Противоглистният ефект се дължи  
на наличието на танацетин и етеричните вещества борнеол и кетон – туйон. Заедно те потискат действието 
на паразитиращите в органите описторхи, кръгли глисти и острици, като намаляват предизвиканите от тях 
алергии, интоксикации, хранителни разстройства.

Екстракт от шипка – счита се за богат източник на витамини С, В1, В2, В3, В5, РР, К, каротен, флавоноиди и 
фенолокиселини, благодарение на които има жлъчегонни, диуретични и общоукрепващи свойства.

Екстракт от бял равнец цвят – известен е с етеричното си масло, съдържащо голямо количество азулен, 
кариофилен, цинеол, туйол, борнеол и др. Помага за заздравяване на лигавицата на стомашно-чревния 
тракт и намалява възпаленията, действа жлъчегонно, диуретично, слабително.

Пиперът оптимизира обмяната на веществата и храносмилането, нормализира секреторно-моторната 
функция на стомашно-чревния тракт.
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ОУШЪНМИН
Oceanmin

код:  225115/225130
форма на отпускане:  прах в стик - пакетчета 1 г, 15 стик - пакетчета в една опаковка

«Оушънмин» помага:
 ● за справяне с умората;
 ● за увеличаване на физическата издръжливост  

и умствената работоспособност;
 ● за нормализиране на емоционалния баланс и по-

вишаване на устойчивостта на стрес;
 ● за поддържане работата на сърцето;
 ● за укрепване на костната тъкан.

Приложение

Екстракт от дълбоководна морска вода, съдържащ 
магнезий не по-малко от 120 мг, натрий не по-малко 
от 90 мг, калий не по-малко от 35 мг, калций не по-
малко от 0,9 мг.

състав:

«Оушънмин» — това е концентрат от дълбоководни морски минерали, който се произвежда по патентована 
технология от морска вода , постъпваща от дълбочина 662 метра в Тихия океан. Дълбоководната морска 
вода се отличава с изключителна чистота, тъй като е изолирана от въздействието на слънчевата светлина, 
има стабилно ниска температура (6-9 градуса по Целзий) и в нея липсва бактериална микрофлора. Освен 
това тя се характеризира с уникален състав от минерални вещества в различни концентрации. 

Основен минерал в състава на «Оушънмин» е магнезият, освен него в продуктът се съдържат още около 
70 морски минерала. Богатият минерален състав и пропорциите на основните макроелементи – магнезий, 
калий, калций, натрий – помагат при справянето с един от основните проблеми на нашето съвремие – умо-
рата, предизвикана от различни причини (физическо или умствено натоварване, прекарани заболявания, 
стрес, магнитни бури, лоша екология или други проблеми) и позволяват да се възстанови енергетиката, да 
се усети вкуса на живота. 

Действие на активните съставки

Магнезий

Магнезият не случайно е основен компонент в състава: характерен симптом на неговия дефицит са умо-
ра, вялост, ниска работоспособност, безсъние, раздразнителност. Именно магнезият в човешкия организъм 
регулира  възбудимостта и проводимостта на нервната тъкан, участва в синтеза на повечето невропептиди 
в главния мозък (невропептидите регулират поведенческите и приспособленческите реакции, управляват 
циркадните ритми, хранителното поведение, играят важна роля в механизмите на паметта и обучение-
то). Магнезият осигурява отпускането на мускулите (в това число на сърдечния), помага за премахване 
на спазъма, който често възниква в мускулите след интензивно физическо натоварване и преживян стрес. 

Други минерали в състава

Известно е, че минералният състав в организма е представен от различни макро- и микроелементи, всеки 
от които изпълнява своята функция, а в комбинация те осигуряват добра работа на всички системи и органи. 
«Оушънмин», освен магнезий, калий, натрий и калций, съдържа следи от около 70 различни морски мине-
рала, което позволява на организма да избере необходимите му «днес и сега» минерали за осигуряване на 
хомеостазата. 

Преди прием «Оушънмин» се разтваря във вода, при което морските минерални соли бързо дисоциират 
с образуването на активни химически частици – минерални йони, което осигурява бързото им усвояване.
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ПАПАЯ
Papaya

код:  1130
форма на отпускане:  100 дъвчащи таблетки

Продуктът «Папая»:
 ● подобрява храносмилането;
 ● има добър ефект при ерозии на лигавиците  

на стомашно-чревния тракт;
 ● активира работата на червата;
 ● тонизира и ободрява.

Приложение

Плод папая 30 мг, папаин 3 мг,
допълнителни вещества

състав:

Папаята се отличава с великолепен вкус и с фин аромат, който не може да се сравни с нищо друго. Местни-
те жители на Коста Рика и Мексико я наричат «плодът на доброто здраве» и високо я ценят като ефективно 
средство за подобряване на храносмилането. Този изключително полезен плод е и отличен диетичен про-
дукт за хората, които искат да коригират своето тегло!

Продуктът «Папая» е 100% натурален. Той се получава от сочната сърцевина на плода при спазване  
на най-високите стандарти за качество, което позволява да се запазят хранителните и лечебните качества 
на този прекрасен тропически плод. Този продукт е идеално средство за възстановяване на силите след 
прекарани тежки заболявания. Той е ефективен и при преумора. Папаята подобрява функциите на стомаш-
но-чревния тракт, чисти червата, ободрява и връща тонуса.

Действие на активните съставки
Плодът на папаята е природен източник на редица полезни вещества! Сърцевината му съдържа 6-12% 
въглехидрати, до 1% белтъци, 1,4% органични киселини, витамини (С, В1, В2), бета-каротен, минерали 
(калий, магнезий, калций) и храносмилателни ензими (папаин, пептидаза и други), които са необходими за 
доброто храносмилане. Основното действащо вещество в папаята е папаинът, който е важният от шестте 
отделени от сока на плода ензими. Неговото действие е подобно на това на ензимите, изработвани в човеш-
кия организъм, затова той е наречен «растителният пепсин». Важна особеност на папаина е способността 
му да запазва своята активност както в кисела, така и в неутрална и алкална среда.

Папаинът съществено подобрява храносмилането, особено при затруднено смилане на белтъчната хра-
на. Той разгражда белтъците до аминокиселини и подобрява усвояването им от организма. Именно каче-
ствено усвоените белтъци са крайно необходими за възстановяването на увредените лигавици, тъй като  
те са основният строителен материал за изграждането на новите клетки. Папаинът има противовъзпалител-
но, болкоуспокояващо, антитромботично и фибринолитично действие.

Папаята е източник и на растителен лизозим, който се получава от сока на дървото. Този специфичен 
ензим се съдържа както при растенията, така и при животните и човека. Той проявява противомикробни  
и противовъзпалителни свойства, което се дължи на способността му да унищожава редица бактерии, ви-
руси и гъбички.

Лизозимът регулира също така и имунните и метаболитните процеси. Той притежава и изключителни анти-
оксидантни качества.
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ПАРАФАЙТ
ParaFight

код:  2124
форма на отпускане:  90 растителни капсули

«ПараФайт» има следното оздравително дей-
ствие за организма:

 ● ефективен е при различни хелминтози (ламбли-
оза, аскаридоза, ентеробиоза, трихоцефалеза, 
анкилостомидоза, некатороза и др.)

 ● подпомага детоксикацията.

Приложение

Екстракт от листа черен орех 150 мг, Екстракт  
от карамфил 45 мг, Екстракт от лайка 35 мг, Ек-
стракт от корен тинтява 35 мг, Екстракт  
от дълъг пипер 25 мг, Екстракт от бял равнец  
25 мг, Екстракт от корен бяла ружа 25 мг, Чесън  
на прах 20 мг, Екстракт от листа мента 20 мг, 
Екстракт от листа мащерка 20 мг, Екстракт от 
листа градински чай 20 мг, Екстракт от листа 
риган 20 мг,  
допълнителни вещества

състав:

«ПараФайт» – противопаразитно средство със широк спектър на действие. В основата на продукта  
са общоизвестни растителни антихелминти, които оказват ефективна помощ на организма и оптимизират 
функцията на стомашно-чревния тракт.

Действие на активните съставки
Екстракт от листа черен орех – източник на танини, органични киселини, кумарини, гликозиди, флавонои-
ди, етерични масла, витамини С, В1 и Р, минерални соли, юглон. Юглонът е активен по отношение на пато-
генните бактерии, дрожди от рода Candida, помага за подобряване на функцията на червата и формиране  
на меки изпражнения. Флавоноидите и танините отпускат гладката мускулатура, намаляват раздразнението 
и възпалението на лигавицата, ускоряват зарастването ѝ.

Коренът от тинтява се е доказал във времето като активен природен антихелминт. Съдържащият се в рас-
тението генциопикрин може да блокира жизнената дейност на един от най-опасните паразити Тохосаrа canis 
още в ранния му стадий на развитие. Този паразит поразява белите дробове, черния дроб, очите, нерядко 
води до развитие на гастрит и силни алергии.

Дълъг пипер, наричан така от индонезийците – тропическо растение, което благодарение на съдържащи-
те се в него пиперин и биофлавоноиди, притежава силно антисептично действие, особено по отношение  
на Heliсobacter и гъби от рода Candida.

Мащерка – източник на тимол, който е особено ефективен по отношение на екзотичните хелминти анкило-
стоми и некатор и паразитиращите в дебелото черво на домашните животни трихуриди.

Чесънът повишава защитните сили на организма и по този начин помага при най-различни здравословни 
проблеми, в това число и паразитарни инфекции.

Листата от градински чай и риган допълват противоглистните съставки на продукта със своите проти-
вовъзпалителни, спазмолитични, адстрингентни свойства. Този растителен комплекс съдържа танини, ка-
техини, флавоноиди, които помагат за справяне с метеоризъм, тежест в стомаха, минимизират процесите  
на гниене и ферментиране в червата.
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ПЕНТОКАН К+

Пентокан К+

код:  2183
форма на отпускане:  20 ефервесцентни таблетки

Активните съставки на «Пентокан К+» помагат за:
 ● поддържане на високо ниво на енергия  

и работоспособност;
 ● бързо възстановяване след натоварване и стрес;
 ● поддържане здравето на сърцето.

Приложение

Калий (хидрокарбонат) 420 мг, витамин С 
(L-аскорбинова киселина) 100 мг, рибоза 20 мг,  
допълнителни вещества.

състав:

Балансирана комбинация от калий, витамин С и рибоза – три компонента, необходими за поддържане на 
ефективен енергообмен. Удобна форма на отпускане, която осигурява повишена биодостъпност, тъй като 
позволява по-добро и по-бързо усвояване на активните вещества.

Действие на активните съставки
Калий – елемент, чиято ценност е трудно да бъде надценена. Той се съдържа във всички вътреклетъчни 
течности и помага за нормализиране на алкално-киселинния баланс. Калият е важен за здравето на сърце-
то, намалява проводимостта на миокарда. Намаляването на съдържанието му в кръвта повишава риска  
от развитие на аритмия. От нивото на този минерал в организма до голяма степен зависи нашата работоспо-
собност и енергичност; при намаляването му (поради напрегната физическа или умствена активност, стрес, 
небалансирано хранене) човек усеща спад на силите и бързо се уморява.

Витамин С – много важен за здравето витамин, който притежава антиоксидантни свойства. Ако водите ак-
тивен живот, работите под напрежение, изложени сте често на стрес или живеете в неблагоприятни условия, 
то той Ви е особено необходим. Витамин С помага за снабдяването на мускулите и тъканите с кислород, 
участва в синтеза на колаген, помага за по-доброто усвояване на протеините. Благодарение на този вита-
мин, организмът се възстановява по-бързо след натоварване и стрес. Витамин С защитава и организма от 
преждевременно стареене.

Рибозата е необходима за синтеза на молекули АТФ (аденозинтрифосфат), чрез които всички клетки  
на нашия организъм запазват и използват енергия за биохимични реакции. Рибозата е особено важна  
за спортистите: концентрацията на АТФ в клетките след тренировки (или друга стресова ситуация) значи-
телно намалява, а допълнителната употреба на рибоза помага за възстановяване на енергийните запаси.
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ПРЕМИУМ СПИРУЛИНА
Premium Spirulina

код:  2163
форма на отпускане:  200 таблетки

Употребата на продукта «Спирулина» представ-
лява ефективно и профилактично средство при:

 ● недостиг на витамини и минерали;
 ● анемии;
 ● наднормено тегло;
 ● стомашно-чревни заболявания;
 ● атеросклероза и свързаните с нея състояния.

Приложение

Спирулина 500 мг.

състав:

Спирулината е микроводорасло, което подобно на растенията може да фотосинтезира. Нейните синьо-
зелени пигменти с помощта на енергията на слънчевата светлина преобразуват въглеродния диоксид и во-
дата в сложни органични съединения. Този процес на синтез прави спирулината екологична, лесно усвоима 
и в същото време изключително висококачествена храна, която съдържа в концентриран вид цял комплекс 
ценни вещества, които рядко се срещат в другите представители на растителните видове.
Продуктът «Спирулина» е отличен за всички, които искат да контролират своето тегло, да се поддържат  
в добра форма и да повишат жизнения си тонус.

Действие на активните съставки
Клетъчните обвивки на спирулината са изградени от «меки» мукополизахариди, което позволява на чо-
вешкия организъм лесно да разгражда и да усвоява биологично достъпните и пълноценни белтъци на тези 
микроводорасли (повече от 60 % от които се усвояват напълно от организма), съдържащи всички необхо-
дими за човека аминокиселини, включително и незаменимите. Спирулината е бедна на мазнини – те пред-
ставляват едва 5-6 % от нейния химичен състав, за разлика от продуктите от животински произход. Друга 
важна особеност на спирулината е, че мазнините, които се срещат в нея, са предимно полиненаситени,  
а те са изключително ценни за нашия организъм. Сред тях се нареждат линоленовата и гама-линоленовата 
киселина, която в природата се среща само в кърмата на бозайниците.

Спирулината е най-богатият от всички известни природни източници на витамини (А, Е, F, витамини от гру-
па В, включително и В12). В десет микроводорасли спирулина се съдържат тридневни дози витамин В12! 
Дефицит на цианокобаламин (витамин В12) се наблюдава при хората на възраст над петдесет години, ве-
гетарианците, бременните жени, пушачите и страдащите от стомашно-чревни заболявания. Този недостиг 
се проявява като обща слабост, бърза умора, понижена работоспособност, влошена памет, менструални 
нарушения.

Спирулината съдържа редица макро- и микроелементи, както и антиоксиданти (бета-каротен, селен  
и германий), укрепващи имунитета. Употребата на това микроводорасло в продължение дори само на един 
месец видимо повишава общия тонус, нормализира артериалното кръвно налягане, подобрява обмяната  
на веществата, засилва съпротивителните сили и подпомага детоксикацията на организма.
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ПРЕНАТАЛ +
Prenatal +

код:  2140
форма на отпускане:  30 капсули

Продукт «Пренатал +» помага за:
 ● поддържане на здравето на майката и осигуря-

ва хармонично развитие на плода;
 ● понижаване на риска от възможни усложнения 

по време на бременността и раждането;
 ● намаляване на вероятността от развитие  

на вродени аномалии при детето;
 ● укрепване на здравето на детето в първите 

години от живота му.

Приложение

DHA (от рибено масло) 200 мг, биотин 50 мкг, вита-
мин В5 (калциев-D-пантотенат) 6 мг, витамин D3 
(холекалциферол) 5 мкг, витамин B12 (цианокобала-
мин) 3,5 мкг, фолиева киселина 400 мкг, ниацин 15 мг, 
йод 150 мкг, витамин B6 1,9 мг, витамин B2 1,5 мг, 
селен 30 мкг, витамин B1 1,2 мг, витамин E 13 мг, 
цинк 2,25 мг.

състав:

Продуктът «Пренатал +» е създаден специално за поддържане здравето на жените по време на бремен-
ността и в периода на кърмене. Той съдържа всички най-необходими витамини и минерали, както и особено 
важната за правилното развитие на детето докозахексаенова киселина (DHA), и всичко това – в една капсу-
ла. Продуктът осигурява хранителните вещества, необходими както на майката, така и на детето по време 
на цялата бременност и след нея. Доказано е, че дефицитът на витамини по време на бременността вреди 
на здравето на майката и бебето, повишава риска от развитие на перинатални патологии и е една от при-
чините за недоносване, нарушаване на физическото и умственото развитие на децата.

Действие на активните съставки
ПНМК Омега-3 (DHA). В състава на Пренатал се съдържа докозахексаенова киселина (DHA) – най-ценният 
за организма вид Омега - 3. Това е един от ключовите компоненти, които осигуряват здравето на бъдещата 
майка и нейното бебе, който прониква през плацентата до плода и помага за развиването на главния му 
мозък, нервна система и очи. DHA спомага за укрепване стените на съдовете и капилярите, нормализира 
дейността на сърцето, понижава нивото на «лошия» холестерол. Достатъчното ниво на DHA в организма на 
бременната жена намалява риска от преждевременно раждане.
Витамин D. По време на бременността този витамин е особено необходим, защото без него се усвоява 
по-малко калций. Дефицитът на този витамин може да доведе до рахит, едно от проявленията на които  
е неправилното формиране на скелета.
Витамини от група В – осигуряват нормалното функциониране на нервната система и участват активно  
в обменните процеси при формиране на плода. Дефицитът на витамините В9 и В12 може да доведе до на-
рушения при формирането на нервната тръба на плода, забавяне във вътреутробното развитие, спонтанен 
аборт и риск от преждевременно раждане.
Витамин Е и ниацин са необходими за нормалното развитие на детето и функционирането на плацентата. 
Помагат за износването на бебето и предотвратяват рисковете от спонтанен аборт. Те са нужни за нормалното 
развитие на плода (в частност, участват във формирането на дихателната система на детето). Витамин Е по-
добрява функцията на яйчниците, поддържа нормалния хормонален фон и предотвратява спонтанния аборт.
Селен и цинк. При изразен дефицит на селен и цинк в организма на бременната жена съществува риск  
от раждане на дете с вродени аномалии (мускулна слабост, недоразвит гръбначен стълб, сърдечни пороци, 
заболявания на дихателната система, нервни разстройства). Дефицитът на тези минерали може да прово-
кира късна токсикоза, отоци, анемия и преждевременно раждане.
Йод – важен е за нормалното функциониране на щитовидната жлеза. Недостатъчното приемане на този 
елемент по време на бременност може да доведе до образуване на гуша и последващи изменения във 
функциите на щитовидната жлеза при майката и развитие на тиреоидни разстройства при детето, затова  
по време на бременност се препоръчва да се проверява щитовидната жлеза и да се компенсира дефицита 
на йод.
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ПРОМАРИН КОЛАГЕНОВИ ПЕПТИДИ
Promarine Collagen Peptides

код:  2260/226003
форма на отпускане:  течност, 10 флакона по 50 мл

«Промарин колагенови пептиди» помага за:
 ● забавяне на възрастовите изменения на кожа-

та (намаляване на еластичността, сухотата, 
изтъняването, неравния цвят);

 ● подобряване състоянието на косата и нокти-
те;

 ● намаляване появата на целулит.

Приложение

Хидролизиран рибен колаген 10 000 мг, концентрат 
от ябълков сок 700 мг, аскорбинова киселина 100 мг, 
концентрат от сок от боровинка 10 мг, витамин 
В6 1,4 мг, спанак 1 мг, биотин 50 мкг, допълнителни 
вещества. 
Съдържа подсладители — еритритол и стевиол 
гликозиди.

състав:

«Промарин колагенови пептиди» — това е концентриран източник на колагенови пептиди от 1-ви и 3-ти 
тип от дълбоководни морски риби — треска, минтай, пикша — за поддържане на младостта и красотата  
на кожата, оздравяване на косата и ноктите. Колагеновите пептиди имат ниско молекулно тегло и затова  
се усвояват лесно от организма.

Действие на активните съставки
Колагенови пептиди (нискомолекулен колаген) — това са кратки вериги аминокиселини, които са основа 
на колагена и кератина — едни от основните протеини на човешкия организъм. Колагенът присъства в много 
органи и тъкани, а кожата се състои 2/3 от колаген, който определя нейната еластичност, гладкост и плът-
ност. След 25 годишна възраст изработването на колаген започва да намалява и към 60 години в организма 
може да остане не повече от половината от първоначалното ниво. С възрастта колагеновите влакна стават 
по-дебели, количеството и еластичността им намаляват, което води до увисване и изтънване на кожата, 
поява на старчески бръчки. Днес са познати 28 различни видове колаген. Повече от 90% от кожния колаген 
е от 1-ви и 3-ти тип, затова възстановяването им е особено важно за предотвратяване на възрастовите из-
менения.

Витамин С стимулира производството на колаген, еластин и хиалуронова киселина от фибробластите.

Биотин, или «витаминът на красотата», е източник на сяра, която е необходима за синтеза на кератин 
— основен структурен протеин на косата и ноктите. Биотинът също регулира работата на салните жлези, 
намалява лющенето на кожата, предотвратява запушването на порите.

Витамин В6 е необходим за синтеза на аминокиселини и стимулира обменните процеси в кожата и лига-
виците. 

Боровинка и спанак. Съдържащите се в техния състав антоциани, флавоноиди, витамини А, С, РР укреп-
ват стените на кръвоносните съдове и защитават колагеновите влакна от разрушаване.
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ПРОТИВИТИ УЛТРА
Protivity Ultra

код:  2187
форма на отпускане:  150 таблетки

«Противити Ултра» осигурява на организма бързо 
усвояем протеин:

 ● при небалансирано хранене;
 ● по време на различни диети;
 ● при непоносимост към млечен протеин;
 ● при нарушения в храносмилането;
 ● при повишени физически и интелектуални на-

товарвания;
 ● за ускоряване на възстановяването след травми, 

операции;
 ● при отслабен имунитет и  липса на сили.

Приложение

L-левцин 250 мг, микрокристална целулоза, L-изолевцин 
125 мг, L-валин 125 мг, L-лизин 120 мг, L-аргинин 100 мг, 
L-фенилаланин 100 мг, L-глутамин 100 мг, цитрулн 80 
мг, стеаринова киселина, L-треонин 60 мг, L-хистидин 
40 мг, L-цистеин 20 мг, силицев диоксид, магнезиев 
стеарат, натриев кроскармелоза.

състав:

«Противити Ултра» — това е комплекс от 11 заменими и незаменими аминокиселини  за допълване и обо-
гатяване на ежедневното хранене. Компенсира дефицита на протеини в храненето, оптимизира обмяната на 
веществата, помага за възстановяване на мускулите, ставите и връзките, за натрупване на мускулна маса, 
за укрепване на имунитета, за повишаване  издръжливостта на организма. Не съдържа ГМО, соя, глутен.

Действие на активните съставки. 

Здравословното и балансирано хранене е хранене, което осигурява на човека растеж, нормално развитие 
и жизнена дейност, което помага за укрепване на здравето му и профилактика на заболявания, подобрява 
качеството на живот като цяло.
Протеини — това са сложни органични вещества, състоящи се от аминокиселини, които са основа за всички 
клетъчни структури, от тях са изградени нашите мускули, вътрешни органи, кожа, коса, нокти и други тъкани. 
Освен това, те регулират обмяната на веществата, помагат за формиране на имунитета, ускоряват и насо-
чват химичните реакции и отговарят за възстановяване на тъканите. Освен това, за разлика от въглехидра-
тите и мазнините, протеините не се натрупват в организма. 

Днес повечето хора се хранят с продукти с ниско съдържание на протеини. Това сериозно влошава каче-
ството на живот, повишавайки риска от хронични заболявания и разстройства.

За да се усвои протеина, който се съдържа в храната, той трябва да премине през дълъг път и в процеса 
на храносмилане да се преобразува в отделни аминокиселини. Това изисква време и енергия. Приемът на 
аминокиселини съществено ускорява усвояването и не води до големи загуби на енергия. Тоест, именно 
аминокиселините, а не самите протеини са най-ценните елементи от храненето.

Комплекс Противити Ултра е:

- балансиран състав от незаменими (валин, левцин, изолевцин лизин, треонин, фенилаланин), заменими 
(аргинин, хистидин, глутамин, цитрулин) и условно незаменими (цистеин) аминокиселини;

- минимум калории — само 7 ккал, 0,02 г въглехидрати и 1 г протеин във всяка таблетка;

- лесноусвояеми аминокиселини с висока степен на достъпност и ефективност, получени чрез съвременни 
биотехнологични методи (ферментация, хидролиза).
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САФРИНО
Safrino

код:  2184
форма на отпускане:  30 растителни капсули

«Сафрино» помага:
 ● за възстановяване на емоционалното равнове-

сие при остри и хронични стресови ситуации, в 
това число при ПМС и в периода на менопауза;

 ● за подобряване на настроението и съня;
 ● за намаляване на физическото въздействие на 

стреса върху сърцето, поддържайки нормална 
честота на сърдечните съкращавания в ситуа-
ции на стрес.

Приложение

Инозитол (като мио-инозитол) 350 мг, Екстракт от 
стигми шафран Safr'Inside™ 30 мг, Цинк (като цинков 
оксид) 2,3 мг

състав:

«Сафрино» съчетава ценните свойства на патентования екстракт от  ирански шафран и мио-инозитол. Про-
дуктът помага за възстановяване на емоционалното равновесие при остър и хроничен стрес, подобряване 
на съня и настроението. 

Действие на активните компоненти

Шафранът още от дълбока древност е помагал на хората да се справят с психически и душевни разстрой-
ства. Шафран се е отглеждало още  2000–1500 г. преди новата ера. Той е бил и остава най-скъпата под-
правка в света. Голямата ценност за здравето, която има шафранът, се дължи на неговата способност да 
действа положително на физическото и менталното здраве. 

Safr'Inside™ — това е единственият инкапсулиран екстракт от стигми шафран.

Производителят на екстракта френската компания ACTIV’INSIDE  използва висококачествен ирански шаф-
ран от сорта Sargol. Патентованият процес на мека екстракция позволява да се постигне запазване на 
активните вещества на шафрана и осигурява най-високото съдържание на сафранал (2%), което е 10 пъти 
повече, отколкото в неинкапсулирани екстракти от шафран. Екстрактът от стигми шафран забавя разпада 
на серотонин с 50% и така намалява със 44% секрецията на хормона кортизол, чието ниво служи като мар-
кер за стреса, който преживява човек. 

Мио-инозитол. Това е един от изомерите на инозитола, който се отличава с по-голяма биологична актив-
ност, усвоява се по-добре и съответно действа по-бързо. Най-високата концентрация на инозитол е в глав-
ния мозък - той играе важна роля в предаването на нервните импулси, участва в синтеза на допамин и 
серотонин,  което повишава устойчивостта към стрес.
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СЕЛЕН
Selenium

код:  2111
форма на отпускане:  100 растителни капсули

«Селен» помага за:
 ● поддържане на нормалната дейност на сърдеч-

но – съдовата, имунната и други системи;
 ● забавяне процесите на стареене;
 ● поддържане еластичността на кожата.

Приложение

Селен (L-селенометионин) 75 мкг, Витамин С 75 мг,
допълнителни вещества

състав:

Продуктът съдържа синергичен комплекс от най-добрите антиоксиданти – минерала селен и витамин С, 
които защитават от преждевременно стареене, поддържат работата на жизненоважни системи, в това число 
имунната и сърдечно-съдовата, участват в процеса на детоксикация на организма, подобряват състоянието 
на кожата. 

Действие на активните компоненти 
Селен (от греч. selene – «луна») – един от най-важните за здравето  микроелементи. Сред хранителните 
източници най-богати на селен са черния дроб, месото, птици, сьомга, лешници, чесън, зърнени храни. В 
човешкият организъм селенът влиза в състава на антиоксидантния ензим глутатион пероксидаза, заедно с 
който защитава клетките от свободните радикали. Именно този ензим е основно депо на селен в организма 
(от 30 до 60%). Освен това, като синергист на витамините Е и С, селенът засилва тяхната антиоксидантна 
активност. В комбинация с тях той поддържа здравето на простатата и яйчниците, повишава устойчивостта 
на организма към радиация. Недостигът на селен не само намалява имунитета и работоспособността, но 
води и до развитие на сърдечно-съдови заболявания, мъжко и женско безплодие, натрупване на тежки ме-
тали и преждевременно стареене.

Като част от състава на специални ензими селенът участва в метаболизма на йода и образуването на хор-
мона на щитовидната жлеза Т3, необходим за нормалното физическо и психическо развитие на организма 
като цяло, особено  на централната нервна система. 

Селенът се явява компонент на протеините на мускулната тъкан, в това число на миокарда. Той подобрява 
еластичността на стените на съдовете и кръвотока, транспорта на хранителни вещества и кислород към 
тъканите, отговаря за нормалното състояние на кръвните клетки  тромбоцити. 
Селен и витамин С играят значителна роля в поддържането на здравето на имунната система. Те стимули-
рат синтеза на основните имунни клетки: левкоцити, лимфоцити, антитела, макрофаги и интерферон и по 
този начин усилват защитата на организма от неблагоприятни фактори. 

Селенът е много важен за здравето на кожата. Той защитава кожата от увреждане от тежки метали и сво-
бодни радикали, предотвратявайки преждевременното стареене, подобрява нейната еластичност, помага 
за понижаване синтеза на меланин, намалявайки пигментацията на кожата. 
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«Синерджайзър с вкус на портокал и манго» – балансирана енергийна напитка с ярък плодово-цитрусов вкус. Си-
нергията от витамини, минерали, растителни екстракти, въглехидрати, аминокиселини помага за повишаване на рабо-
тоспособността и  издръжливостта. Влияе положително на работата на главния мозък, подобрявайки паметта, съобра-
зителността, реакцията и способността за концентрация. Естественият кофеин в състава на растителните екстракти от 
гуарана и зелен чай осигуряват допълнителен приток на енергия без странични ефекти, присъщи на много енергийни 
коктейли – безсъние, нервна превъзбуда, забавена умора.
Действие на активните съставки
Екстрактите от гуарана и зелен чай съдържат много полезни вещества, в това число – естествен кофеин. Благодаре-
ние на естественото съчетание със специални вещества, кофеинът в състава на тези екстракти се усвоява постепенно  
и действа внимателно на организма, без да дразни лигавицата на стомашно-чревния тракт и без да предизвиква превъ-
збуда. При това стимулиращият потенциал на екстракта от гуарана е 2-5 пъти по-висок, отколкото на кафето, а действието  
му продължава много по-дълго.
Витамините от група В (В1, B2, PP, B6, пантотенова киселина) са необходими за ефективнана енергийна обмяна; дефи-
цитът им води преди всичко до хронична умора, бърза уморяемост, неврологични разстройства, влошаване на когнитивни-
те функции, емоционално и физическо «прегаряне».
L-карнитин – ефективен енергиен биостимулатор. Предотвратява нервното изтощение, подобрява физическата издръ-
жливост и умствената активност. Ускорява процеса на разграждане на въглехидратите до млечна киселина и помага  
за бързото ѝ извеждане от мускулните тъкани.
Магнезий, натрий и хром – участват активно в метаболизма на мазнини и въглехидрати, и в енергийната обмяна.  
Приемането на магнезий спортистите свързват с повишена мускулна сила; хромът помага за поддържане на нормално 
ниво на глюкоза в кръвта и за изгаряне на мазнините при запазване на мускулна маса. Натрият е важен за регулиране на 
водно-солевия обмен и поддържане на нормално кръвно налягане, особено при интензивни и продължителни тренировки.
Малтодекстрин, глюкоза, захароза – основни доставчици на енергия за организма. В състава на напитката е включена 
балансирана комбинация от въглехидрати, която осигурява стабилен приток на качествена енергия и бързо възстановява-
не на изразходвания гликоген без резки скокове на нивото на кръвната захар. В резултат на това се повишава ефективност-
та при спортуване, както и издръжливостта.
Глюкоронолактон – естествен метаболит на глюкозата, участва в образуването на гликоген. В състава на енергий-
ни напитки помага за предотвратяване изразходването на запасите на гликоген в клетките, което е особено актуално  
за спортисти, които бързо изразходват енергия.
Аминокиселинен комплекс
Тауринът помага за увеличаване на мускулната маса и намаляване на разрушаването на мускулната тъкан по време  
на интензивни натоварвания. Глицинът повишава изработването на енергия в организма, помага за натрупване на 
гликоген, подобрява дейността на мозъка, намалява психоемоционалното напрежение. Цитрулинът се използва за по-
вишаване на работоспособността, ускоряване на възстановяването и подобряването на кръвоснабдяването на мускул-
ните влакна. Позволява да се намали умората в мускулите, да се повиши изработването на АТФ («гориво на живота»),  
да се подобри вътреклетъчното транспортиране на енергия. Плодови добавки портокал и манго – осигуряват ярък пло-
дово-цитрусов вкус на напитката. Като подсладител се използва стевиогликозид от листа стевия («медена трева»).

СИНЕРДЖАЙЗЪР С ВКУС  
НА ПОРТОКАЛ И МАНГО
Synergizer orange&mango 

код:  2161/2130
форма на отпускане:  прах 25 гр и 500 гр

Продуктът се препоръчва за тези, които:
 ● желаят да повишат работоспособността си – 

както интелектуалната, така и физическата;
 ● се нуждаят от допълнителна енергия, 

без забавена умора;
 ● избягват употребата на синтетичен кофеин

Приложение

Еритрит (подсладител), захароза, царевично нишесте, 
малтодекстрин, декстроза, естествен ароматизатор манго, 
естествен ароматизатор портокал, лимонена киселина 
(регулатор на киселинност), таурин 600 мг, плодов порто-
калов прах, магнезий (цитрат) 50,4 мг, L-цитрулин (малат) 
315 мг, L-карнитин (тартрат) 300 мг, плодов прах манго, 
D-глюкоронолактон 300 мг, ябълчена киселина (регулатор 
на киселинност), L-глицин 200 мг, силициев диоксид (анти-
слепващ агент), натирев цитрат, слънчогледово олио, 
стевиoлгликозиди (подсладител), екстракт от зелен чай  
50 мг, екстракт от гуарана 50 мг, витамин РР 16 мг, бета-ка-
ротен, пантотенова киселина 5 мг, витамин B6 1,4 мг, вита-
мин B2 1,4 мг, витамин B1 1,1 мг, хром (пиколинат) 50 мкг.

състав:
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СЛИМ БАЙ СЛИМ
Slim by Slim

код:  91673/91674
форма на отпускане:  прах, 10 и 30 стик-пакетчета по 6 г

«Слим бай Слим» помага за:
 ● нормализиране на мастната обмяна;
 ● понижаване на теглото;
 ● намаляване на апетита и влечението  

към сладко;
 ● повишава работоспособността и издръжли-

востта.

Приложение

ФОС (прах корени цикория) 2 г, екстракт от кори  
на мандарина 0,8 г, екстракт от райска ябълка – 
плод 0,7 г, екстракт от годжи – плод 0,7 г, екстракт 
от гарциния – плод 0,5 г, екстракт от листа зелен 
чай 0,3 г, таурин 0,25 г, витамин С (аскорбинова 
киселина) 0,1 г,
допълнителни вещества

състав:

Благодарение на активните растителни съставки «Слим бай Слим» позволява да се постигнат максимални 
резултати при корекция на теглото, помага за лесно преодоляване на проблема с повишения холестерол 
чрез неговото бързо разграждане и усвояване от организма, помага за намаляване нивото на кръвната за-
хар, изчиства организма от токсини и шлаки.
Действие на активните съставки
Гарциния камбоджа. Хидроксилимонената киселина (ХЛК), отделяна от плодовете на растенията, про-
явява тройно действие в организма: намалява образуването на мастни киселини и холестерол, засилва 
окисляването на мазнините и регулира апетита. ХЛК участва в метаболизма на захарите и мазнините – 
предотвратява преобразуването на захарите в мазнини. Тя блокира образуването на мастни киселини  
от въглехидрати и по този начин поддържа такава концентрация на глюкоза, при която невроните на хипо-
таламуса не стимулират апетита.
Инулин – това е преди всичко разтворима целулоза плюс активен пребиотик. Проявява своите функцио-
нални свойства в дебелото черво на нивото на неговата симбиотична флора, избирателно стимулира рас-
тежа и метаболитната активност на полезните бактерии. Като сорбент ускорява изчистването на организма  
от шлаки и токсини.
Екстрактът от цитрусови кори притежава тонизиращ кофеиноподобен ефект. Съдържа голямо количество 
флавоноиди (нарингин, рутин, кверцетин, хесперидин), които притежават антисклеротично действие. По-
добрява вътреклетъчния метаболизъм на холестерола като намалява общото ниво на липидите в кръвта, 
черния дроб, съдовете, помага на жлъчката да ускори разграждането им без вредни странични ефекти.
Екстрактът от райска ябълка е източник на много полезни вещества: фибри, минерали (натрий, магнезий, 
калий, манган, калций), лесноусвояеми захари, витамини А, С, Р. Именно тези захари са необходими за об-
разуване на гликоген в черния дроб и неговото енергийно хранене.
Екстрактът от плодове годжи притежава антиоксидантен и тонизиращ ефект, значително подобрява про-
цеса на храносмилане, благоприятно влияе върху функцията на черния дроб. Загубата на тегло при упо-
требата на тези плодове се дължи на голямото количество антиоксиданти, чието действие води до по–бърз 
разпад на мазнините.
Екстрактът от листа на зелен чай също са активен антиоксидант и източник на биологично активни веще-
ства. Стимулира обмяната на веществата като ускорява окисляването на мазнините и увеличава разхода  
на енергия, свързва и извежда холестерола и токсичните вещества от организма.
Таурин – най-важната аминокиселина, съдържаща се в черния дроб. Играе голяма роля във въглехидратна-
та и липидната обмяна, помага за оптимизацията на енергийните и обменните процеси.
Витамин С – един от най-ефективните витамини – антиоксиданти. Стимулира работата на детоксикацион-
ните ензими в черния дроб, помага за намаляване на общото ниво на холестерола.
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SuperFruits Bar

Бадемово масло, фурми, боровинка, нектар от агаве, ленени 
кълнове.
Енергийна и хранителна стойност: калории 168 ккал, кало-
рии от мазнини 61, протеини 5 г, мазнини 6,7 г, въглехидрати  
19 г, целулоза 4 г, калций 5 %, желязо 5 %.

СуперБлубери Бар
SuperBlueberry Bar

състав:
форма на отпускане:  38 г
код:  91649

Манго, стафиди, агаве, въздушна киноа, тапиока, сол, масли-
ново масло.
Енергийна и хранителна стойност: калории 130 ккал, кало-
рии от мазнини 15, мазнини 1,5 г, въглехидрати 30 г, целулоза  
3 г, желязо 8 %, витамин А 8 %.

СуперМанго Бар
SuperMango Bar

състав: 
форма на отпускане:  38 г
код:  91694

«SuperFruits Bars» – източник на здраве, бодрост, енергия и отлично настроение! Блокчетата с добавки от 
различни плодове притежават високи вкусови и хранителни качества и ниска калоричност. Те не съдържат 
захар, консерванти, изкуствени оцветители и вещества, подсилващи вкуса, и затова са полезни както за 
деца, така и за възрастни, за всички, които водят здравословен начин на живот и са загрижени за здравето 
на близките си. В състава на блокчето – само растителни компоненти от органичен произход (ядки, стафи-
ди, ароматни парчета плодове, горски плодове и ягоди, ленени кълнове).
Действие на активните съставки
Ядките притежават нежен вкус и питателност. Те са богати на белтъчини, въглехидрати, витамини от В-група 
и А, минерали (желязо, цинк, фосфор, калций). Благодарение на разнообразния си състав те оптимизират 
обмяната на протеини и мазнини, укрепват имунната и сърдечно-съдовата системи.
Стафидите запазват почти всички полезни свойства на прясното грозде. В тях се съдържа голямо количе-
ство лесноусвоими захари, аскорбинова киселина (за укрепване на имунитета), калий и магнезий, калций, 
желязо и фосфор.
Агаве – източник на природните захари фруктоза и глюкоза и необходимите полизахариди, които повиша-
ват способността на организма да усвоява калций и препятстват за освобождаването му от костите.
Фурмите съдържат много фруктоза, която е необходима за поддържане на силите и нормализацията на 
захарта в кръвта, а освен това и аминокиселини и витамини от група В.
Какаото повишава тонуса и подобрява настроението, стимулирайки изработването на ендорфини – «хор-
мони на радостта». Съдържа много магнезий, важен елемент за сърцето и нервната система. Теобромин 
осигурява интелектуалната и физическа активност през деня и спокоен сън през нощта.
Плодовете на боровинка изобилстват от полезни органични киселини, пектини, целулоза, витамини А, С, 
РР и от група В, минерали, антоциани, кумарини. Те подобряват храносмилането и процесите на обмяна в 
организма.
Манго – слънчев екзотичен плод, богат на витамини А, В, С, D и Е, както и минерални вещества – калций, 
фосфор и желязо. Витамин A и каротиноиди правят мангото много полезно за зрението. Освен това, плодът 
на манго съдържа набор от лесноусвоими природни захари: ксилоза, захароза, глюкоза, фруктоза, малтоза 
и други.
Вишна – превъзходни диетични плодове. И не само поради наличието на витамини РР, група В, А, Н, К, 
минерали магнезий, натрий, фосфор, цинк, йод, селен и други. Вишна – нискокалоричен плод, богат на фла-
воноиди, витамин С, бета-каротин, фолиева киселина, калций, магнезий, фосфор, калий, елагова киселина 
и мелатонин.
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Active Greens Bar

Оризов протеин, сироп от агаве, паста от фурми, бадемово 
масло, шоколадов чипс, плодове от блатна боровинка и сок от 
блатна боровинка на прах, ленени кълнове, сусамово семе.
Енергийна и хранителна стойност: калории 170 ккал, кало-
рии от мазнини 60, протеини 9 г, мазнини 7 г, въглехидрати 19 г, 
целулоза 1 г, калций 4 %, желязо 2 %.

Корал Протеин Бар
Coral Protein Bar

състав:
форма на отпускане:  46 г
код:  91686

Масло от кашу, паста от фурми, сироп от агаве, оризов 
протеин, стафиди, макадамия, спирулина, ленени кълнове, 
кълнове киноа, сусамово семе.
Енергийна и хранителна стойност: калории 170 ккал, кало-
рии от мазнини 70, протеини 5 г, мазнини 8 г, въглехидрати 19 г, 
целулоза 3 г, калций 2 %, желязо 8 %.

СуперСпирулина Бар
с макадамия
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts

състав:
форма на отпускане:  38 г
код:  91681

Масло от кашу, паста от фурми, тапиока, оризов протеин,
кашу, хлорела, люцерна, ананас, сусамово семе.
Енергийна и хранителна стойност: калории 140 ккал, кало-
рии от мазнини 60, протеини 7 г, мазнини 7 г, въглехидрати
16 г, хранителни влакна 1 г, калций 2 %, желязо 15 %.

СуперХлорела Бар
SuperChlorella Bar

състав:
форма на отпускане:  38 г
код:  91691

Бадемово масло, агаве, фурми, шоколадов чипс, въздушен ориз, 
орехи, какао на прах, ленени кълнове, масло какао.
Енергийна и хранителна стойност: калории 170 ккал, кало-
рии от мазнини 70 г, протеини 4 г, мазнини 8 г, въглехидрати 21 г, 
целулоза 4 г, калций 4 %, желязо 6 %.

Шоко с бадем
Choco Almond Bar

състав:
форма на отпускане:  38 г
код:  91684
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Active Greens Bars — това са продукти за здравословно хранене, в състава на които освен различни ядки 
или техните масла присъстват и биологически активни растителни компоненти, като водорасли спирулина 
или хлорела, ленени кълнове, киноа, сок от пшеница или ечемик, протеини от кафяв ориз и други. Тези 
хранителни съставки се отличават с високото си съдържание на необходимите на нашия организъм при-
родни ПНМК /полиненаситени мастни киселини/ Омега-3, -6, -9. Освен с ненаситени киселини блокчетата 
са обогатени с комплекс от аминокиселини, витамини, микроелементи, целулоза. Те не съдържат захар, 
алерген белтък – глутен, консерванти, изкуствени оцветители и добавки за подсилване на вкуса.

Действие на активните съставки

Ленени кълнове и ленено семе – източник на ПНМК / полиненаситени мастни киселини/ Омега-3, витами-
ни, минерални вещества. ПНМК (α-линоленова, линолева, олеинова) понижават нивото на холестерола в 
кръвта на 25 %, осигуряват пълноценното функциониране на мозъка и очите. Ленените кълнове съдържат 
най-големия процент витамини F, Е, А и витамини от В-групата, както и минерали (магнезий, фосфор, же-
лязо, селен) необходими за активната работа на ЦНС /централна нервна система/, сърцето, укрепване на 
имунитета, дишане на тъканите, забавяне на процесите на стареене.

Киноа – растение, растящо най-вече в Перу и Чили. Киноа съдържа повече протеини, отколкото всички 
други житни растения, а също така съдържа и въглехидрати, витамини от В-групата, целулоза. В отличие 
от пшеницата и ориза, съдържащи неголямо количество лизин, аминокиселинния състав на протеините на 
киноа е балансиран и близък по състава към протеините на млякото. По съдържанието на фосфор тази 
култура не отстъпва на ориза от най-високо качество и на много видове риба, по съдържанието на желязо 
два пъти превъзхожда пшеницата. Присъствието на целулоза в киноа позволява нормализирането на мо-
ториката на дебелото черво.

Кафяв ориз – източник на аминокиселини, включително и на валин, лейцин и лизин, необходими за възста-
новяването на увредените тъкани, повишаващи издръжливостта на мускулите при натоварванията. Те са 
източниците на енергия в мускулните клетки, затова приемът им често се препоръчва през възстановител-
ния период. Благоприятно повлияват обмяната на веществата, по-специално регулирането на холестерола 
в организма. Понижават нивото на триглицеридите в кръвта и черния дроб, предотвратявайки по този 
начин отлагането на неутралните мазнини. Способстват за изработване в мозъка на хормона серотонин, 
помагащ за стабилизиране на настроението. Защитават от увреждания миелиновата обвивка, обвиваща 
нервните влакна в главния и гръбначния мозък, нормализират апетита и увеличават нивото на хормона на 
растежа, което особено е полезно за децата.

Водорасли (спирулина, хлорела) – важни компоненти за рационалното и балансирано хранене. Тези 
водорасли благоприятно повлияват обмяната на веществата, нормализират храносмилането, полезната 
микрофлора и перисталтиката на дебелото черво, повишават самочувствието и външния вид.

Сусамово семе – източник на ПНМК /полиненаситени мастни киселини/, витамини В, С, Е, аминокиселини 
протеини, минерали, включително магнезий, фосфор, желязо, калий и калций, хранителни влакна, леци-
тин, фитин, бета-ситостерол. Семето съдържа и мощния антиоксидант сезамин, способен да свали нивото 
на холестерола в кръвта, предупреждавайки по този начин развитието на затлъстяване и атеросклероза. 
Освен това, те привеждат в нормата кръвното налягане, процесите на обмяна, укрепват костно-мускулната 
маса.

Овес, масло от кашу, шоколад, оризов сироп, агаве, стафиди, 
кашу, спирулина, канела.
Енергийна и хранителна стойност: калории 200 ккал, кало-
рии от мазнини 80, протеини 4 г, мазнини 9 г, въглехидрати 25 г, 
целулоза 2 г, калций 2 %, желязо 8 %, витамин А 50 %.

Шоко със спирулина
Choco Spirulina Bar

състав:
форма на отпускане:  44 г
код:  91692
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СУПЕР-ФЛОРА
Super-Flora 

код:  2150
форма на отпускане:  90 растителни капсули

«Супер-Флора»:
 ● подпомага растежа на собствени полезни бак-

терии и възстановява здравата микрофлора  
в стомашно-чревния тракт;

 ● намалява метеоризма и тежестта в стомаха;
 ● подобрява обмяната на веществата, храносми-

лането, усвояването на полезните и хранител-
ните вещества.

Приложение

Bifidobacterium longum 3x109, Lactobacillus acidophilus 
2x109, инулин 25 мг,
допълнителни вещества

състав:

«Супер-Флора» — високоефективен синбиотик, балансиран комплекс от пробиотици (Bifidobacterium 
longum и Lactobacillus acidophilus) и пребиотици (инулин), който има ефикасно оздравително действие върху 
чревната микрофлора. Съдържанието на полезни лакто- и бифидобактерии в този продукт е увеличено,  
в сравнение с предишните подобни продукти, което съществено повишава и ефективността му. А инулинът 
помага за растежа на собствената микрофлора.

Действие на активните съставки
Пробиотици – това са полезни бактерии, които са основа на микрофлората. Най-активните от тях са бифи-
до - и лактобактериите.

Бифидобактериите са най-многобройната група полезни бактерии, населяващи червата. Съдържанието 
им е най-високо в микрофлората на кърмачетата (80–90 %). Бифидобактериите предотвратяват растежа  
и размножаването на патогенни, условно патогенни, гнилостни бактерии в стомашно-чревния тракт, като  
по този начин намаляват метеоризма и защитават организма от чревни инфекции.
Те участват активно в храносмилането, ускоряват разграждането на протеините, мазнините и въглехидрати-
те, подобряват усвояването на хранителните вещества, в това число на калция и витамин D.
Участват в синтеза на собствени ензими за качествено преработване на храната. Помагат за изработва- 
нето на много витамини – К, гр. В, включително В3 и В9, незаменими аминокиселини. Бифидобактериите 
изработват активно млечна киселина, която също потиска патогенната флора на стомашно-чревния тракт, 
намаляват алергиите.

Lactobacillus acidophilus – един от най-разпространените видове лактобактерии, които днес са повече  
от 100 вида. Лактобактериите обитават целия стомашно-чревен тракт, от устната кухина до правото черво. 
Те са необходими най-вече за жизнената дейност на бифидобактериите. При дефицит на лактобактерии 
количеството и на бифидобактериите в червата намалява чувствително. Лактобактериите осигуряват здрав 
имунитет, което им позволява ефективно да се справят с опасната бактерия хеликобактер пилори – вино-
вникът за гастрита и язва на стомаха, както и с кандидата, стрептококите и стафилококите. Заедно с бифи-
добактериите засилват детоксикацията на организма, намаляват метеоризма, тежестта в стомаха.

Инулин (от корен цикория) – ефективен растителен пребиотик, който като източник на неразтворима це-
лулоза подхранва растежа на собствени полезни бактерии. Подобрява активността на бифидо - и лактобак-
териите и възстановява здравата микрофлора, поддържа обмяната на веществата в организма (особено 
въглехидратната и мастната).
Като сорбент помага за извеждане на вредните токсини от организма, подобрява перисталтиката на червата.
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«Тейсти Би» — балансиран комплекс витамини от група В във вид на дъвчащи таблетки с приятен лимонов вкус. 
Продуктът е предназначен за премахване на дефицита на витамини от група В, който често възниква в резултат 
на небалансирано хранене, голям стрес, интензивно физическо натоварване, вредни навици, честа употреба на 
напитки, които съдържат кофеин (кафе, енергийни напитки, силен чай), прием на антибиотици и диуретици. Недо-
стигът на витамини от група В води до хронична умора, бърза уморяемост, неврологични разстройства, влошаване 
на когнитивните функции, различни проблеми с кожата и косата.  

Действие на активните компоненти

Витамин В1 (тиамин) активно участва в регулирането на клетъчния метаболизъм, обмяната на въглехидрати, 
протеини, мазнини. Важен е за нормалната работа на нервната система: подобрява паметта и съобразителността, 
забавя стареенето на клетките на мозъка, помага за стабилизиране на емоционалното състояние.

Витамин В2 (рибофлавин) участва в синтеза на молекули АТФ — «горивото на живота», затова е необходим за 
изработване на енергия. Важен е за здравето на черния дроб, очите, участва в синтеза на нервни клетки, подо-
брява кръвотворенето.

Витамин В3 (ниацин) поддържа нормалния метаболизъм и енергийната обмяна, помага за контролиране нивото 
на холестерола в организма, предотвратявайки образуването на атеросклеротични плаки по стените на съдовете. 
Облекчава състоянието при тревога, апатия, стрес. 

Витамин В5 (пантотенова киселина) помага за ефективната работа на ЦНС, укрепва имунитета. Подобрява об-
щия тонус на организма, бори се с умората и повишава издръжливостта.

Витамин В6 (пиридоксин), заедно с фолиевата киселина и витамин В12 помага за запазване здравето на нервна-
та и сърдечно-съдовата система. Участва в синтеза на протеини, хормони и еритроцити; необходим е за пълноцен-
ното усвояване на витамин B12.

Витамин В7 (биотин, «витамин на красотата») е необходим за растежа и деленето на клетките, тъй като участва в 
синтеза на на нуклеинови киселини. Нужен е за образуването на кератина (основен «градивен материал» за коса-
та) и за нормалното формиране на космените луковици. В състава му има сяра, необходима за синтеза на колаген, 
което помага за запазване на здравината и еластичността на кожата. 

Витамин В9 (фолиева киселина) влияе положително върху растежа и развитието на всички тъкани, помага за нор-
мализиране работата на имунната и сърдечно – съдовата система. Участва в синтеза на аминокиселини, ензими 
и кръвотворенето, помага за нормализиране на работата на черния дроб и храносмилателната система като цяло. 
Важен е за поддържане на женското репродуктивно здраве.

Витамин В12 (цианокобаламин) помага за предотвратяване появата на анемия, повишава нивото на енергия, 
поддържа здравето на нервната система, подобрява способността за концентрация, паметта, съобразителността. 

ТЕЙСТИ БИ
Tasty B

код:  2187
форма на отпускане:  30 дъвчащи таблетки

«Tasty B» помага за:
 ● поддържане здравето на нервната и сърдечно-

съдовата система;
 ● повишаване енергетиката на организма, спра-

вяне с умората и апатията;
 ● подобряване на концентрацията на внимание-

то, паметта и съобразителността;
 ● запазване здравето на кожата, косата и нок-

тите.

Приложение

витамин В1 (тиамина хидрохлорид) 1,1 мг, витамин 
В2 (рибофлавин) 1,4 мг, витамин В3 (ниацин) 16 мг, 
витамин В5 (пантотенова киселина) 6 мг, витамин 
В6 (пиридоксин хидрохлорид) 1,4 мг, биотин 50 мкг, 
витамин В9 (фолиева киселина) 200 мкг, витамин В12 
(цианокобаламин) 2,5 мкг, допълнителни вещества.

състав:
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ФАНДЕТОКС
FanDetox

код:  91663/9167500
форма на отпускане:  прах, 10 и 30 стик-пакетчета по 4,5 г

«ФанДетокс» помага при:
 ● при хепатит, хепатоза и др.;
 ● при отравяния – активно разгражда токсични-

те продукти в хепатоцити;
 ● подобрява мастната обмяна като намалява 

нивото на холестерол в кръвта;
 ● помага при махмурлук и смекчава съпътства-

щите го неприятни симптоми:
 ● обща слабост, главоболие, световрътеж,
 ● гадене, тремор, тахикардия, изпотяване, 

безсъние.

Приложение

Екстракт от райска ябълка 0,28 г, екстракт  
от плодове годжи 0,21 г, екстракт от кори на 
цитрусови плодове 0,21 г,екстракт от елда 0,21 г, 
екстракт от соеви кълнове 0,07 г,декстрин 1,52 г, 
Витамин С 0,01 мг, таурин 0,05 г, стевиол гликозиди 
0,02 г,
допълнителни вещеста

състав:

«ФанДетокс» е продукт, разработен от корейския учен Сонг Хе Боком за възстановяване и защита на чер-
ния дроб от токсичното действие на алкохола, лекарствата, некачествената храна и други вредни вещества. 
Продуктът съдържа само естествени екстракти – райска ябълка, плодове годжи, кори от мандарина, семена 
от елда, соеви кълнове. Те проявяват бързо и ефективно оздравяващо действие.

Действие на активните съставки
Райската ябълка е по-богата на хранителни вещества в сравнение с гроздето и смокинята. Тя е източ-
ник на витамини С, Р, А, ябълкова и лимонова киселина, минерални вещества, и най-важното – на лесноус-
воими растителни захари – глюкоза и фруктоза, които са необходими за увеличаване на жизнените ресурси  
на организма. Именно тези захари са важни за синтез на гликоген в черния дроб и неговото енергийно хранене.

Плодовете от годжи подобряват храносмилането, имат общоукрепващ, антиоксидантен и тонизиращ 
ефект. Съдържащият се в растението бетаин подобрява обмяната на веществата, помага за изработване  
на ензимите алкохол дехидрогеназа и алдехид дехидрогеназа, които нормализират образуването на жлъчен 
сок и мастната обмяна в черния дроб, а също така неутрализират отровните вещества, в това число и про-
дуктите от разграждането на алкохола.

Екстрактът от кората на цитрусови плодове съдържа голямо количество флавонодиди, които действат 
антисклеротично. Попадайки в организма, те ускоряват процеса на разграждане на липопротеините с ниска 
плътност и нормализират нивото на общия холестерол, защитават витамин С от окислителното разрушаване.

Елдата, благодарение на високото си съдържание на флавоноиди, органични киселини и лецитин, действа 
благотворно на храносмилателната, сърдечно-съдовата и нервната система, помага за възстановяването на 
повредената тъкан на черния дроб и да се изведе от него излишното количество липиди.

Соята изобилства от биологично активни вещества: белтъчини, витамини (Е, РР, Н, група В), минерали, 
лецитин, фибри.

Декстринът е продукт на частичното разграждане на полизахаридите крамахал и гликоген. Запасът  
от декстрин в клетките на черния дроб е енергиен резерв, който може бързо да бъде мобилизиран за тяхно-
то подхранване и повишаване на работоспособността.

Витамин С е важен участник в синтеза на колаген, укрепва стените на съдовете и по този начин ги пред-
пазва от отлагане по тях на окислени форми на холестерол, защитава организма от токсини.
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ФИТОВИРОН
Phytoviron

код:  2174
форма на отпускане:  флакон 500 мл

«Фитовирон» се препоръчва за хора с отслабен 
имунитет, като:

 ● активира защитните сили на организма;
 ● допринася за укрепване на неспецифичния (вро-

дения) и специфичния (придобития) имунитет;
 ● помага за облекчава на симптомите, намалява-

не на продължителността на заболяванията, 
намаляване на вероятността от усложнения;

 ● повишава адаптивните възможности на орга-
низма.

Приложение

Екстракт от листа алое (Aloe arborescens extract, екстракт  
от  цветове липа (Tilia cordata flower extract), екстракт от златен корен 
(Rhodiola rosea root extract), екстракт от цвят невен (Calendula officinalis 
flower extract), екстракт от листа дъбравник (Eupatorium perfoliatum 
herb) extract, екстракт от сладък корен (Glycyrrhiza glabra root extract), 
екстракт от гъба чага (Inonotus obliquus extract), екстракт от плодове 
шипка (Rosa canina fruit extract), екстракт от корен сибирски женшен 
(Eleutherococcus senticosus root extract), екстракт  
от ехинацея (Echinacea purpurea herb extract), екстракт от корен шлем-
ник байкалски (Scutellaria baicalensis root extract), екстракт от корен 
ангелика (Angelica officinalis root extract), екстракт от корен астрагал 
(Astragalus chinensis root extract), екстракт от корен градински чай 
(Salvia miltiorrhiza root extract), екстракт от листа бреза (Betula alba leaf 
extract), екстракт от листа розмарин (Rosmarinus officinalis leaf extract), 
екстракт от листа коприва (Urtica dioica leaf extract), екстракт от 
червен кантарион (Centaurium erythraea herb extract), екстракт от плод 
хвойна (Juniperus communis fruit extract), екстракт от плод облепиха 
(Hippophaë rhamnoides fruit extract), екстракт от полски хвощ (Equisetum 
arvense herb extract), инвертна захар (Invert sugar), калиев сорбат, ета-
нол (5,6 об.%), вода до 500 мл.

състав:

«Фитовирон» — уникален фито концентрат от екстракти от 21 растения за укрепване на имунитета и по-
вишаване на съпротивляемостта на организма към различни инфекции и вируси. 
Той е източник на много полезни вещества с растителен произход: витамин С и група В, етерични масла 
(фитонциди), полизахариди, сапонини, флавоноиди, стерини, органични киселини, макро- и микроелементи, 
горчиви вещества, танини. Не е маловажно, че растенията, които влизат в състава на продукта, се намират 
в синергично взаимодействие, усилвайки неговото общо благотворно действие.
Всички екстракти се приготвят непосредствено във фабриката, където се произвежда продукта. Освен това, 
за получаването на всеки екстракт се използва индивидуална технология за отделяне на биоактивните ве-
щества. Това позволява напълно да се контролира цикъла на производство на продукта. 
Активните съставки в състава противодействат на патогените на всички етапи от тяхното внедряване и раз-
витие в организма, помагат и за преодоляване на последиците от прекарано заболяване.
Сладкият корен и байкалският шлемник противодействат на проникването на вируса вътре в клетките и 
неговото разпространение в организма. 
Плодовете шипка и облепиха, цветовете от липа и невен, червеният кантарион, листата от коприва 
се отличават с достатъчно високо съдържание на естествен витамин С, който в комплекс с хесперидин, ру-
тин, кверцетин, каротиноиди играе важна роля в работата на имунната система: активира изработването на 
собствен интерферон, допринася за синтеза на антитела, участва в стимулирането на клетките, отговарящи 
за ликвидирането на вируси и бактерии.
Сладък корен и корен от ангелика регулират изработването на цитокини и помагат за стабилизиране на 
състоянието по време на заболявания и предотвратяване на по-сериозни поражения върху тъканите и от-
ичането им.
Плодовете хвойна, коренът от ангелика, листата от бреза и розмаринът съдържат фитонциди, които 
потискат растежа и развитието на патогенни микроорганизми, и предотвратяват развитието на много услож-
нения. 
Гъбата чага, коренът от сибирски женшен, коренът от астрагал, листата от бреза и коприва, цвето-
вете от невен и липа, полски хвощ, алое, кантарион участват в процеса на активиране на лимфоцитите, 
стимулират фагоцитозата, притежават противовъзпалителна активност. 
Активните съставки алое, златен корен, гъба чака, корен от сибирски женшен, ехинацея притежават 
адаптогенни свойства, т.е. помагат на организма да се приспособи към неблагоприятни или рязко проме-
нящи се условия: подобряват обмяната на веществата и транспортирането на кислорода, помагат за спра-
вяне със стреса и преумората, повишават съпротивляемостта на организма към различни неблагоприятни 
въздействия.
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Фито Контрол 
BP Phyto Control

код:  91859
форма на отпускане:  90 капсули

«Фито Контрол»:
 ● поддържа кръвното налягане в норма;
 ● защитава кръвоносните съдове от окислител-

ния стрес;
 ● прави съдовете по-здрави и по-гъвкави, поддъ-

ржа тонуса им.

Приложение

Екстракт от глог плод 200 мг, екстракт от дяволска 
уста 130 мг, екстракт от цвят на китайски хибискус 
100 мг, екстракт от зърна зелено кафе 70 мг, ек-
стракт от корен от шлемник байкалски 30 мг, допъ-
лнителни вещества

състав:

«Фито Контрол» — нормализира състоянието на съдовете и стойностите на кръвното налягане. Билките в 
неговия състав укрепват съдовете, подобряват състоянието им, предотвратяват възпаленията в тях, норма-
лизират кръвния поток.

Действие на активните съставки

Екстракт от плод глог – ценен растителен компонент заради много от своите свойства. Той е един от 
най-добрите природни кардиотоници, меко стимулира дейността на кръвоносните съдове. Помага за раз-
ширяването на периферните и коронарните съдове, подобрява кръвоснабдяването и обменните процеси в 
миокарда и в главния мозък, има умерено хипотензивно действие. Този ефект се дължи на съдържащите 
се в плодовете на глога група флавоноиди (хиперозид, кверцетин) и тритерпенови киселини (олеанолова, 
урсолова, кратегова). Те подобряват коронарното и мозъчното кръвообращение, като засилват значително 
кръвния поток в големите и малките кръвоносни съдове. Намаляват нивото на холестерола в кръвта, предо-
твратяват образуването на холестеролови плаки като потискат активността на простагландините и ензими-
те, които предизвикват възпаления на плаките по съдовете. Глогът съдържа и голямо количество витамин С, 
известен стабилизатор за колагеновите влакна, от които са изградени стените на съдовете. 
Екстракт от зърна зелено кафе – за разлика от печеното кафе зеленото съдържа много ценни и полезни 
за здравето хлорогенови киселини, защото при топлинната обработка в зърната протича разрушаване на 
тези киселини. Хлорогеновите киселини намаляват действието в кръвта и състава на липидите на диалде-
хида – активният окислител холестерол и на липопротеините с ниска плътност, тоест защитават съдовете 
от окислителния стрес и увреждания. Съдържащият се в зърната зелено кафе кофеин действа в две посоки 
върху кръвното налягане: при нормални негови стойности той не го променя или го повишава незначително, 
а при ниски стойности го нормализира. 
Екстракт от дяволска уста – балансиран източник на фенолни гликозиди, флавоноиди и алкалоиди. Този 
комплекс от укрепващи вещества действа на големите и средните артерии и капиляри, намалява спазмите 
в съдовете и като цяло има мек успокояващ ефект, намалява кръвното налягане. 
Шлемник байкалски – растение от Далечния Изток, което е добре известно на тибетските и алтайските 
билкари. Съдържащите се в него активни вещеста разширяват съдовете, нормализират кръвообращението. 
И едновременно с това, шлемникът намалява натоварването на миокарда и по този начин изравнява сър-
дечния ритъм. 
Китайски хибискус (китайска роза) – източник на органични киселини (лимонена, ябълкова, аскорбинова), 
хибискусови киселини, антоциани, флавоноиди, фитостероли, с помощта на които действа общоукрепващо 
и тонизиращо върху съдовете.
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ФИТОМИКС ЗА ЖЕНИ 
PhytoMix for Women

код:  2173
форма на отпускане:  30 растителни капсули

«ФитоМикс за жени»:
 ● намалява честотата и интензивността  

на приливите;
 ● нормализира цикъла «сън-бодърстване»;
 ● стабилизира емоционалното състояние.

Приложение

Бета-аланин 400 мг, екстракт от шишарки хмел  
100 мг, екстракт от ленено семе 30 мг, екстракт 
от шафран 20 мг

състав:

«ФитоМикс за жени» — нехормонален продукт, предназначен за поддържане на физическото и психоло-
гическото здраве на жените в периода пред- и постменопаузата и намаляване на дискомфорта, свързан  
с типичните симптоми на климакса (приливи, потене, емоционална неуравновесеност, безсъние, депресия).

Действие на активните съставки
Бета-аланин – аминокиселина, която има важна роля за облекчаването на такива симптоми като приливи, 
нощно потене, резки промени в кръвното налягане, от които често страдат жените в периода на прехода 
към менопаузата и по време на менопаузата. Приемът на бета-аланин помага за намаляване на честотата 
и интензивността на приливите, нормализиране на цикъла «сън-бодърстване» и подобряване на психое-
моционалното състояние. Бета-аланин – една от най-ефективните аминокиселини, подобрява качеството  
на живота по време на климакса.

Екстракт от хмел Lifenol® действа благотворно върху женското здраве и тайната на това чудодей-
ното влияние е в хмеловите шишарки. Именно от тях е отделен фитоестрогенът 8-пренилнарингенин.  
По своите свойства той е близък до женските полови хормони естрогени и компенсира нивото им в периода  
на менопаузата. Доказано е, че Lifenol® – екстракт от шишарки хмел – със стабилна концентрация на ак-
тивни компоненти, има способността да облекчава болките при менструация, нормализира менструалния 
цикъл, намалява повишената нервна възбудимост, раздразнителност, нервност, умора и помага за здрав  
и дълбок сън.

Лененото семе е богато на алфа-линоленова киселина (отнася се към незаменимите мастни киселини  
от семейството на омега-3), и фитохимичните вещества, като лигнаните. Ленените семена са изключително 
полезни за здравето на жените като източник на фитоестрогени, което е особено важно в периода на кли-
макса. Изследванията показват, че фитоестрогените на лененото семе, богато на ПНМК омега-3, помагат  
за осезаемо облекчаване на симтомите на менопаузата.

Екстрактът от шафран осигурява антидепресивен ефект благодарение на способността си да норма-
лизира нивото на серотонин в главния мозък. Както е известно, жените в периода на менопаузата често  
са потиснати, апатични, имат затруднения с концентрацията на вниманието. Тези емоционални нарушения 
се дължат на намаленото ниво на естроген, едновременно с което се намалява и концентрацията на «хор-
мона на щастието» серотонин. Депресиите могат да се съпътстват и с други симптоми: бързо покачване  
или загуба на тегло, нарушаване на съня. Доказано е, че екстрактът от шафран осигурява позитивно на-
строение и не позволява да се повиши теглото.
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ФЛЕКСИКОР
FlexiCor

код:  91803
форма на отпускане:  90 капсули 

Продуктът «Флексикор» помага при различни  
проблеми на опорно-двигателния апарат:

 ● артрити, артрози;
 ● остеопороза;
 ● остеохондроза;
 ● натъртвания, навяхвания, разтягания,
 ● травми.

Приложение

Глюкозамин 300 мг, хондроитин сулфат 250 мг, МСМ 
200 мг, витамин С 50 мг, манган (глюконат) 0,3 мг
екстракт от бамбук 7,5 мг,
допълнителни вещества

състав:

Продуктът «Флексикор» е балансирана комбинация от биологично активни вещества, които взаимно  
се допълват. Той укрепва костите и ставите, възпрепятства разрушаването на съединителната тъкан (костна 
и хрущялна), значително намалява болката и връща подвижността и лекотата на движенията, което го прави 
отлично средство за възстановяване на структурата и функциите на опорно - двигателния апарат.

Действие на активните съставки
Глюкозамин – строителен материал за изграждането и възстановяването на съединителната тъкан.  
Той е главната съставка на вътреставната течност, която намалява триенето и предпазва ставните повърх-
ности от износване, защитава хрущялите от възпаление и разрушение, и стимулира изработването на хон-
дроитин, който укрепва костите и хрущялите. Глюкозаминът намалява значително повишената чувствител-
ност и усещането за болка в ставите и гръбначния стълб както при движение, така и в състояние на покой.

Хондроитин сулфат – основен структурен компонент на хрущялите, който има ключово значение в из-
граждането на ставите и ставните връзки. Той е важен също така и за поддържането на устойчивостта 
и еластичността на съдовите стени. Хондроитин сулфатът забавя процесите на извличане на калция  
от костите и ускорява тяхното възстановяване, спира дегенерацията на хрущялната тъкан, като деактивира 
някои специфични ензими, например интерлевкин-1, разрушаващи хрущялите. Освен това, хондроитинът 
помага за запазването на вътреставната течност, която намалява триенето на ставните повърхности и за-
пазва здравината и целостта на ставата.

МСМ участва активно в изграждането на колагена и кератина, от които зависи еластичността и подвижност-
та на ставите. МСМ намалява възпалението и помага за възстановяването на гъвкавостта и пропускливост-
та на клетъчните мембрани, позволявайки на хранителните вещества лесно да проникват в тъканите.

Витамин С участва в синтеза на колагена. Той действа съвместно с МСМ, като укрепва съдовите стени, по-
добрява структурата на кожата и костите, подпомага усвояването на глюкозамина, активира изработването 
на антитела и макрофаги, противодействайки на инфекциите, водещи до възпаление на ставите.

Манган – необходим е за синтеза на хондроитин, нормализира минералната обмяна и подобрява усвоява-
нето на калция, като по този начин ускорява възстановяването на хрущялите.

Бамбук – природен източник на силиций, който е един от най-важните микроелементи, стимулиращи изра-
ботването на хондроитин и хиалуронова киселина. Бамбукът възстановява устойчивостта и еластичността 
на колагена и еластина, предпазвайки съединителната тъкан от увреждане.
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ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА
Folic Acid

код:  321010
форма на отпускане:  100 таблетки

Продуктът «Фолиева киселина» помага:
 ● да се избегне хиповитаминозата на витамин В9;
 ● да се предотврати развитието на анемии  

с различна етиология;
 ● да се подобри работата на сърдечно-съдовата 

система;
 ● в комплексната терапия на кожните заболявания.

Приложение

Фолиева киселина 400 мкг,  
допълнителни вещества

състав:

През 1941 г. фолиевата киселина (витамин B9) била изолирана от зелените листа на спанака и магданоза, 
откъдето получила своето име (folium в превод от латински език означава «лист»). При кулинарната обра-
ботка на продуктите, съдържащи този витамин, 90% от него се разрушават, поради което днес всяка втора 
жена страда от дефицит на фолиева киселина. Този проблем е особено силно изразен при жени, които 
приемат хормонални препарати и алкохол. В такива случаи недостигът на фолиева киселина може да бъде 
компенсиран с помощта на биологично активната добавка «Фолиева киселина». Този продукт е натурален 
източник на фолиева киселина, която се използва от организма в процесите на образуване на кръвните тел-
ца и нервните клетки, както и за синтез на ДНК и РНК. Витамин B9 е необходим и за нормалното развитие 
на ембрионалните тъкани по време на бременността.

Действие на активните съставки
Фолиева киселина – недостигът ѝ води до нарушения на функциите на кръвосъсирващата система, което 
може да доведе до повишено тромбообразуване. Фолиевата киселина възстановява също така структура-
та на нервните клетки и играе важна роля в образуването на невротрансмитерите серотонин и допамин. 
Фолиевата киселина, известна още като Витамин В9, предпазва плода от възникване на вътреутробни ано-
малии. В периода на бременността тя участва във формирането на плацентата и е необходима за клетъ-
чното делене, растежа и развитието на всички органи и системи на ембриона. Витамин В9 е важен не само  
по време на бременността, но и в периода след раждането, тъй като помага за преодоляването на следро-
довата депресия. Заедно с витамин B12 той участва в регулацията на процесите на кръвотворене и синтеза 
на хемоглобин. Фолиевата киселина е необходима не само за изграждането на червените кръвни телца 
– еритроцитите, но и за производството на белите кръвни клетки – левкоцитите. Затова тя е важна част  
от профилактиката на анемиите, независимо от тяхната етиология.

Фолиевата киселина повишава умствената и физическата работоспособност и играе важна роля в профи-
лактиката на атеросклерозата и свързаните с нея сърдечно-съдови заболявания.

Витамин В9 потенцира клиничния ефект при лечението на псориазис, екземи и дерматити. В случаите  
на увреждания вследствие на витилиго приемането на фолиева киселина в комбинация с витамин В12 по-
мага за постигане на равномерна пигментация на кожата и по-добра регенерация на увредените участъци.
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ХЛОРЕЛА
Chlorella Tablets

код:  2129
форма на отпускане:  180 таблетки 

«Хлорела» е полезен продукт:
 ● за хора с влошено здраве, възрастни хора,
 ● жители на големи промишлени градове,
 ● работещи във вредни производства, пушачи,
 ● злоупотребяващи с алкохол;
 ● за профилактика на анемия;
 ● при дисбактериоза и заболявания на стомашно-

чревния тракт.

Приложение

Хлорела (Chlorella Pyrenoidosa) 500 мг

състав:

«Хлорела» — продукт на базата на микроводорасли хлорела, които се отличават с уникален биологичен 
състав, антиоксидантни и детоксикационни свойства, способност да стимулират дейността на имунната  
система и храносмилането.

Действие на активните съставки
Едноклетъчното водорасло хлорела по своята хранителна стойност не отстъпва на месните и зърнени 
продукти. Ако пшеницата съдържа 12 % протеини, то хлорелата има повече от 50 %! Причинита за това  
е, че половината от нейната цитоплазма се състои от протеини. По данни на биохимиците, това наистина  
е добър източник на протеини за хора, които не могат или не желаят да консумират месо. Освен това, хло-
релата съдържа бета - каротен, витамини В9, В12, Е, С, аминокиселини, минерални вещества, тоест всичко, 
което е необходимо за пълноценното хранене.

Изследванията на американските учени разкриват значителните детоксикационни способности на хлоре-
лата. Според техните резултати при прием на хлорела значително се увеличава извеждането от организма  
на пестициди, тежки елементи като уран, меркурий, олово. Този несравним ефект се обяснява със съдържа-
щия се в хлорелата фактор на растежа, който предпазва клетките от въздействието на различните токсични 
вещества.

Хлорелата се характеризира и с голям запас от хлорофил. Установено е, че това микроводорасло съдържа 
5–10 пъти повече хлорофил, отколкото спирулината или люцерната. Хлорофилът е много ефективен в бор-
бата с малокръвието: попадайки в кръвотока, той насища кръвта с кислород и се преобразува в хемоглобин.

Хлорелата действа добре на храносмилането чрез нормализиране на отделянето на храносмилателни со-
кове и е хранителен ресурс за дружествената микрофлора, стимулира растежа ѝ. Влакнистият материал, 
от който са изградени стените на клетките на водораслите, подобрява работата на червата като по този 
начин предпазва стомаха от лошо храносмилане, действа заздравяващо. Този влакнист материал съдържа 
и комплекс от нуклеинови киселини, аминокиселини, пептиди, който отговаря за антимутационния процес  
в тъканите и за тяхното възстановяване.

Хлорелата стимулира и защитните сили на организма, изработването на противовирусния протеин интер-
ферон, има специфично действие против цитомегаловирус и вируса на Епштейн-Бар. Благодарение на тези 
свои свойства тя предотвратява много инфекции.
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ЦИРКУФИТ
CircuPhyt

код:  91823
форма на отпускане:  60 капсули

«ЦиркуФит»:
 ● предотвратява появата на варикозно  

разширени вени;
 ● подобрява микроциркулацията;
 ● намалява възпаленията в съдовете.

Приложение

Диосмин (от екстракт от цитрусови плодове)  
250 мг, екстракт от готу кола 100 мг, екстракт  
от семена конски кестен 100 мг, екстракт  
от боровинки 100 мг, екстракт от глог плод 60 мг, 
екстракт от листа гинко билоба 40 мг,
допълнителни вещества

състав:

«ЦиркуФит» — комплекс от високоефективни природни венотоници (повишават тонуса на венозните стени) 
за здрави кръвоносни съдове.

Действие на активните съставки
Диосмин – много полезен флавоноид, който се отделя от цитрусовия екстракт. Това вещество играе първо-
степенна роля за повишаване тонуса на съдовете, нормализира микроциркулацията като предотвратява 
появата на варикозно разширени вени и венозната недостатъчност. Диосминът повишава еластичност-
та на стените на капилярите, подобрява венозния дренаж, защитава стените на съдовете и капилярите  
от възпаления.

Готу кола помага много ефективно при варикозно разширени вени. Тази билка съдържа тритерпенови ки-
селини (азиатикова, центилова, центоилова), флавоноиди рутин, кемпферол, кверцетин, които подобряват 
мозъчното и периферното кръвообращение. Готу кола прави съдовите стени на вените по-еластични, благо-
дарение на стимулирането на изработването на колаген, а едновременно с това ускорява заздравяването 
на увредените съдове.

В семената на конския кестен се съдържат до 60% нишесте, гликозида есцин, протеин, масла, катехи-
ни, горчиви вещества, танини (8–13%) и протеинови вещества (8%), аргинин. Конският кестен е известно 
венотонизиращо и противовъзпалително средство. Комплексът от неговите активни вещества подобрява 
микроциркулацията, намалява пропускливостта на капилярите и възпаленията в големите и малките съдо-
ве, предотвратява застоя на кръв.

В плодовете на глога се съдържат органични, фенолкарбонови и тритерпенови киселини, флавоноиди, 
проантоцианидини, витамин С. Благодарение на този състав глогът предотвратява образуването на един  
от най-силните вазоконстрикторни агенти (съдосвиващи) ангиотензин II като предотвратява образуването 
на тромби и подобрява движението на кръвта.

Гинко билоба е растение, богато на гинколиди, билобалиди и флавоноиди, които повишават ела-
стичността и здравината на стените на кръвоносните съдове, пречи на слепването на еритроцитите 
и тромбоцитите като по този начин се предотвратява появата на тромбози, включително и на съдове-
те в мозъка и сърцето. Гинко билоба проявява съдоразширяващ ефект, регулира пълненето на съдове-
те с кръв, подобрява капилярното кръвообращение, намалява отоците в горните и долните крайници.  
Боровинките съдържат необичайно разнообразен комплекс от полезни вещества, сред които особено 
ценни са антиоксидантите проантоцианидини, които осигуряват еластичност и цялостност на капилярите  
и големите съдове.
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ЧЕСЪН EКСТРАКТ
Garlic Extract

код:  2151
форма на отпускане:  90 растителни капсули

Биологично активната добавка «Чесън» отлично 
укрепва имунитета и има редица положи-
телни качества:

 ● служи като добра профилактика на простудни-
те заболявания;

 ● нормализира нивата на холестерина;
 ● помага при проблеми със стомашно-чревния 

тракт;
 ● представлява мощен антиоксидант;
 ● проявява противопаразитна активност.

Приложение

Екстракт от чесън 200 мг,
допълнителни вещества

състав:

Чесънът е ценно растение, употребявано от хората като хранителен продукт. То е ярка илюстрация на фак-
та, че растенията могат да бъдат едновременно и храна, и лекарство. Лечебните му свойства били описани 
още от Диоскурид през първи век от нашата ера. Чесънът отдавна се прилага за профилактика на ате-
росклерозата, хипертонията, грипа, белодробните инфекции и стомашно-чревните заболявания – атония  
на червата, диспепсия и метеоризъм, както и за потискане на гнилостните процеси в червата.

Действие на активните съставки
В подземната част на растението, както и в листата се съдържа аминокиселината алиин. При нарушаване на це-
лостта на чесъна (рязане, счукване, мачкане) алиинът реагира с ензима алиназа, който естествено присъства 
в растението и катализира превръщането на алиина в алицин – основното действащо вещество в чесъна. Рас-
тението съдържа и други биологично активни вещества – въглехидрати, фитонциди, етерични и тлъсти масла, 
инулин, витамини (С, В, D, РР), органични киселини, минерали: селен, калий, калций, магнезий, мед, желязо, 
манган, цинк, кобалт, хром, молибден, бром и литий. Чесънът е едно от най-популярните средства за профи-
лактика на простудните заболявания. Той укрепва имунната система, стимулира фагоцитозата и образуване-
то на антитела. Фитонцидите са естествени бактерицидни вещества, които директно унищожават бактериите  
и вирусите и засилват ефекта на алицина.

Алицинът е особено вещество, на което се дължи специфичната миризма на чесъна. Той има антибак-
териално, противовирусно, противогъбично, противопаразитно и отхрачващо действие. Алицинът блокира 
изработването на специфични ензими, които допринасят за разпространението на вирусите в организма 
и директно разрушава редица вируси, които предизвикват простудните заболявания, включително и пара-
грипните вируси (тип 3). Установено е, че активно действащите съставки на чесъна – алиин и алицин, поти-
скат растежа и развитието или директно унищожават различни видове бактерии (включително и Helicobacter 
pylori), вируси, низши гъби и паразити, предпазвайки червата от възникване на ферментативни и гнилостни 
процеси, като при това не нарушават естествената чревна микрофлора. Осен това, те засилват и отделя-
нето на жлъчни сокове. Това прави чесъна особено полезен при различни заболявания или нарушения на 
функциите на стомашно-чревния тракт – язви, колити, гастрити, глистни инвазии, атония на червата, мете-
оризъм.

Чесънът понижава общото количество на холестерина с 9 % и повишава концентрацията на липопротеи-
ните с висока плътност, възпрепятства агрегацията на тромбоцитите, регулира съдовия тонус, понижава 
артериалното кръвно налягане. Това го прави отлично средство за профилактика на атеросклерозата, хи-
пертонията и стенокардията. Чесънът защитава организма и от свободните радикали. Освен антиоксиданта 
алицин, чесънът съдържа и големи количества селен, който е известен със своето антиоксидантно дей-
ствие. Селенът влиза в състава на ензими, които предпазват клетките от окисление, не допускат тяхното 
разрушаване, защитават генетичната информация на ДНК, регулират стабилността и пропускливостта на 
клетъчните мембрани, помагат на сърцето да не страда от кислороден глад.
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ЯМИ ВИТС С ВКУС НА ПОРТОКАЛ
Yummy Vits Orange

код:  2126
форма на отпускане:  30 дъвчащи дражета

«Ями Витс» – вкусна и необходима добавка към 
храненето всеки ден:

 ● помага за нормализиране на витаминномине-
ралния баланс в организма, което е особено 
важно при небалансирано хранене,

 ● в период на интензивен растеж и развитие, 
спазване на диети.

 ● усвоява се по-добре (в сравнение с обичайните 
комплекси от витамини).

 ● има приятен цитрусов вкус и текстура,  
не се приема с вода.

Приложение

Витамин А (ретинил палмитат), витамин D3 (холекалцифе-
рол), витамин Е (d-a-токоферол), витамин В6 (пиридоксин 
хидрохлорид), фолиева киселина, витамин В 12 (цианокоба-
ламин), пантотенова киселина (D- калциев пантотенат), 
йод (калиев йодид), селен, холин, натурален ароматизатор 
(портокал), ксилит, сорбит

състав:

«Ями Витс» — витаминно-минерален комплекс от ново поколение, създаден с помощта на иновационната 
технология ConCordix, която повишава значително биодостъпността на активните вещества. Дъвчащите па-
стили Ями Витс напомнят по вкус и текстура на мармалад, но не съдържат захар, изкуствени ароматизатори 
и са нискокалорични. Ями Витс осигуряват необходимите витамини и минерали на растящия организъм  
в съответствие с неговите потребности. Те са необходими по всяко време за пълноценно физическо и ум-
ствено развитие.

Действие на активните съставки
Витамин А (ретинол) – мастноразтворим витамин, активен антиоксидант. Важен е за нормалното функцио-
ниране на имунната система, растежа, зрението, подобрява състоянието на кожата и косата.
Витамин D3 (холекалциферол) участва в метаболизма на калций и фосфор, затова влияе директно върху 
състоянието на костите и зъбите. Необходим е за нормалното функциониране на имунната система.
Витамин Е (d-a-токоферол) помага за защита на нервната и сърдечно-съдовата система, мускулната тъкан 
и ретината. Особено важен е за децата, защото участва във формирането и обновяването на клетките  
на организма. Предотвратява появата на раздразнения и сухота по кожата, бори се с възпаленията.
Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид) влияе върху усвояването на ненаситените мастни киселини, не-
обходими за синтеза на клетките в организма.
Има положително действие върху дейността на сърцето и нервната система. Помага за подобряване  
на състоянието на кожата и косата.
Витамин В9 (фолиева киселина) участва в синтеза на аминокиселини, ензими, нуклеинови киселини, кое-
то е особено важно за растящия организъм.
Помага за профилактика на анемия.
Витамин В12 (цианокобаламин) е много важен за кръвотворенето, нервната система, костната тъкан. Нор-
мализира дейността на ЦНС; особено полезен е за деца, склонни към агресивно и антисоциално поведение.
Пантотенова киселина (D-калциев пантотенат) участва в синтеза на хормони, хемоглобин, мазнини. Успо-
коява, омекотява и регенерира кожата, необходима е за здрава и красива коса.
Йод (калиев йодид) – важен е за нормалния растеж и развитие, защото участва в образуването на хор-
мони, които отговарят за обмяната на веществата и регулират дейността практически на всички системи  
в организма.
Селен – антиоксидант, който укрепва сърцето и съдовете, имунната система, костите и зъбите. Помага  
за забавяне на процесите на стареене и синтеза на нови здрави клетки.
Холин – защитава нервните клетки от увреждания, действа положително върху психическите и когнитивни-
те процеси (памет, внимание, концентрация).
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Комплексни решения Coral Club

Концепция на здравето на Coral Club — това 
е нов системен подход към подобряване ка-
чеството на живота на хората. Нашият мно-
гогодишен опит в областта на производството 
на хранителни добавки се превърна в основа 
за създаване на комплексни решения — целе-
ви програми, насочени към решаване на кон-
кретни задачи, свързани със здравето. Добре 
подбраното съчетание на активни компоненти 
и точната схема на прием позволяват постига-
нето на отлични резултати.

За да създадат ефективни целеви програми, 
специалистите на Coral Club подбират синер-
гичните съчетания на продукти, дават препо-
ръки по хранене и начин на живот. Този комби-
ниран подход гарантира положителен резултат 
в оздравяването и профилактиката на различ-
ни проблеми със здравето.

Предимства на комплексните решения:

• системен подход;

• комплексен устойчив ефект; 

• добре подбрано съчетание от активни компо-
ненти за решаване на определена задача;

• точна схема на прием за максимален ефект;

• синергично действие;  

• изгодна цена.

Целева програма — това е изгодно. Цената на 
пакета е по-ниска, отколкото цената на всеки 
продукт поотделно. 
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ХИДРАМАКС
Hydramax

код:  803800

Пакетът допринася за:
 ● нормализиране на водно-солевия и алкално - 

киселинния баланс в организма;
 ● подобряване на органолептичните свойства  

на водата;
 ● подобряване на физиологичната пълноценност 

на водата;
 ● повишаване на работоспособността и устой-

чивостта към натоварвания.

Приложение

«Корал-Майн» (3 опаковки, 30 сашета),
«Пентокан K+» (3 опаковки, 60 ефервесцентни таблетки), 
«Н-500» (60 капсули).

състав на програмата:

Активните съставки на продуктите от програмата участват в много физиологични и биохимични процеси, 
протичащи в организма с участието и в присъствието на вода, регулират водно-солевия баланс, което  
е задължително условие за запазване на здравето и равновесието (хомеостаза) в организма.

Водата е основна част от масата на тялото на човека, нейното значение за организма е огромно. Водата  
е незаменим участник в много биохимични реакции, на нея се пада основният физиологически активен обем 
в клетките. Тя е незаменима част от много биохимични реакции, участва в извеждането на продуктите от 
разграждането и токсините, в терморегулацията. Тъканната обмяна, отделителната функция, процесите на 
храносмилане и дишане протичат нормално, когато е налице достатъчно количество вода в организма. Обе-
зводняването (дехидратация) води до нарушаване на всички функции в организма и дори до смърт. 

«Корал-Майн» — минерален комплекс от корали склерактиния, съдържащи соли на полезни макро- и ми-
кроелементи (калций, магнезий, калий, както и желязо, фосфор, сяра, силиций, хром, манган, цинк и др.). 
При взаимодействие с водата минералите на Корал-Майн от солите преминават във водата, повишавайки 
нейната физиологична пълноценност, регулират минералния състав, алкално-киселинния баланс и подо-
бряват нейните органолептични свойства.

«Пентокан K+» — снабдява клетките с калий — най-важният електролит за поддържане на водно-солевия 
(минерален) и алкално-киселинния баланс в организма и на първо място сърцето. Калият регулира обмен-
ните процеси в клетките и поддържа обема на вътреклетъчната течност. 

«Н-500» — антиоксидант, който притежава голям възстановителен потенциал. Помага за предотвратяване  
на увреждането на клетките от свободните радикали, повишавайки по този начин енергийния потенциал  
на организма. Допринася за увеличаване на умствената и физическата работоспособност, устойчивостта 
към стрес.
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ЗДРАВОСЛОВЕН СТАРТ
Go Pack

код:  801100

Пакетът допринася за:
 ● поддържане работата на храносмилателната, 

нервната, сърдечно-съдовата система;
 ● нормализиране на емоционалното състояние.

Приложение

«Грифония» (60 капсули), «Корал Лецитин» (120 капсули), 
«Корал-Майн» (30 сашета), «Папая» (100 таблетки),  
«Супер-Флора» (90 капсули).

състав на програмата:

Пакет «Здравословен старт» — това е комбинация от пет продукта, които помагат за оздравяване на хра-
носмилателната, сърдечно – съдовата и нервната система, за подобряване обмяната на веществата и за 
справяне със стреса.

Доброто храносмилане е една от основните съставляващи на здравето. Това е сложен процес, в който на 
различни етапи действат ензими, пробиотици, пребиотици, жлъчни киселини. Затова е необходимо да бъдат 
поддържани в достатъчно ниво в организма.

Комплексът «Супер-Флора» е балансиран източник на лакто- и бифидобактерии и пребиотика инулин.

Дъвчащите таблетки «Папая» подобряват качеството на храносмилането.

«Корал Лецитин» — антиоксидант, който играе важна роля в работата на сърдечно-съдовата, нервната, 
имунната система, участва в регулирането на мастната обмяна. Лецитин — основен компонент на всички 
клетъчни мембрани в организма. 

Екстракт от семена грифония — източник на аминокиселината 5-хидрокситриптофан — предшественик на 
хормона на радостта серотонин — природен антидепресант. 

Минералният комплекс «Корал-Майн» от дълбоководни корали склерактиния подобрява вкуса на водата, 
нормализира водно-солевия баланс в организма.
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ЗЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  
«ЗДРАВИ ЧЕРВА»
Healthy Gut Onestack

код:  80510030

Програмата помага за:
 ● възстановяване работата на червата; 
 ● укрепване на имунитета, повишаване на съпро-

тивляемостта на организма към инфекции и 
вируси;

 ● оптимизиране обмяната на веществата;
 ● подобряване на самочувствието и външния вид.

Приложение

Здрави черва — залог за силен имунитет, добра работа на всички системи в организма, прекрасен външен 
вид и добро самочувствие.
Целева програма «Здрави черва» допринася за комплексно поетапно оздравяване на червата и на хра-
носмилането като цяло. В програмата влизат 17 продукта, насочени към чистене, нормализиране и възста-
новяване на здравословното функциониране на червата.
Програмата е с продължителност 30 дни и се състои от 3 последователни етапа по 10 дни всеки.
1-и етап
«Супер-Флора» (10 капсули), «Корал Черен Орех» (20 капсули), «Папая» (10 таблетки), «Корал Люцер-
на» (10 капсули), «Корал Лецитин» (10 капсули), «Корал Карнитин» (10 капсули), «Заферан» (10 капсу-
ли), «Корал Репей» (10 капсули), «Зърнастец» (10 таблетки), «Корал-Майн» (10 сашета). През първия етап 
се осъществява меко чистене на червата и нормализиране на изхождането. Организмът се освобожда-
ва от токсичните вещества, паразити (хелминти) и продукти от жизената дейност. Активират се процесите  
на детоксикация, подобрява се работата на черния дроб, жлъчката и бъбреците.

2-и етап
«Супер-Флора» (10 капсули), «Корал Артишок» (10 капсули), «Асимилатор» (10 капсули), «Корал Лецитин» 
(10 капсули), «АкваОкс» (10 капсули), «Заферан» (10 капсули), «Корал Магнезий» (10 капсули), «Корал-
Майн» (10 сашета).
Вторият етап от програмата е насочен към постепенно възстановяване на полезната чревна микрофлора, 
подобряване на храносмилането и усвояването на хранителните вещества, активиране на секреторната 
функция на червата. За целта в състава са включени продукти, които помагат за увеличаване и възстановя-
ване на количеството полезни бактерии, оптимизиращи храносмилането и регулиращи синтеза на ензими. 
Това е много важна част от оздравителния процес, от който в крайна сметка зависи качеството на усвоява-
нето на хранителните вещества и енергията в стомашно – чревния тракт.

3-и етап
«Супер-Флора» (10 капсули), «Папая» (10 таблетки), «Корал Таурин» (10 капсули), «Омега 3/60» (10 капсу-
ли), «Корал Люцерна» (10 капсули), «Заферан» (10 капсули), «Корал Магнезий» (10 капсули), «ГрийнГрийн» 
(10 капсули), «Корал Репей» (10 капсули), «Корал-Майн» (10 сашета).
По време на третия етап се осъществява нормализиране на храносмилателната функция. Продължава 
възстановяването на чревната микрофлора. За да се повиши количеството полезни бактерии и да им се 
предостави необходимото хранене, в програмата са включени продукти с високо съдържание на фибри. 
Ензимите помагат за качествено храносмилане и усвояване на хранителните вещества. Коригира се де-
фицитът на витамини и минерали. Антиоксидантите защитават тъканите на храносмилателната система и 
помагат за тяхната регенерация.
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I-Pack
I-Pack

код:  803900

Комплектът помага за:
 ● укрепване на имунната система на организма;
 ● свързване на свободните радикали;
 ● повишаване на съпротивляемостта на орга-

низма
 ● ускоряване на процесите на регенерация. 

Приложение

«Липозомен Витамин С», 1 опаковка (100 мл)
«D-Spray», 1 опаковка (10 мл)
«Кора от мравчено дърво със селен», 1 опаковка (90 капсули)
«Масло от черен дроб на акула», 1 опаковка (60 капсули)
«Корал-Майн», 3 опаковки (30 сашета)

състав на програмата:

Комплектът «I-Pack» е предназначен за укрепване на защитните сили на организма и поддържане на нор-
малното функциониране на имунната система. Основа на комплекта са витамини и минерали, имащи фун-
даментално значение за поддържане на имунитета. Съставът на комплекта е подсилен с хранителни ве-
щества с природен произход, които повишават съпротивляемостта към различни инфекции и помагат на 
организма да се възстанови след тях.

«Липозомен Витамин С». Този водоразтворим витамин трябва да постъпва редовно и в достатъчно коли-
чество от храната, защото той не се синтезира и не се натрупва в човешкия  организъм. Витамин С е важен 
фактор на имунния отговор, тъй като стимулира синтеза на собствен интерферон – основен защитен про-
теин. Действа като мощен антиоксидант, свързвайки свободните радикали, които отслабват способността 
на имунната система да се бори с причинителите на болести. Активира синтеза на колаген, ускорявайки 
възстановяването и заздравяването на тъканите. Липозомната форма повишава биодостъпността на ви-
тамина и защитава лигавицата на стомашно – чревния тракт от дразнещото действие на аскорбиновата 
киселина.

«D-Spray» съдържа витамин с природен произход. Витамин D3 играе важна роля в усвояването на калция 
и фосфора, регулира работата на имунната, сърдечно-съдовата система. Достатъчното количество от този 
витамин е необходимо за своевременно активиране на имунните клетки. Витамин D3 поддържа антибак-
териалния и антивирусния имунитет. Освен това, този «слънчев» витамин повишава съпротивляемостта 
на нервната система към различни стресови фактори, запазвайки резерва от защитни сили на организма.

«Кора от мравчено дърво със селен» - съдържа ценните вещества нафтохинони (лапахол, бета-лапахол), 
които активират различни видове имунни клетки и пречат на жизнената дейност на патогенните микроорга-
низми. Антиоксидантите селен и витамин С синергично допълват действието си при формиране на оптима-
лен имунен отговор на организма.

«Масло от черен дроб на акула» – източник на сквален и алкилглицериди. Скваленът укрепва, както спец-
ифичния, така и неспецифичния (вродения) имунитет, подобрява постъпването на кислород в клетките, 
помага за заздравяване и регенерация на тъканите. Алкилглицеридите повишават съпротивляемостта на 
организма към различни заболявания, ускорявайки синтеза на имунни клетки.  

«Корал-Майн» — минерален комплекс от реликтови корали, съдържа в състава си соли на полезни макро - 
и микроелементи. Редовната употреба на вода с Корал-Майн осигурява постоянно постъпване в организма 
на минерали, необходими за много биохимични и физиологични процеси.
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C-Pack
C-pack

код:  803700

Пакетът помага за:
 ● подобряване храненето на сърдечния мускул;
 ● защита от окислителен стрес;
 ● поддържане на нормалния сърдечен ритъм;
 ● осигуряване на енергия за сърцето.

Приложение

«Пентокан K+» (3 опаковки, 60 ефервесцентни таблетки), 
«Коензим Q10» (60 капсули),
«Корал Таурин» (60 капсули),
«Корал Магнезий» (90 капсули).

състав на програмата:

Комплектът «C-pack» за поддържане здравето на сърцето като един един от най-важните органи е разчетен 
за прием 60 дни. Активните компоненти на пакета оказват разнопосочно положително въздействие върху 
клетките на сърдечния мускул, подобрявайки и облекчавайки работата на сърцето. 

«Пентокан K+» — източник на активен калий — незаменим макроминерал и регулатор на обменните про-
цеси в клетката. ПентоКан осигурява постоянна концентрация на калий вътре в клетките, което е залог за 
здравословен сърдечен ритъм, поддържайки водно-минералния баланс и запазването на жизнеспособност-
та на клетките на сърцето, дори в условията на  оксидативен стрес.

«Коензим Q10» заслужено е считан за средство за удължаване на живота и най-добър витамин за сърцето. 
Той е съставна част на митохондриите — «енергийните станции» на клетките, отговарящи за изработването 
на енергия в организма, участва в синтеза на АТФ. Притежава висока антиоксидантна активност. Достатъ-
чното ниво на коензим Q10 осигурява нормална съкратителна способност на сърцето, подобрява кръвотока, 
което повишава устойчивостта към физически натоварвания и забавя процеса на стареене на сърдечния 
мускул. 

«Корал Таурин» укрепва и защитава сърцето. Аминокиселината таурин присъства в тъканите на сърцето 
във висока концентрация. Тя регулира обмяната на калий, натрий, калций и магнезий — минерали, които 
отговарят за сърдечния ритъм, предотвратява извеждането на калия от клетките на миокарда, подобрява 
състоянието на съдовете на сърцето.

«Корал Магнезий» — антистрес. Той регулира мускулния тонус и сърдечния ритъм, действа успокояващо 
на нервната система, подобрява коронарния кръвоток, предотвратява появата на холестеролови плаки по 
стените на съдовете. Подобрява енергийния потенциал на сърдечния мускул,  издръжливост и помага за 
възстановяване при натоварвания.
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ПРОГРАМА КОЛО-ВАДА ЛАЙТ
Colo-Vada Light Program

код:  120100

Програмата помага за:
 ● нормализиране работата на храносмилателна-

та система;
 ● активиране на имунитета и обменните про-

цеси;
 ● подобряване състоянието на кожата;
 ● повишаване на жизнения тонус.

Приложение

I етап:
«ДИ-ТОКС I», 20 капсули,
«ДИ-ТОКС II», 20 капсули,
«ГрийнГрийн», 20 капсули.
II етап:
«Лайт Микс», 12 пакетчета-саше.
III етап:
«Асимилатор», 20 капсули,
«Супер-Флора», 30 капсули,
«ГрийнГрийн», 20 капсули.

състав на програмата:

«Програма Коло-Вада Лайт» — нова комплексна програма за чистене, активиране на механизмите за 
естествена детоксикация, нормализиране работата на храносмилателния тракт и на организма като цяло.
В състава й влизат съставки основно с природен произход. Програмата е с продължителност 14 дни  
и включва 3 последователни етапа, които хармонично се вписват в обичайния начин на живот и преминават 
в режим «лайт» (light — англ. леко), тъй като не се изискват строги ограничения в храненето. Освен сво-
евременното и правилното приемане на продуктите от програмата, се изисква изключване само на вредни  
за здравето продукти, като се препоръчва основно диетична храна.

ПОДРОБНО ЗА ПРОГРАМАТА
I етап
ДЕТОКСИКАЦИЯ — 5 дни
«ДИ-ТОКС I» и «ДИ-ТОКС II» — това са фитокомплекси, които включват известни растения-детоксиканти, 
като артишок, бял трън, джинджифил, репей, царевична коса, градински чай, сладък корен. Действието на 
тези растения е насочено предимно към активиране работата на черния дроб и бъбреците  — жизненоважни 
органи, които отговарят за естественото чистене на организма.
Комплексът «ГрийнГрийн» от 12 растителни съставки — зърнени култури (сок и кълнове пшеница и ече-
мик), водорасли (спирулина, червено водорасло и хлорела), плодове и зеленчуци (малина, боровинка, ана-
нас, цвекло и морков) — явява се богат източник на природни активни компоненти. Подобрява чревната 
перисталтика, подобрява извеждането на токсините и продуктите от жизнената дейност, възстановяване  
на полезната микрофлора.
II етап  
ЧИСТЕНЕ — 4 дни
В състава на праха «Лайт Микс» — люспи от семена живовляк, смес «ГрийнГрийн», ленено семе, бентонит  
и сини сливи.
По време на втория етап протича интензивно чистене на червата. Люспите от семена на живовляк, подсиле-
ни с диетични фибри от фитосместа, действат като четка и «измитат» натрупаните отпадъчни продукти от 
гънките на червата, бентонитът свързва токсините, ленените семена имат абсорбиращ и размекващ ефект, 
водораслите и сините сливи подобряват перисталтиката.
III етап
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ — 5 дни
По време на третия етап комплекс пробиотичните култури и ензими помагат за нормализиране на баланса 
на чревната микрофлора и храносмилателния процес. В съчетание с растителните фитонутриенти  функци-
ите на храносмилателната система се възстановяват активно и пълноценно.
По време на програмата се препоръчва да се спазва режим на прием на вода с минерален комплекс «Корал-
Майн» и да се спазват препоръки за хранене.
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ПРОГРАМА 2 КОЛО-ВАДА ПЛЮС
Program 2 Colo-Vada Plus

код:  12001/91302 Комплект 1 (14 пакетов)/91303 Комплект 2 (8 пакетов)/ 
91304 Комплект 3 (6 пакетов)/91305 Порошок «Коло-Вада Микс» (16 пакетов)/
Блистер «Супер-Флора» (30 капсул) 

Продуктите, включени в състава на «Програма
2 Коло-Вада Плюс»:

 ● имат детоксикиращо, леко разхлабващо, 
противопаразитно и противомикробно 
действие;

 ● стимулират чревната перисталтика;
 ● нормализират чревната микрофлора  

и процесите на храносмилане;
 ● укрепват организма и имат антиоксидантен 

ефект.

Приложение

«Программа 2 Коло-Вада Плюс» — В процеса на комплексното чистене на организма (диети, гладуване и други) може  
да се използва продуктът «Програма 2 Коло-Вада Плюс», който оптимално съчетава приема на определени комбинации 
от биологично активни хранителни добавки, предназначени за оптимизиране на процеса на чистене, без това да повли-
яе на витаминно-минералния баланс на организма. Тази програма е изчислена за 14 дни и включва три последовател-
ни етапа. Прилагането ѝ позволява максимално да се повиши ефективността на процеса на извеждане на натрупаните  
в организма токсини, да се подобри работата на цялата храносмилателна система, да се запази нормалната чревна микро-
флора, да се нормализира витаминно-минералният баланс по време на чистенето, да се осигурят необходимите за орга-
низма полезни вещества и да се сведат до минимум усещанията за дискомфорт.
Първи етап: 
ПОДГОТОВКА – продължава седем дни. За първия етап от програмата са предназначени 14 пакетчета № 1. Всяко от тях 
съдържа продуктите: «Алтимейт», «Супер-Флора», «Витамин С», «Люцерна», «Зърнастец», «Билкова комбинация № 2», 
«Листа от черен орех».
Втори етап: 
ЧИСТЕНЕ – продължава четири дни. За втория етап от програмата са предназначени 8 пакетчета № 2 и 16 пакетчета 
прах «Коло-Вада Микс». Всяко пакетче № 2 съдържа продуктите: «Алтимейт», «Супер-Флора», «Витамин С», «Люцерна», 
«Зърнастец», «Билкова комбинация № 2», «Листа от черен орех».
Трети етап: 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – продължава три дни. За третия етап от програмата са предназначени 6 пакетчета № 3, които 
съдържат продуктите: «Алтимейт», «Супер-Флора», «Витамин С», «Люцерна», «Зърнастец», «Дайджестабъл».
«Зърнастец» – слабително средство, което извежда токсините от организма, формира меки фекални маси, без да пре-
дизвиква дразнене и гарантира редовна дефекация. 
«Листата от черен орех» имат противопаразитно и антибактериално действие, предпазват от гнилостни процеси в чер-
вата.
«Алтимейт» е балансиран източник на витамини и минерали, който оптимизира обмяната на веществата и позволява  
да се компенсира недостигът на полезни вещества.
«Люцерната» е източник на растителни протеини, витамини, минерали, фитоестрогени и други биологично активни веще-
ства. Тя има общоукрепващо действие, свързва излишния холестерин и предпазва от възникване на анемии. 
Основният действащ компонент през втория етап от програмата е прахът «Коло-Вада Микс». Той е източник на расти-
телни фибри, които след смесването с вода или сок увеличават своя обем и така чистят червата. В състава на този прах 
влиза и каолин, който има омекчаващо и адсорбиращо действие. Каолинът свързва големи количества застояли в чер-
вата маси и подпомага лесното им извеждане от организма. Той абсорбира четиридесет пъти повече токсични вещества  
от собственото си тегло.
«Билковата комбинация № 2» има детоксикиращи, противовъзпалителни и противопаразитни качества. Комплексът  
от растителни компоненти активно стимулира секреторните и моторните функции на стомашно-чревния тракт, подобря-
ва работата на черния дроб, намалява възпалението. Тази билкова комбинация е предназначена за цялостно чистене  
и детоксикация на организма.
През последния етап на програмата се възстановява нормалната чревна микрофлора и работата на храносмилателната 
система. Комплексът от натурални пробиотични култури (бифидо- и лактобактерии), включени в състава на продукта, 
възстановява полезната чревна микрофлора, която участва в синтеза на витамини, подобрява храносмилането и усво-
яването на хранителните вещества, регулира чревната перисталтика. Храносмилателните ензими, влизащи в състава  
на продукта «Дайджестабъл» (амилаза, протеаза, липаза, бромелаин и други), възстановяват ензимния дефицит, подо-
бряват разграждането и усвояването на хранителните вещества, нормализират работата на целия стомашно-чревен тракт.
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Програма «Корал Детокс» — оздравителна програма, която помага за детоксикация на организма. Осигу-
рява извеждане на токсините и допринася за възстановяване на саморегулацията в организма.

Автори на програмата: заслужилият доктор на Русия, д.м.н, професор Подхомутников В.М. и к.м.н., доцент 
Подхомутникова О.В.

Програмата е с продължителност 30 дни и съдържа 4 продукта.

Програма «Корал Детокс» помага на организма да изведе екзотоксините (външните токсини, попаднали в 
организма от околната среда с въздуха, водата и храната) и ендотоксините (вътрешните токсини, които се 
образуват в организма от жизнената дейност). Те се натрупват в организма и предизвикват здравословни 
проблеми.

80% от ендо- и екзотоксините са водоразтворими, 20% се разтварят в присъствието на мазнини. Нарушава-
нето на процеса на редовно извеждане на токсините от организма създава условия за интоксикация.

Организмът не винаги може сам да се избави от различните токсини. В такива случаи може да помогне про-
грама «Корал Детокс».

Минералният комплекс за подобряване качествата на питейната вода «Корал-Майн» и мощният антиокси-
дант «Н-500» помагат за свързване и извеждане на водоразтворимите екзо- и ендотоксини.

За неутрализиране на мастноразтворимите токсини в състава на програмата са включени «Асимилатор» — 
източник на храносмилателни ензими и витамини А и D  и «Корал Лецитин» — източник на фосфолипиди. 
«Асимилатор» - помага за качественото разграждане на храната, което намалява образуването на токсини 
в храносмилателния тракт. «Корал Лецитин» защитава клетъчните мембрани от увреждане и помага за 
извеждане на токсините.

КОРАЛ ДЕТОКС
Coral Detox

код:  803500

Приложение

«Асимилатор» (90 капсули)
«Н-500» (60 капсули)
«Корал Лецитин» (120 капсули)
«Корал-Майн» (30 сашета)

състав на програмата:

Програмата допринася за:
 ● укрепване на имунитета;
 ● намаляване на алергиите;
 ● регулиране на алкалко – киселинния баланс;
 ● подобряване състоянието на кожата.

Хранителна добавка.
Не е лекарство.
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КОРАЛ ДЕТОКС ПЛЮС
Coral Detox Plus

код:  803600

Програмата помага за:
 ● подобряване състоянието на кожата;
 ● намаляване на алергиите;
 ● укрепване на имунитета;
 ● повишаване на работоспособността.

Хранителна добавка.
Не е лекарство.

Приложение

«Асимилатор» (90 капсули)
«Н-500» (60 капсули)
«Корал Лецитин» (120 капсули)
«Корал-Майн» (30 сашета)
«Пентокан К+» (2 опаковки по 20 ефервесцентни таблетки)
«Корал Люцерна» (120 капсули)

състав на програмата:

Разширена версия на програма «Корал Детокс» за максимален ефект.

Допълнителните активни съставки на програма «Корал Детокс Плюс» помагат за нормализиране обмяната 
на веществата в клетката и възстановяване на здравословната чревна микрофлора за ускоряване извеж-
дането на токсините.

«Пентокан К+» — източник на калий, необходим за нормалната жизнена дейност на всяка клетка в организ-
ма.  Калият участва в клетъчната обмяна на веществата, поддържа достатъчното ниво на клетъчна енергия. 

«Корал Люцерна» - богат растителен източник на минерали, витамини, аминокиселини и фитоестрогени. 
Благоприятно влияе на чревната микрофлора, има общоукрепващо действие върху целия организъм.
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МЕНТАЛНА СИЛА
Mental Force

код:  806100

Програмата допринася за:
 ● подобряване на краткотрайната и дълготрайна-

та памет;
 ● повишаване на концентрацията на вниманието;
 ● повишаване на умствената работоспособност;
 ● намаляване нивото на тревожност и раздразни-

телност
Хранителна добавка.
Не е лекарство.

Приложение

«Ментална Сила» — комплексна програма за поддържане на когнитивните функции на главния мозък. 

В състава на програмата Ментална сила се съдържат продукти, чието действие е насочено към подобрява-
не на паметта, вниманието, координацията, повишаване на умствената работоспособност, нормализиране 
на психоемоционалното състояние.
ПОДРОБНО ЗА ПРОГРАМАТА
Програмата се състои от 8 продукта, които осигуряват защита, подобряват кръвообращението, снабдява-
нето с кислород и хранителни вещества, повишават енергетиката на мозъка. Продължителността на про-
грамата е  30 дни и се състои от 3 последователни етапа по 10 дни.
1-и етап
«Корал-Майн» (10 сашета), «Корал Лецитин» (30 капсули), «Корал Магнезий» (10 капсули), «Корал Таурин» 
(10 капсули), «МайндСет» (10 капсули), «Омега 3/60» (10 капсули).
В първия етап активните съставки на програмата защитават клетките на мозъка от последствията от окисли-
телния стрес, влияят положително на мозъчния кръвоток, нормализират обмяната на веществата в клетките 
на главния мозък. Този етап е насочен към намаляване на уморяемостта, понижаване на раздразнителност-
та, нормализиране на съня.
2-и етап
«Корал-Майн» (10 сашета), «Корал Лецитин» (10 капсули), «Корал Магнезий» (10 капсули), «Корал Таурин» 
(10 капсули), «МайндСет» (10 капсули), «Омега 3/60» (10 капсули), «ГрийнГрийн» (20 капсули).
През втория етап се осъществява допълнително хранене и насищане на клетките на главния мозък с кисло-
род. Омега-3 подобрява метаболизма на серотонин — хормона на радостта. Този етап помага за повишава-
не на концентрацията на вниманието, формиране на «оперативната» и дълготрайната памет, подобряване 
на координацията и скоростта на реакция.
3-и етап
«Корал-Майн» (10 сашета), «Корал Карнитин» (10 капсули), «Корал Лецитин» (10 капсули), «Корал Таурин» 
(10 капсули), «МайндСет» (10 капсули), «Омега 3/60» (10 капсули), «ГрийнГрийн» (10 капсули).
По време на заключителния етап се задействат потенциални възможности на мозъка. Повишава се умстве-
ната работоспособност, подобрява се настроението и общия тонус на организма.  Възстановява се енергий-
ният потенциал на организма, което предотвратява ранното стареене на мозъчните клетки.
По време на приема на програмата трябва да се спазва режим на прием на течности (не по-малко от 1,5 л 
вода с минерален комплекс «Корал-Майн») и да се спазват препоръки за начин на хранене.

«Корал-Майн» (30 сашета),
«Корал Карнитин» (10 капсули),
«Корал Лецитин» (30 капсули),
«Корал Магнезий» (20 капсули),
«Корал Таурин» (30 капсули),
«МайндСет» (30 капсули),
«Омега 3/60» (30 капсули),
«ГрийнГрийн» (30 капсули).

състав на програмата:
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RECOVER PACK
Recover Pack

код:  807100

Пакетът помага за:
 ● възстановяване на минералния баланс в организма;
 ● ускоряване на извеждането на токсини;
 ● подобряване на психоемоционалния баланс и на-

строението;
 ● облекчаване на заспиването и подобряване каче-

ството на съня;
 ● възстановяване на чревната микрофлора;
 ● укрепване на отслабения имунитет. 

Приложение

Острите респираторни вирусни инфекции и грипът са около 90% от всички инфекциозни заболявания, с 
които през годината не веднъж се сблъскват повечето хора. Новата коронавирусна инфекция се отличава от 
предишните с честотата на тежките случаи, продължителността на заболяването и по-сериозните послед-
ствия. Преболедувалите често се оплакват от обща слабост, умора, нарушение на съня, повишена тревож-
ност, проблеми с храносмилането, косопад. Специалистите дори са въвели нов термин «постковиден син-
дром», който обединява дългосрочните симптоми, които се наблюдават след оздравяването и продължават 
до 12 седмици, а понякога и по-дълго.  

Пакет «Възстановяване» е предназначен за възстановяване функциите на организма след прекарани ин-
фекции и за по-бързо връщане към пълноценен начин на живот. 

Действие на активните компоненти:

Минерали (магнезий, калий, селен, сяра, калций). По време на инфекции организмът губи много минера-
ли, чийто дефицит влияе негативно  на работата на различни органи и системи. Допълнителното постъпване 
на минерали-електролити (калий и магнезий) от «Оушънмин» и «Пентокан» ускорява възстановяването на 
водно-солевия баланс на организма, от който зависи нормалната работа на сърдечно-съдовата, мускулната 
и нервната система. Нормализирането на водно-солевия баланс позволява да се възстанови работоспо-
собността и издръжливостта, за справяне с умората. Сярата от органичен произход (МСМ) и селенът подо-
бряват състоянието на кожата, косата и ноктите, повишават антиоксидантната защита, укрепват имунитета.

Витамини (витамини от група В и витамин С). Витамините В6, В12 (в състава на «Грифония») действат 
синергично и поддържат здравето на нервната система и когнитивната функция. Витамин В7 или биотин (в 
състава на «МСМ») е необходим за синтеза на кератин — основен протеин на косата и ноктите. Подобря-
ва външния им вид и състоянието, ускорява растежа и предотвратява косопада. Витамин С (в състава на 
«МСМ», «Пентокан К+», «Селен») укрепва имунитета и помага за по-бързо справяне с остатъчните явления 
след прекарана инфекция.

Пробиотици и пребиотици. Увеличават количеството полезна чревна микрофлора, което позволява да се 
подобри усвояването на хранителните вещества, да се намали чревния дискомфорт, да се регулира изхож-
дането, да се укрепи имунитета. 

Растителни хепатопротектори. Черният дроб се натоварва от заболяването и лекарствената терапия. Ек-
страктите от артишок, бял трън, корен от глухарче и бетаинът защитават и възстановяват  клетките на чер-
ния дроб и ускоряват извеждането на токсините.

Растителни източници на 5-НТР. Екстрактът от грифония увеличава синтеза на ендорфини, което помага 
за намаляване на тревожността, потиснатостта подобрява настроението и съня.

«Оушънмин» (2 опаковки, 30 стик - пакетчета), «Корал 
Артишок» (90 капсули), «Пентокан К+» (2 опаковки, 40 ефер-
весцентни таблетки), «Селен» (100 растителни капсули), 
«МСМ» (60 растителни капсули), «Супер-Флора (90 расти-
телни капсули), «Грифония» (60 капсули).

състав на програмата:
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ЗАПОЧНИ С ВОДА
Water Pack

код:  80300

Пакетът помага за:
 ● подобряване на общото състояние на организма;
 ● нормализиране на водно-солевия баланс.

Приложение

Пакет «Започни с вода» — максимално проста и приятна възможност за подобряване на хидратацията  
на организма. 

От оптималния водно-солеви баланс зависи работата на целия организъм. Недостатъкът на течности се от-
разява не само на въшния вид и самочувствие, но може да доведе и до хронични заболявания.

Минералният комплекс «Корал-Майн» се произвежда в Япония от дълбоководни корали склерактиния.  
В тях се съдържат минерални соли на калций, магнезий, натрий, калий и много други минерали. Попадайки 
във водата, минералите подобряват вкуса й, намаляват твърдостта й, нормализират минералния и алкално-
киселинния баланс в организма.

Иновационната бутилка от екологична пластмаса Kor Delta 750 мл се отличава с ергономичен дизайн, хи-
гиеничност и удобство в поддръжката. Тя позволява по-дълго да се запазят полезните свойства на водата.

Пакетът включва Z-карта с полезна информация за водата и препоръки, как е правилно да се организира 
режима на прием на течности.

«Корал-Майн» (30 сашета);
бутилка «Kor Delta» (различни цветове).

състав на програмата:
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НУТРИПАК
Nutripack

код:  803402

Пакетът помага за:
 ●  постъпване на важни хранителни вещества в 

организма, необходими за нормалната работа 
на сърдечно-съдовата, нервната, храносмила-
телната и имунната система;

 ● нормализиране на обменните и регенерацион-
ните процеси в организма;

 ● разнообразно хранене. 

Приложение

Комплектът «Нутрипак» е създаден за ежедневно обогатяване на храненето с важни хранителни вещества 
с природен произход. 

Редовното постъпване на много хранителни вещества (антиоксиданти, фосфолипиди, полиненаситени 
мастни киселини, минерали, пробиотици, целулоза) е необходимо за правилното хранене на човека. Съвре-
менното хранене е бедно на тези хранителни вещества заради интензивните технологии на преработване 
на хранителните суровини, хранителните навици и начина на живот на хората. Комплектът «Нутрипак» 
съдържа основните групи незаменими нутриенти. Освен това, всички те са с природен произход, което  
е особено ценно в условията на дефицит на естествена храна.

«Корал Люцерна» — съдържа сок от листа и прах от люцерна. Люцерната е богата на най-важните за ор-
ганизма минерали (калций, желязо, фосфор, магнезий, сяра, калий, силиций) и съдържа редки минерали  
с растителен произход (например, флуор). В нея има достатъчно много витамини (С, Е, К, група В), органич-
ни киселини и хлорофил. 

«Премиум Спирулина». Спирулина — това е извор на биологично активни вещества: растителен протеин, 
хлорофил, на редкия антиоксидант — фикоцианин, витамини С,Е,В, бета-каротен, минерали и полиненаси-
тени мастни киселини. 100% натурален състав без съдържание на допълнителни вещества. 

«Корал Лецитин» е източник на фосфолипиди, които са необходими ежедневно на организма за възстано-
вяване на целостността на клетъчните мембрани, увредени от оксидантите. В лецитина се съдържа и холин  
и инозитол, действащи благоприятно на главния мозък и нервната система. 

«Омега 3/60» — източник на незаменими полиненаситени мастни киселини (ПНМК).   ПНМК Омега-3 влизат  
в състава на клетъчните мембрани, участват в синтеза на хормони, помагат за намаляване нивото на холе-
стерола. Постъпването на достатъчно ПНМК Омега-3 е особено важно за главния мозък, сърцето, зрението 
и кожата. Продуктът е получен от естествено масло от морски риби.

«Супер-Флора» — балансирана комбинация от пробиотици (бифидо- и лактобакетрии) и пребиотика ину-
лин за нормализиране на чревната микрофлора. Благодарение на увеличаването на количеството полезни 
бактерии в червата, се подобрява процесът на преработване на храната, укрепва се имунитетът. 

«Корал-Майн» — минерален комплекс от реликтови корали, който съдържа соли на полезни макро- и ми-
кроелементи. При взаимодействие с водата минералите от солите преминават във водата, влияейки поло-
жително върху физиологичната й пълноценност и органолептични свойства.

«Корал Люцерна» (120 капсули),
«Премиум Спирулина» (200 таблетки),
«Корал Лецитин» (120 капсули),
«Омега 3/60» (30 капсули),
«Супер-Флора» (30 капсул),
«Корал-Майн» (30 сашета).

състав на програмата:
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ПАРАШИЛД
Parashield

код:  803200

Комплектът помага за:
 ● постъпването в организма на важни нутриен-

ти, необходими за нормалната работа  
на сърдечно-съдовата, нервната, храносмила-
телната и имунната система;

 ● нормализиране на обменните и регенерацион-
ните процеси в организма;

 ● разнообразие в храненето.

Приложение

Пакетът «Парашилд» е създаден за защита от вътрешни паразити.

Източници на зараза с паразити ни заобикалят повсеместно, а спазването на правилата за хигиена не вина-
ги е достатъчно условие за профилактика. Често е много трудно да се установи зараза с паразити поради 
липсата на специфични симптоми. Намирайки се в организма, паразитите не само отнемат от него храни-
телните вещества, но и го отравят с продуктите от жизнената си дейност, нарушават много обменни процеси 
(в частност, усвояването на храна и работата на червата) и състоянието на вътрешната среда в организма 
(например, чревната микрофлора). Приемът на продуктите от пакета, съдържащи растителни екстракти с 
антихелминтно действие, както и минерали и пробиотици, ще Ви помогне комплексно да защитите своя 
организъм и да запазите здравето си.  

«ПараФайт» — противопаразитно средство с широк спектър на действие. В основата му е комбинация 
от екстракти от 12 растения: черен орех, карамфил, лайка, тинтява, пипер, бял равнец, бяла ружа, чесън,  
мента, мащерка, градински чай и риган. Комплексното действие на активните компоненти на тези екстракти 
пречат на жизнената дейност на паразитите на различните стадии от тяхното развитие, стимулира извежда-
нето им от организма, помага за справяне с процесите на гниене и ферментация в червата. 

«Корал Репей» — съдържа наситнен корен от репей и екстракт от него, което повишава концентрацията на 
активни вещества. Активните компоненти на продукта ускоряват процесите на самоочистване на организма 
и пречат на растежа на патогенни бактерии в храносмилателния тракт.  

«МСМ» — синергичен продукт на базата на биодостъпна органична сяра (МСМ), витамин С и биотин. Актив-
ните компоненти на продукта помагат за извеждане на много токсични вещества от организма, притежават 
антиоксидантно действие, подобряват състоянието на кожата, косата и ноктите. 

«Супер-Флора» — балансирана комбинация от пробиотици (бифидо- и лактобакетрии) и пребиотика ину-
лин за нормализиране на чревната микрофлора. Благодарение на увеличаването на количеството полезни 
бактерии в червата, се подобрява процесът на преработване на храната, укрепва се имунитетът. 

«Корал-Майн» — минерален комплекс от реликтови корали, който съдържа соли на полезни макро- и ми-
кроелементи (калций, магнезий, калий и др.). При взаимодействие с водата минералите от солите премина-
ват във водата, влияейки положително върху физиологичната й пълноценност и органолептични свойства.  

«ПараФайт» (90 капсули), 
«Корал Репей»» (90 капсули), 
«МСМ» (60 растителни капсули), 
«Супер-Флора» (90 растителни капсули), 
«Корал-Майн» (30 сашета).

състав на програмата:
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ПАРАШИЛД ПЛЮС
Parashield Plus

код:  803300

Пакетът помага за:
 ● интензивно чистене от различни вътрешни 

паразити (острици, аскариди, опистархии, 
ламблии, токсокари и др.); 

 ● нормализиране работата на храносмилателна-
та система;

 ● възстановяване на здравословната чревна 
микрофлора;

 ● укрепване на имунитета.

Приложение

Пакетът «Парашилд Плюс» е разширена версия на пакета «Парашилд» и е предвиден за прием в продъ-
лжение на 2 месеца за по-интензивна защита от вътрешни паразити. 

С цел усилване на действието в пакета са включени 3 продукта – Корал Черен орех, Кора от мравчено дърво 
със селен и Асимилатор, разработена е уникална 6-етапна схема на прием, в която е предвидето редуване-
то на активните компоненти с цел разширяване на спектъра на въздействие, ускоряване на детоксикацията 
и извеждане на паразитите от организма, възстановяване на микрофлората и храносмилането.

«Корал Черен орех» – източник на юглон, етерични масла и танини. Този комплекс от активни компонен-
ти помага в борбата с хелминтите и помага за нормализиране на работата на стомашно - чревния тракт. 
При съвместен прием с ПараФайт, въздействието върху паразитите се усилва, подобряват се функцията  
на червата.

«Кора от мравчено дърво със селен» - съдържа ценните вещества нафтохинони (лапахол, бета-лапа-
хол), които пречат на жизената дейност на патогенните микроорганизми и активират имунната система на 
организма. Селенът и витамин С осигуряват антиоксидантна защита, а и влияят положително на имунитета.  
Те се допълват синергично и усилват действието на целия комплекс.  Съвместният прием с Корал Черен 
орех потиска размножаването на патогенните бактерии и гъбички и ускорява процесите на възстановяване 
на увредените от паразитите тъкани и органи.

«Асимилатор» – комплекс от храносмилателни ензими, който помага за качествено разграждане на храната  
и нормализиране на храносмилането. Помага за неутрализирането и извеждането на токсините от организма. 

«ПараФайт» (90 капсули),
«Корал Черен орех» (90 растителни капсули),
«Корал Репей» (90 капсули),
«Асимилатор» (90 растителни капсули),
«Кора от мравчено дърво със селен» (90 капсули)
«МСМ» (60 растителни капсули),
«Супер-Флора» (90 растителни капсули),
«Корал-Майн» (60 сашета).

състав на програмата:
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ОПАКОВКА НА ЖИВОТА
Pack of life

код:  91610

Пакетът помага за:
 ● общо укрепване на организма; 
 ● повишаване на работоспособността;
 ● подобряване на храносмилането.

Приложение

В пакета «Опаковка на живота» са включени продукти, които са предназначени за подкрепа на организма: 
защитават от неблагоприятни външни въздействия, подобряват състоянието на вътрешната среда, регулират 
храносмилането и хидратацията. 

Минералният комплекс «Корал-Майн» подобрява физиологичната пълноценност на водата. Регулира мине-
ралния баланс в организма като нормализира дейността на жизненоважни системи и органи.

«АктиВин» включва различни компоненти-антиокислители с природен произход (инулин, екстракт от гроздови 
семки,  пчелно млечице, екстракти от  листа гинко билоба, зелен чай, семена от бял трън и др.), които свързват 
активно свободните радикали, забавяйки процесите на стареене, повишават енергията и издръжливостта на 
организма, стабилизират системите, които  поддържат живота. Употребата на продукта помага за забавяне на 
стареенето, повишаване на тонуса на организма, подобряване на функциите на сърдечно – съдовата система, 
паметта, повишаване на издръжливостта и ускоряване на оздравяването. 

Комплексът от храносмилателни ензими «Асимилатор» помага на организма да усвоява качествено протеи-
ни, мазнини, въглехидрати и фибри. Правилното храносмилане допринася за нормалното функциониране на 
всички органи и системи, подобрява външния вид и самочувствието.

«Корал-Майн», 30 сашета по 1 г, 
«АктиВин», 60 капсули, 
«Асимилатор», 90 капсули.

състав на програмата:
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LOS ANGELES
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www.prvlg.club

Моята възраст  
е моето превъзходство

ПРИВИЛЕГ
ЛОС АНДЖЕЛИС

премиум линия антиейдж-средства за идеал-
на текстура, еластичност и младост на Вашата 
кожа. Основа на серията са  натурални расти-
телни компоненти, създадени от най-чистата 
екосистема на Хавайските острови. Ключов 
компонент на формулата за красота Привилег 
е кафето Кона, което притежава изключителни 
подмладяващи свойства. 

Привилег —
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PRIVILEGE ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО
ЗА ЛИЦЕ С ЕКСТРАКТ И МАСЛО ОТ КАФЕ
Privilege Milk Cleanser

Грижливо почистване и овлажняване на кожата

Сутрин млякото нежно ще пробуди Вашата кожа, ще я почисти и овлажни. Вечер — деликатно ще почисти 
порите от замърсявания, ще премахне грима и ще успокои уморената кожа.

Действие на активните съставки

Екстрактът и маслото от кафе Кона пробуждат и тонизират кожата като активират обменните процеси  
в тъканите и възстановяват защитните й свойства.

Сок от листа алое (органичен) – подходящ за всеки тип кожа, овлажнява и успокоява.

Витамините А, С, Е имат изразено антиоксидантно въздействие.

Екстракт от листа зелен чай – подобрява еластичността на кожата, почиства и свива порите, намалява 
раздразнението.

сок от листа алое органичен, натриев С14-16 олефин сулфо-
нат, глицерин, кокамидопропил бетаин, феноксиетанол, ди-
натриев кокоамфодиацетат, масло от кафе арабик, гликол 
дистеарат, PEG-150 пентаеритритил тетра стеарат, на-
триев хлорид, каприлил гликол , каприлил/каприлил глюкозид 
, лаурил глюкозид, натриев глюконат, етилхексилглицерин, 
хексилен гликол, натриев сулфат, кокосова киселина, натри-
ев дигликолат, тетрадецен, токоферил ацетат, витамин Е, 
хексадецен, натриев цитрат, натриев бикарбонат, витамин 
С ( 3-О- етил аскорбинова киселина), разтворим колаген, 
витамин А, тетранатриев EDTA, екстракт от кафе робу-
ста, екстракт от листа зелен чай, токоферол, Leuconostoc/ 
фермент филтрат от репички, метилхлороизотиазолинон, 
хиалуронова киселина, метилизотиазолинон, калиев сорбат, 
тринатриев EDTA, лимонена киселина, карамел.

код:  60010
форма на отпускане:  100 мл

състав:
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PRIVILEGE СКРАБ ЗА ЛИЦЕ С ЕКСТРАКТ  
И МАСЛО ОТ КАФЕ
Privilege Facial Scrub

Почистване и изравняване на релефа на кожата

В състава на ароматния скраб с кафе се съдържат натрошени кафеени зърна и орехови черупки, които 
деликатно премахват мъртвите клетки, подобряват цвета и релефа на кожата.

Действие на активните съставки

Екстрактът и маслото от кафе Кона пробуждат и тонизират кожата като активират обменните процеси  
в тъканите и възстановяват защитните й свойства.

Сок от листа алое (органичен) – подходящ за всеки тип кожа, овлажнява и успокоява.

Натрошени зърна кафе Кона и орехови черупки – меко премахват мъртвите кожни клетки, стимулирайки 
обновяването им. Изравняват релефа на кожата и подобряват цвета на лицето.

Витамините А и Е изравняват тена и изсветляват кожата.

Морският колаген омекотява и изглажда кожата.

Екстракт от цветове лайка (органичен) – успокоява и омекотява чувствителната и реактивна кожа.

Супероксид дисмутаза и пероксидаза – възстановяват бариерните функции на епидермиса.

сок от листа алое вера органичен, пропилен гликол, ка-
прилик/ каприк триглицерид, пентилен гликол, натрошени 
зърна кафе арабика , натрошени орехови черупки, карбомер, 
цетеарилов алкохол, феноксиетанол, каприлил гликол, 
цетеарет-20, масло от кафе арабика, натриев хидрок-
сид, витамин Е, разтворим колаген, витамин А, глицерин, 
сорбинова киселина, екстракт от ориз, екстракт от кафе 
робуста, екстракт от цвят лайка органичен, токоферол, 
Leuconostoc/ фермент филтрат от репички, биозахаридна 
смола-1, калиев сорбат, соева пероксидаза, супероксид дис-
мутаза, тринатриев EDTA, карамел.

код:  60020
форма на отпускане:  50 мл

състав:
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PRIVILEGE ХИДРАТИРАЩ ТОНИК С ЕКСТРАКТ И 
МАСЛО ОТ КАФЕ
Privilege Hydrating Toner 

Овлажняване и освежаване на кожата
Завършва процеса на почистване на кожата след употребата на млякото, свива порите, нормализира  
pH-баланса на кожата, тонизира я и намалява отоците. Подготвя кожата за нанасянето на грим. Овлажнява 
я интензивно, благодарение на високото съдържание на органичен сок от алое.

Действие на активните съставки

Екстрактът и маслото от кафе Кона пробуждат и тонизират кожата като активират обменните процеси  
в тъканите и възстановяват защитните й свойства.

Сок от листа алое (органичен) – подходящ за всеки тип кожа, овлажнява и успокоява.

Екстракт от вирджински хамамелис – намалява васкулатурата, мазните отблясъци и лющенето на кожа-
та, свива порите, подобрява цвета на лицето.

Екстракт от цвят римска лайка – действа успокояващо на кожата, намалява отоците.

Витамините А, С, Е имат изразено антиоксидантно въздействие.

сок от листа алое органичен, глицерин, екстракт от вир-
джински хамамелис, вода, хептил гликозид 1,2-хексанедиол, 
каприлил гликол, етанол, калиев сорбат, масло от кафе 
арабика, разтворим колаген, екстракт от кафе робуста, 
феноксиетанол, хептанол, витамин С (натриев аскорбил 
фосфат), хиалуронова киселина, витамин Е, витамин А, 
екстракт от цвят римска лайка, етилхексилглицерин, 
Leuconostoc/ фермент филтрат от репички, токоферол, 
тринатриев EDTA, карамел.

код:  60030
форма на отпускане:  100 мл

състав:
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PRIVILEGE ИНТЕНЗИВЕН ОКОЛООЧЕН СЕРУМ  
С ЕКСТРАКТ ОТ КАФЕ
Privilege Intensive Eye Serum 

Специална грижа за особена зона
Подмладяващият серум прониква лесно в дълбоките слоеве на нежната кожа около очите, възстановява 
еластичността ѝ, намалява отоците и изглажда мимическите бръчки. Препоръчва се употребата му преди 
нанасяне на крем.

Действие на активните съставки

Екстрактът от кафе има мощно подмладяващо въздействие. Активира обменните процеси в кожата, 
поддържа нейната влажност, възстановява еластичността ѝ и предотвратява фотостареенето.
Намалява и предотвратява отоците като подобрява микроциркулацията на кръвта.

Сок листа алое (органичен), морски колаген и хиалуронова киселина – притежават мощно овлажнява-
що и успокояващо действие върху деликатната и нежна кожа около очите.

Аргирелинът отпуска мимическите мускули като съкращава дълбочината на съществуващите мимически 
бръчки и предотвратява образуването на нови.

Представлява пептиден комплекс, който прониква в дълбоките слоеве на кожата.

Пролин и Треонин – участват в синтеза на колаген и еластин. Тези ценни аминокиселини помагат  
за възстановяне на колагеновата рамка на кожата, за укрепване на бариерните ѝ функции.

Пулпа от плодове акаи – богат източник на аминокиселини, витамини и антиоксиданти – има подмладяващ 
ефект, възстановявайки еластичността и здравината на кожата.

Екстрактът от цветове лайка (органичен) успокоява и омекотява чувствителната кожа.

Витамините А, С, Е притежават изразено антиоксидантно въздействие, повишават синтеза на колаген, 
еластин, хиалуронова киселина в кожата.

сок от листа алое вера органичен, вода, разтворим колаген, 
глицерин, карбомер, феноксиетанол, витамин С (3-О-етил-
аскорбинова киселина), пролин, треонин, каприлил гликол, 
екстракт от ориз, екстракт от кафе робуста, Leuconostoc/ 
фермент филтрат от репички, сорбинова киселина, 
екстракт от цветове лайка органичен, натриев хидроксид, 
екстракт от червени водорасли Ahnfeltiopsis concinna, пулпа 
от плодове акаи, хиалуронова киселина, витамин Е, витамин 
А, калиев сорбат, аргирелин (ацетил-хексапептид-8), етил-
хексилглицерин, хексилен гликол, тринатриев EDTA, токофе-
рол, соева пероксидаза, супероксид дисмутаза, карамел.

код:  60040
форма на отпускане:  30 мл

състав:
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PRIVILEGE ИНТЕНЗИВЕН СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ И ШИЯ 
С ЕКСТРАКТ ОТ КАФЕ
Privilege Intensive Facial Serum

Интензивна грижа против стареене
Концентрираната формула на серума нормализира обменните процеси в кожата, активира обновяване-
то на клетките, намалявайки мимическите бръчки, изсветлява и повишава еластичността й. Препоръчва  
се употребата му преди нанасяне на крем.

Действие на активните съставки

Екстрактът от кафе има мощно подмладяващо въздействие. Активира обменните процеси в кожата, 
поддържа нейната влажност, възстановява еластичността ѝ и предотвратява фотостареенето.

Сок от листа алое (органичен) – подходящ за всеки тип кожа, овлажнява и успокоява. Стимулира синтеза 
на колагеновите и еластиновите влакна, повишавайки тонуса и еластичността на кожата.

Екстракти от червени и кафяви водорасли – предотвратяват процеса на трансдермална загуба на влаж-
ност, осигурявайки еластичност и здравина на кожата.

Пролин и Треонин – участват в синтеза на колаген и еластин. Тези ценни аминокиселини помагат  
за възстановяне на колагеновата рамка на кожата, за укрепване на бариерните ѝ функции.

Аргирелинът отпуска мимическите мускули като съкращава дълбочината на съществуващите мимически 
бръчки и предотвратява образуването на нови. Представлява пептиден комплекс, който прониква в дълбо-
ките слоеве на кожата. Незаменима компонентна антивъзрастовата козметика.

Морският колаген и хиалуроновата киселина интензивно овлажняват кожата, изглаждат я, предотвратя-
ват образуването на бръчките и възрастовото увисване на тъканите.

Витамините А, С, Е имат изразено антиоксидантно въздействие, намаляват и предотвратяват пигмента-
цията на кожата.

сок от листа алое вера органичен, глицерин, вода, раз-
творим колаген, екстракт от червени водорасли Hypnea 
Musciformis, карбомер, феноксиетанол, витамин С (3-О етил 
аскорбинова киселина), пролин, треонин, екстракт  
от кафяви водорасли Sargassum Filipendula, каприлил гликол, 
сорбитол, екстракт от ориз, витамин Е, екстракт от кафе 
робуста, екстракт от червени водорасли Gelidiella Acerosa, 
Leuconostoc/ фермент филтрат от репички, витамин А, на-
триев хидроксид, сорбинова киселина, екстракт  
от цветове лайка органичен, екстракт от червени водо-
расли Ahnfeltiopsis concinna, хиалуронова киселина, калиев 
сорбат, етилхексил глицерин, токоферол, ацетил-хексапеп-
тид-8, хексилен гликол, тринатриев EDTA, соева пероксида-
за, супероксид дисмутаза.

код:  60050
форма на отпускане:  50 мл

състав:
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PRIVILEGE ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ОКОЛООЧЕН 
КРЕМ С ЕКСТРАКТ И МАСЛО ОТ КАФЕ
Privilege Repairing Eye Cream 

Преображение и сияние
Подхранва, овлажнява и омекотява нежната кожа около очите, коригира нейните възрастови недостатъци 
и й придава сияние.

Действие на активните съставки

Екстрактът и маслото от кафе Кона имат мощно подмладяващо въздействие. Активират обменните про-
цеси и защитните свойства на кожата, поддържат влажността й, възстановяват еластичността и предотвра-
тяват фотостареенето. Благодарение на антиоксидантното действие на маслото от кафе се забавя процеса 
на стареене на кожата.

Масло от сладък бадем и масло от жожоба – омекотяват, подхранват, освежават и тонизират кожата,  
намаляват тъмните кръгове под очите и забавят процесите на стареене на клетките.

Сок от листа алое (органичен), морски колаген, сквален и хиалуронова киселина – притежават мощно 
овлажняващо и успокояващо действие върху деликатната и нежна кожа около очите.

Алантоинът стимулира обновяването на епидермиса и възстановява бариерните функции на кожата.

Витамини А, С, Е притежават изразено антиоксидантно въздействие, намаляват пигментацията на кожата, 
ускоряват възстановяването на клетките.

Аргирелинът отпуска мимическите мускули като съкращава дълбочината на съществуващите мимически 
бръчки и предотвратява образуването на нови. Представлява пептиден комплекс, който прониква в дълбо-
ките слоеве на кожата.

Пулпа от плодове акаи – богат източник на аминокиселини, витамини и антиоксиданти – има подмладяващ 
ефект, възстановявайки еластичността и здравината на кожата.

сок от листа алое вера органичен, масло от сладък бадем, 
глицерин, масло от жожоба, разтворим колаген, стеаринова 
киселина, деметикон, масло от кафе арабика, сорбитан 
стеарат, вода, феноксиетанол, витамин С (3-О-етил-
аскорбинова киселина), карбомер, цетил алкохол, триетано-
ламин, карамел, глицерил стеарат, PEG-100 стеарат, капри-
лил гликол, етилхексил глицерин, алантоин, хексилен гликол, 
сквален, витамин Е, витамин А, Leuconostoc/ фермент 
филтрат от репички, пулпа от плодове акаи, хиалуронова 
киселина, миристил алкохол, стеарил алкохол, екстракт от 
кафе робуста, токоферол, екстракт от цветове римска 
лайка, екстракт от ламинария, калиев сорбат, аргирелин 
(ацетил-хексапептид-8), тринатриев EDTA.

код:  60060
форма на отпускане:  30 мл

състав:



114

PRIVILEGE ДНЕВЕН КРЕМ, ЗАБАВЯЩ 
ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ, ЗА ЛИЦЕ И ШИЯ  
С ЕКСТРАКТ И МАСЛО ОТ КАФЕ
Privilege Anti-Aging Morning Cream 

Възстановяване и защита през целия ден
Подгответе кожата за новия ден с подмладяващия дневен крем. Наситеният с активни компоненти състав 
осигурява продължително овлажняване, омекотяване и лифтинг-ефект, нормализира работата на салните 
жлези.

Действие на активните съставки

Екстрактът и маслото от кафе Кона имат мощно подмладяващо въздействие. Активират обменните про-
цеси и защитните свойства на кожата, поддържат влажността ѝ, възстановяват еластичността и предотвра-
тяват фотостареенето. Благодарение на антиоксидантното действие на маслото от кафе се забавя процеса 
на стареене на кожата.

Сок от листа алое (органичен) – подходящ за всеки тип кожа, овлажнява и успокоява. Стимулира синтеза 
на колагеновите и еластиновите влакна, повишавайки тонуса и еластичността на кожата.

Маслото от жожоба предотвратява сухотата на кожата, омекотява я и повишава еластичността ѝ. Забавя 
появата на признаците на стареене на кожата, благодарение на високата концентрация на аминокиселини.

Морски колаген, сквален и хиалуронова киселина – овлажняват интензивно кожата, като изглаждат 
повърхността ѝ и предотвратяват образуването на бръчки и възрастовото увисване на тъканите.

Витамини А, С, Е притежават изразено антиоксидантно въздействие, намаляват пигментацията на кожата, 
ускоряват възстановяването на клетките.

Пулпа от плодове акаи – богат източник на аминокиселини, витамини и антиоксиданти – има подмладяващ 
ефект, възстановявайки еластичността и здравината на кожата.

сок листа алое вера органичен, каприлик/каприк триглице-
рид, глицерин, масло от жожоба, разтворим колаген, стеари-
нова киселина, диметикон, масло от кафе арабика, сорбитан 
стеарат, вода, феноксиетанол, карбомер, цетил алкохол, 
триетаноламин, карамел, глицерил стеарат, PEG-100 
стеарат, каприлил гликол, етилхексил глицерин, витамин С 
(3-О-етил-аскорбинова киселина), алантоин, хексилен гликол, 
сквален, витамин Е, витамин А, Leuconostoc/ фермент 
филтрат от репички, пулпа от плодове акаи, хиалуронова 
киселина, миристил алкохол, стеарил алкохол, екстракт от 
кафе робуста, токоферол, екстракт от цветове римска 
лайка, екстракт от ламинария, калиев сорбат, аргирелин 
(ацетил-хексапептид-8), тринатриев EDTA.

код:  60070
форма на отпускане:  50 мл

състав:
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PRIVILEGE НОЩЕН КРЕМ, ЗАБАВЯЩ 
ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ, ЗА ЛИЦЕ И ШИЯ  
С ЕКСТРАКТ ОТ КАФЕ
Privilege Anti-Aging Night Cream 

Нощна грижа за възстановяване и подхранване
Разкошен нощен крем, забавящ процесите на стареене, който подхранва кожата с комплекс от активни ком-
поненти, докато спите. Ще посрещнете новия ден с по-еластична, гладка и сияеща кожа.

Действие на активните съставки

Екстрактът от кафе има мощно подмладяващо въздействие. Активират обменните процеси и защитните 
свойства на кожата, поддържат влажността ѝ, възстановяват еластичността и предотвратяват фотостарее-
нето. Подобрява микроциркулацията на кръвта, намалява и предотвратява отоците.

Сок от листа алое (органичен) – подходящ за всеки тип кожа, овлажнява и успокоява.
Стимулира синтеза на колагеновите и еластиновите влакна, повишавайки тонуса и еластичността на кожата.

Маслото от жожоба предотвратява сухотата на кожата, омекотява я и повишава еластичността ѝ. Забавя 
появата на признаците на стареене на кожата, благодарение на високата концентрация на аминокиселини.

Морски колаген, сквален и хиалуронова киселина – овлажняват интензивно кожата, като изглаждат 
повърхността ѝ и предотвратяват образуването на бръчки и възрастовото увисване на тъканите.

Витамини А, С, Е притежават изразено антиоксидантно въздействие, намаляват пигментацията на кожата, 
ускоряват възстановяването на клетките.

Пантенол и витамин В12 – ускоряват възстановяването на клетките, изглаждат кожата, подобряват цвета 
на лицето.

Пулпа от плодове акаи – богат източник на аминокиселини, витамини и антиоксиданти– има подмладяващ 
ефект, възстановявайки еластичността и здравината на кожата.

сок от листа алое вера органичен, каприлик/каприк тригли-
церид, глицерин, масло от жожоба, стеаринова киселина, 
разтворим колаген, вода, диметикон, сорбитан стеарат, 
феноксиетанол, карбомер, цетилов алкохол, триетанола-
мин, глицерил стеарат, PEG-100 стеарат, ароматизатор, 
пантенол, сквален, каприлил гликол, витамин С (3-О-етил-
аскорбинова киселина), етилхексил глицерин, хексилен 
гликол, алантоин, витамин В12, екстракт от кафе робуста, 
витамин Е, витамин А, Leuconostoc/ фермент филтрат  
от репички, пулпа от плодове акаи, миристил алкохол, 
стеарил алкохол, екстракт от цветове римска лайка, ек-
стракт от ламинария, хиалуронова киселина, калиев сорбат, 
токоферол, аргирелин (ацетил-хексапептид-8), тринатриев 
EDTA.

код:  60080
форма на отпускане:  50 мл

състав:
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МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО КОЗМЕТИЧНО
Tea Tree Oil

Маслото от чаено дърво се получава далеч не от листата на чая, а от листата на ниския дървесен вид 
Мелалеука (Melaleuca) от семейство Миртови. Това растение произхожда от Австралия, но се култивира  
и в други страни от тропическия пояс, като Малайзия и Югоизточна Азия. Етеричното масло, което се по-
лучава от чаеното дърво е много концентрирано, а приложението му е предимно външно. Но дори и при 
такава употреба на маслото трябва да се внимава, особено при чувствителна кожа.
За първи път съвременната наука започва да се интересува от свойствата на маслото от чаено дърво  
в началото на XX век. Резултатите от изследванията показват, че антисептичната му активност е 100 пъти 
по-силна от тази на карболовата киселина и при това то е безвредно за човека. През 1937 г. е открито още 
едно фантастично качество на това масло – в присъствие на кръв и други вещества от органичен произход 
неговите антисептични свойства се засилват с 10–20 %.
Днес маслото от чаено дърво се използва като антисептично средство с широк спектър на действие.
Според американските изследователи на това растение, «то е антисептик, който притежава силни анти-
бактериални, противогъбични и противовъзпалителни свойства и може да се справи практически с всичко –  
от трихофития по главата до гъбични поражения по ноктите». Съставът на маслото е най-балансираната 
от самата природа комбинация от над 50 биологично активни вещества (монотерпени, дитерпени, цинеол, 
виридифлорен, терпинен-4-ол, α-терпинеол, α-пинен, γ-терпинен, α-терпинолен), която определя действие-
то на този продукт върху кожата. Но най-голямо значение за антисептичната активност на маслото от чаено 
дърво има терпинен 4-олът.
То е ефективно при остри и хронични кожни възпаления, регенерира кожата, премахва дразненето,отоците, 
сърбежа, зачервяването, гнойните обриви, кожните язви и други. В козметологията се използва за еже-
дневна грижа за мазната кожа, а също така и при пърхот, косопад, брадавици, херпеси. Високата про-
никваща способност на маслото от чаено дърво му позволява да работи едновременно на епидермално 
(повърхностно), интрадермално (вътрекожно), клетъчно (вътре във всяка клетка) и молекулярно ниво.
Маслото от чаено дърво е незаменимо при редица кожни проблеми: псориазис, алергичен дерматит, екзе-
ма, импетиго, педикулоза, ухапвания от насекоми. Интересен е фактът, че то действа изключително върху 
засегнатите участъци на кожата, подпомага обновяването на клетките и техния растеж.
Даже при поражения на кожата от паразити (въшки, акари и кърлежи) използването на това масло има 
дълготраен положителен ефект.
Действието на маслото от чаено дърво върху увредени участъци от кожата определя успеха на неговото 
приложение при различни травми на мускулите и ставите, при разтягания, порязвания, охлузвания, из-
гаряния. То прекрасно отстранява болката, дезинфекцира засегнатото място и подпомага заздравяването 
на раните, включително и гнойните. Освен това, унищожава редица микроорганизми – бактерии, вируси  
и гъбички, което определя неговите бактерицидни, противовирусни и противогъбични свойства.
А една топла вана с няколко капки масло от чаено дърво има удивителен възстановителен ефект, подо-
брява тонуса и засилва имунитета.

100 % пречистено масло от чаено дърво от вида Melaleuca
alternifolia

код:  5701
форма на отпускане:  30 мл

състав:
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МАСЛО ОТ ЕМУ
Emu Oil

Лечебните свойства на маслото от ему са открити първо от австралийските местни жители. Според техните 
легенди, в продължение на стотици години австралийците използвали маслото от ему при всякакви случаи 
в своето ежедневие. То било за тях универсално. Те лекували с него абсолютно всичко – пресни рани, из-
гаряния, ухапвания от насекоми, болки в ставите, различни кожни болести.
Маслото от ему е високо концентриран продукт, който се получава чрез екстракция и фракциониране. Той 
преминава бързо в кожата, без да оставя мазни следи.
Неговите противовъзпалителни и овлажняващи свойства се дължат на състава му. В него влизат 70 % 
мастни киселини, които са от групата на ненаситените, т.е. високо активните мастни киселини. Маслото от 
ему е богато на α-линоленова киселина – вещество, известно със своите лечебни качества при мускулни 
и ставни болки, а също така и на олеинова киселина, която има локално противовъзпалително действие. 
Линоленовата киселина е сред предшествениците на простагландините, които намаляват отоците и скова-
ността на ставите, имат обезболяващ ефект (особено при повърхностни травми) и премахват мускулното 
напрежение, възникнало в резултат на големи физически натоварвания.
Маслото от ему е ефективен натурален овлажнител с висока биологична активност. То има удивителното 
свойство да попива бързо в кожата и да прониква в нейните дълбоки слоеве, което се дължи на влизащата 
в състава му олеинова киселина. Това масло е особено подходящо за суха кожа, защото осигурява цело-
дневно хидратиране, и това го прави идеално средство за поддръжка на сухата кожа.
Маслото от ему е много ефективно и при проблемна кожа. Често един от основните недостатъци на маст-
носъдържащите козметични средства, предназначени да се грижат за кожата, е способността им да за-
пушват порите, в резултат на което се образуват черни точки и обриви. Маслото от ему не запушва порите  
и не води до реакции на свръхчувствителност.
То намалява дразненето и възпалението на кожата при хора с екземи, които често страдат от непоноси-
мост към голяма част от козметичните продукти. За разлика от болшинството овлажняващи средства, които 
често засилват чувствителността на кожата на страдащите от екземи, маслото от ему не само няма този 
ефект, но и облекчава тяхното състояние.
Маслото от ему подпомага регенерацията и възстановяването на кожата. То има успокояващо действие, на-
малява дразненето и възпрепятства образуването на келоидна тъкан, благодарение на което възстановява-
нето става по-бързо и по-интензивно и е съпроводено с по-малко болкови усещания. Маслото от ему може 
да се използва при рани, които са в процес на ранна епителизация, тъй като има бактериостатични свойства 
и възпрепятства размножаването на различни бактерии в областта на раната. При използването на това 
масло при постоперативни рани и изгаряния е забелязано по-бързо зарастване на увредените участъци.
Маслото от ему добре се съчетава с други козметични средства, не съдържа алергени, няма мирис  
и е много икономично.

код:  5710
форма на отпускане:  50 мл

99,7% натурално масло от ему, етерично масло от листа 
розмарин, витамин Е.  

състав:
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PURE&NATURAL МАСЛО ОТ ЕМУ С МАСЛО  
ОТ ЧАЕНО ДЪРВО
Emu Oil with Tea Tree Oil

Балсамът на базата на маслото от ему с добавени масло от чаено дърво, витамин Е и други природни ком-
поненти неслучайно се нарича изцеляващ.
Благодарение на своята висока проникваща способност, маслото от ему транспортира всички съставки  
на балсама в дълбоките слоеве на кожата и по този начин засилва техните полезни свойства.
Специално подбраният състав подобрява локалното кръвообращение, отпуска мускулатурата, подпомага 
зарастването на раните, регенерацията на кожата, отстраняването на болката; има добър ефект при из-
гаряния от различен произход (термични,химични, слънчеви). При продължителна употреба на балсама се 
нормализира секрецията на мастните жлези, подобрява се структурата и външния вид на кожата. Благода-
рение на маслото от чаено дърво и невена, които се използват в козметологията като противовъзпалителни, 
дезинфекциращи и ранозаздравяващи средства, балсамът има положително действие при раздразнена и 
възпалена кожа.

Маслото от чаено дърво е масло-лечител. Австралийските местни жители познават отдавна свойствата 
на чаеното дърво. Те използват неговите листа за заздравяване на рани. А маслото от чаено дърво има 
бактерицидно, имуностимулиращо и противовирусно действие. Благодарение на своите качества, то иде-
ално помага при изгаряния, порязвания, ухапвания от насекоми, обриви, херпеси. То също така премахва 
умората, омекотява и подхранва кожата, повишава еластичността на стените на капилярите, подобрява 
капилярното кръвообращение, отстранява отоците и повърхностните разширени вени.

Пчелният восък, който влиза в състава на балсама, попива добре и придава на кожата гладкост и нежен 
вид. Восъкът е полезен за кожата, защото е близък по състав до редица компоненти на кожната мазнина. 
Той помага за образуването на восъкообразен филм на повърхността на кожата и по този начин я предпазва 
от дехидратация. А съдържанието на витамин А и каротеноиди във восъка определя неговата способност 
да влияе положително върху процесите на регенерация на епителната тъкан.

Витамин Е се нарича още «витаминът на красотата».
Той защитава от вредното действие на свободните радикали и така предпазва кожата от преждевременно 
стареене и образуване на бръчки, снабдява я с кислород и влага, което е важен фактор за нейната свежест 
и еластичност.

Маслата от ядки (бадемови и кайсиеви) и пшенични кълнове са източник на ненаситени мастни кисели-
ни, минерали, витамини и други полезни вещества. Съчетанието на тези съставки с маслото от ему води до 
успокояване, омекотяване и хидратация на кожата и същевременно премахване на възпалението и добър 
регенериращ ефект.

Ектракт от невен, маслинено масло, масло от ему, масло от 
сладък бадем, масло от кайсиеви ядки, масло от пшенични 
кълнове, пчелен восък, витамин Е, масло от чаено дърво

код:  91605
форма на отпускане:  15 мл

състав:
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PURE&NATURAL КРЕМ ЗА ТЯЛО COOL RELIEF
Cool Relief Crem

Здравословният отдих и активният начин на живот са основните приоритети на съвременния човек!
Вие сте енергични и винаги в движение! Но… в един определен момент в жизненоважната за Вас система 
могат да настъпят непредвидени сривове.
В случаи на разтегнати сухожилия, мускулни травми, състояния на обостряне на радикулит, остеохондроза, 
различни миалгии и проблеми със ставите ще Ви помогне кремът Cool Relief, който загрява мускулите, 
премахва болката и сковаването. Той е специално създаден за бързо и ефективно възстановяване, има 
изразено противовъзпалително и обезболяващо действие, стимулира обменните процеси и подобрява под-
вижността на опорно-двигателния апарат. А неговата уникална мастна основа (натурално масло от ему) 
прониква дълбоко в кожата и осигурява висока биологична достъпност на активните вещества в третира-
ните тъкани.

В състава на крема влизат:
Камфора – подобрява кръвообращението, има загряващ и тонизиращ ефект, нормализира съдовия тонус, 
отпуска мускулите и намалява усещането за болка.
Ментол – дразни нервните окончания, намиращи се в мускулите, има обезболяващо и леко охлаждащо дей-
ствие, допринася за раздвижването на кръвта в повърхностните вени и така успокоява засегнатия участък.
Масло от ему – известно със своя противовъзпалителен ефект при мускулни и ставни болки, намалява 
възпалителното огнище, отоците и сковаването, премахва мускулното напрежение.
МСМ участва активно във формирането на основните структурни белтъци на съединителната тъкан и хру-
щялите – колагена и кератина. Те поддържат еластичността и подвижността на ставите, премахват възпале-
нието, предизвикано в резултат на окислителни процеси, участват в регенерирането на увредените клетки 
на хрущялите и сухожилията, както и в образуването на нови.
Глюкозамин сулфат – участва в изграждането на вътреставната течност, която «смазва» ставите, намаля-
ва триенето и изтъркването на хрущялните ставни повърхности и така укрепва хрущялната тъкан.
Инхибира синтеза на лизозомните и протеолитичните ензими, които разрушават хрущяла и прилежащите 
тъкани, като по този начин осигурява тяхната цялост и здравина и предотвратява протичането на възпали-
телни процеси в ставите.
Екстракт от смолата на тамяновото дърво (Boswellia serrata) – има противовъзпалително действие, под-
помага възстановяването на ставите, подобрява микроциркулацията на кръвта. Неслучайно тамяновото 
дърво е наречено «борец срещу възпалението». Активните му съставки – босвелиевите киселини, потискат 
възпалителните процеси в съединителните тъкани, намаляват ставните отоци, укрепват и възстановяват 
увредените кръвоносни съдове.
Екстракт от плодовете на ракитник – един от най - богатите източници на витамините А, С и Е. Стимули-
ра обменните процеси в кожата и повишава нейния жизнен тонус, което се дължи на уникалния комплекс  
от биологично активни вещества.
Кремът Cool Relief действа меко и надеждно – отначало успокоява травмираното място, като леко го ох-
лажда, а след това приятно и дълго го загрява, при което болката непременно отстъпва!

код:  91645
форма на отпускане:  120 г

Вода, ментол, камфора, масло от ему, цетеарилов спирт, 
дицетил фосфат, цетет-10 фосфат, восък, глицерил сте-
арат, стеаринова киселина, метилсулфонилметан (MСM), 
оризово масло, глюкозамин сулфат, феноксиетанол, триета-
ноламин, карбомер, евкалиптово масло, масло  
от градинска мента, масло от дива мента, масло  
от карамфил, екстракт от смолата на тамяновото дърво  
и екстракт от плодовете на ракитник

състав:
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СORALBRITE — ПАСТА ЗА ЗЪБИ CORAL APATITE®

Coralbrite

код:  5720
форма на отпускане:  туба 80 г

Японската паста за зъби «Coralbrite» е ново име не само сред средствата за хигиена на устната кухина, но 
и сред пастите за зъби хидроксиапатит. Защото е една от първите пасти за зъби в света с хидроксиапатит 
на базата на корал — натурален източник на минерални вещества. 99,7% от компонентите на пастата са 
получени от природни минерали, растения, плодове, водорасли и даже зеленчуци. Пастата  Coralbrite с 
освежаващ аромат на японска мента не само превъзходно почиства, но и запазва и възстановява зъбния 
емайл, предотвратява появата на кариес.

Действие на активните компоненти 

Калциевият хидроксиапатит е основен компонент на зъбите и костите (зъбният емайл се състои на 75% 
от хидроксиапатита). Хидроксиапатитът Coral Apatite®, на базата на който е създадена пастата за зъби 
Coralbrite, се произвежда от природен изкопаем корал (Fossil Coral) от остров Йонагуни (Yonaguni Island) в 
Япония. Кораловият апатит е ценен и рядък в света ресурс — източник не само на калций и фосфор, но и на 
много други минерали (повече от 70), които преди 10 хиляди години са били разтворени в древната морска 
вода. Благодарение на порестата си структура, коралът има функциите на сорбент, което означава, че оси-
гурява най-доброто почистване от налеп и изсветлява зъбния емайл.

Природният калций не само доставя калциеви йони, но и поддържа алкално рН в устната кухина (показа-
тел рН на пастата е 10), което намалява деминерализацията и удължава възстановяващото действие на 
хидроксиапатита.

Екстрактът от лук и алантоинът успокояват дразненията и възпаленията, допринасят за заздравяването, 
както и уникалният мастикс от фъстъково дърво. А заедно с маслото от японска мента този растителен 
комплекс осигурява прекрасен освежаващ вкус и аромат.

вода, калциев карбонат, глицерин, сорбитол, хидрок-
сиапатит (Coral Apatite®), целулозна камед, масло 
от японска мента, измиваща основа Sekken Soji на 
базата на кокосово масло, феноксиетанол, натриев 
цитрат, карагинан, алантоин, екстракт от лук,  
мастикс от фъстъково дърво

състав:

Приложение
Пастата за зъби Coralbrite с коралов хидроксиапатит:

 ● внимателно почиства зъбите от налепа;
 ● намалява деминерализацията; 
 ● подобрява реминерализацията на зъбния емайл;
 ● понижава чувствителността на зъбите;
 ● полира и изсветлява зъбния емайл; 
 ● предотвратява появата на кариес;
 ● освежава и предотвратява появата на непри-

ятен дъх.
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СИЛВЪР ГЕЛ
Silver Gel

код:  91637
форма на отпускане:  44 мл

«Силвър гел» е продукт, създаден на базата на колоидното сребро, който има антисептично, антибак-
териално и противовъзпалително действие. Гелът като основа осигурява висока биологична достъпност  
и ефективност на среброто.

Среброто инхибира специфичните ензими, които участват в процесите на метаболизма на много от бакте-
риите (около 650 вида), вирусите и гъбичките.

Прониквайки в клетките, засегнати от микроорганизмите, среброто блокира дихателните им функции и пре-
чи на преминаването на хранителни вещества в тях. Това води до клетъчна смърт, но по никакъв начин  
не вреди на здравите клетки.

Противовъзпалителните свойства на среброто се проявяват при контакт със засегнатите тъкани. Попадай-
ки в раната, среброто се свързва с тъканните белтъци и създава защитен слой, който обхваща нервните 
окончания и така предпазва мястото от дразнене. Под влияние на среброто раните бързо се освобожда-
ват от некротизиралите маси, развитието на патологичния процес се прекъсва и се ускоряват процесите  
на регенерация.

Сребро 24 ppm, вода, карбопол, триетаноламин

състав:

Приложение
«Силвър гел» помага при:

 ● изгаряния, рани, трофически язви, хемороиди;
 ● кожни проблеми (псориазис, алергичен дерматит, 

екземи);
 ● респираторни инфекции от вирусен или бактери-

ален произход (грип, ангини, ОРВИ и др.).
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СИЛВЪР МАКС КЕЪР
Silver-Max Care

код:  91679/91678
форма на отпускане:  118 мл/236 мл

вода, сребро 10 ppm

състав:

Това е воден разтвор на колоидно сребро (сребърна вода) за ежедневно почистване на кожата. Технологи-
ята на производство на колоидния разтвор позволява на частиците на среброто да се разтворят напълно 
във водата. 

При употребата на Silver-Max Care йоните на среброто, които се съдържат в разтвора, предотвратяват раз-
множаването на патогенните бактерии по повърхността на кожата.

Почистването на кожата с този разтвор сутрин и преди сън я освежава и овлажнява. Козметолозите пре-
поръчват употребата на сребърна вода като средство за измиване при проблемна кожа, акне, обриви.

Сребърната вода действа подмладяващо, намалява дразненето на кожата, предотвратява изсъхването  
и лющенето ѝ, повишава тонуса, активира регенерацията на клетките.
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ALIVE D ХИПОАЛЕРГЕНЕН ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ  
ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ
Alive D Allergy-free dishwashing liquid

Хипоалергенен концентриран препарат за измива-
не на съдове без ароматизатори и оцветители. Аб-
солютно безвредно за хора, страдащи от алергии, 
астма и химическа чувствителност. Благодарение на 
меките анионни и амфотерни ПАВ, препаратът ефи-
касно измива мазнини, не прави голяма пяна, което 
го прави идеален за използване в природни условия. 
Не съдържа фосфати, нефтени разтворители и дру-
ги компоненти, които дразнят дихателната система и 
кожата. Не изсушава кожата на ръцете: глицеринът, 
който влиза в състава на препарата, във влажна сре-
да овлажнява кожата.

код:  81311
форма на отпускане:  946 мл

Анионни ПАВ 15- 25 %, амфотерни ПАВ 15-20 %, глицерин  
1-3 %, пропиленгликол 1-2 %, натриев хлорид 0-2 %,  
консервант (бензизотиазолин) 0,01-0,04 %.

състав:

Alive почистващи препарати

КОЛЕКЦИЯ СРЕДСТВА ЗА ДОМА
Битова химия за дома Alive — ново поколение по-
чистващи и измиващи средства, които се отличават 
с ефективност, универсалност, екологичност и ико-
номичност. 

Средствата Alive са специално създадени за хора, 
които не желаят да излагат своето здраве и околната 
среда на агресивното въздействие на битовата хи-
мия. Средствата Alive не съдържат  опасни токсични 
вещества като нефтени продукти, борати, фосфати, 
фосфонати, оптични избелители, изкуствени арома-
ти и оцветители. В състава на Alive има  само меки 
екологични ПАВ, минерални и органични вещества. 

Препаратите за пране Alive са представени от грану-
лиран прах за пране на бели и цветни тъкани, както 
и от средство за избелване и премахване на упори-
ти петна. И двата препарата съдържат цеолити — 
природни минерали, заели мястото на фосфатите; 
натриев перкарбонат (активен кислород); комплекс 
от ензими. Цеолитите, за разлика от фосфатите, 
взаимодействат добре с ПАВ, заедно с които ефек-
тивно премахват замърсяванията от прането, и след 
пране лесно се отмиват от тъканите. Ензимите и на-
триевият перкарбонат разтварят протеиновите (пет-

на от кръв, детска храна, млечни продукти, яйца) и 
другите сложни замърсявания, без да нарушават 
структурата на тъканите и без да променят цвета 
им. Благодарение на гранулираната форма прахо-
вете Alive не оставят петна от прах, не съдържат 
никакви ароматизатори и оцветители,  затова са 
подходящи за хора, страдащи от алергии, астма и 
повишена чувствителност към химични вещества.

Течният препарат за измиване на съдове съдържат 
меки ПАВ и не съдържа никакви оцветители и аро-
матизатори. Разтваря ефективно мазнините и лесно 
се отмива от съдовете. Препаратът е разработен 
специално за хора, страдащи от алергии и пови-
шена чувствителност към химичните съставки на 
битовата химия. Неговата формула не предизвиква 
дразнене на кожата, не изсушава кожата на ръцете.

Препаратите Alive са безопасни за канализацията 
и за автономните септични системи на къщи и вили, 
защото не съдържат агресивни химични компоненти.

Продуктите Alive са концентрирани препарати, по-
ради което стигат за дълго време, което пести съще-
ствено пари и време.
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Alive перилни препарати

КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ  
И ОТСТРАНЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ 
ЗАМЪРСЯВАНИЯ ALIVE
Alive Ultra-concentrated destainer/deodoriser

Безопасен ефикасен многофункционален кисло-
роден избелващ препарат. Има широко прилагане  
в домакинството: за пране на бельо, почистване  
на килими, вана и тоалетна. Ефикасно действа при 
всякакви температури и твърдост на водата, под-
ходящ за всякакъв тип тъкани и цветове, с изклю-
чение на коприна и вълна. Натриев перкарбонат, 
който лежи в основата и освобождава активен кис-
лород, не оставя по тъканите неприятен жълтеникав  
или сивкав оттенък, дезодорира бельото, и оставя 
след себе си усещане за свежест. Не съдържа хлор 
и други агресивни компоненти, безопасен за авто-
номни септични системи.

код:  81111
форма на отпускане:  1130 г

Натриев перкарбонат 80–90 %, калцинирана сода 10–20 %.

състав:

КОНЦЕНТРИРАН ПРАХ ЗА ПРАНЕ НА БЕЛИ  
И ЦВЕТНИ ТЪКАНИ ALIVE
Alive Ultra-concentrated powdered laundry detergent

Екологично чист, концентриран и високоефективен 
прах за ръчно и машинно пране. Ефикасно дей-
ства при всякакви температурни режими и твърдост  
на водата, подходящ за всякакъв тип тъкани и цве-
тове, с изключение на коприна и вълна. Притежава 
100% биологична разтворимост, не съдържа фос-
фати, ароматизатори, оцветители и други токсични 
вещества. Активен кислород, зеолити, ензими, КБЦ 
меко отстраняват всички видове петна, не оставят 
топчета, избелват, не увреждат структурата на тъка-
ните и запазват цвета. Много икономичен при из-
ползване (25 г за 1 стандартно пране).

код:  81113
форма на отпускане:  907 г

Натриев перкарбонат <40 %, натриев хидрокарбонат  
15–30 %, зеолити 15–30 %, анионни ПАВ 5–15 %, нейоногенни 
ПАВ 5–15 %, натриев сулфат 5–15 %, натриев метасили-
кат <4 %, ензими (алфа-амилаза, протеаза) <3 %, силициев 
диоксид <3 %, ресорбент (КБЦ) <3 %.

състав:
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Устройствата от серията Vital Water целенасочено възстановяват енерго-информационните параметри  
и молекулярната структура на водата – нейната живителна сила. Така обработената вода може да се из-
ползва навсякъде – в дома, на гости, в друг град или държава, по време на отдих или на работа.

Тези устройства възстановяват променената в резултат на отрицателни въздействия (електромагнитно  
или акустично поле, значителни колебания на налягането и температурата) структура на водата и допълни-
телно я насищат с енергия.

Всички устройства, независимо от тяхната конструкция, имат метален корпус (цилиндър), който е изработен 
от специална неръждаема стомана, във вътрешността на който се намира еталон със структурирана вода. 
Този еталон съдържа вода, взета от няколко световно известни лечебни водни източника, разположени в 
австрийските Алпи, Европа и Азия, и смесена на едно място. Еталонната вода има високо организирана 
молекулярна структура и е заредена с енергия. Металният цилиндър е намагнетизиран и около него се 
създава магнитно поле, което по параметри съвпада с тези на естественото магнитно поле на Земята  
и се намира в резонанс с него. Около диполите на структурираната вода съществува слабо електромагнит-
но поле, което при резонанс придобива огромна сила.

Когато преминава през корпуса на устройството, водопроводната вода се завихря (турбуленция  
по Шаубергер),при което става по-мека, променя структурата си и се зарежда с енергия. Така обработената 
вода придобива свойствата на природната изворна вода и има по-висок енергиен потенциал в сравнение 
с изходната вода. Такава вода не предизвиква образуване на котлен камък и ръжда във водопровода и на-
гревателните елементи на пералните и съдомиялните машини. При миене и пране с нея не остават петна 
по съдовете и дрехите. Тя мие и пере много по-добре с много по-малко миещи средства и при по-ниска 
температура, което позволява да се намалят разходите за препарати и електроенергия. И не на последно 
място – къпането с такава вода подобрява състоянието на кожата и косата.

Устройствата от серията Vital Water

Индивидуалното устройство «Витастик» има раз-
мери на писалка и е предназначено за обработ-
ване на вода и други течности, които се използ-
ват за пиене, включително и спиртните напитки. 
Обемът на обработваната течност може да бъде 
не по-голям от 1,5-2 литра.Това устройство пред-
ставлява намагнетизиран стоманен цилиндър с 
разположен коаксиално турболизатор.

Витастик
Vitastik

код: 91749
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