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OBJEVUJ  
NOVOU SIBIŘ!

SPORT, NUTRITION & BEAUTY



JSME WELNESS 
EXPERTI!  
25. LETÁ HISTORIE 
VÍCE NEŽ 60 ZEMÍ NA TŘECH 
KONTINENTECH ZÍSKALI PŘÍLEŽITOST 
POUŽÍVAT NAŠE PRODUKTY 

Jsme hrdí na vlastní výrobní základnu, odpovídající 
mezinárodním standardům HACCP, ISO a GMP. 

Produkce v pěti oblastech: 

 • KRÁSA 

 • HYGIENA 

 • DOPLŇKY STRAVY 

 • VÝŽIVA 

 • PARFUMERIE

Narodili jsme se na Sibiři a neseme naše hodnoty 
a filosofii po celém světě! 

S úctou se chováme k přírodě, která nám dává sílu 
a energii. 

Snažíme se být vždy na vrcholu informační vlny 
a trendů. 

Sdílíme pozitivní náladu, nabíjíme energii a spěcháme 
konat dobré skutky. 

OBJEV PRO SEBE ODBORNÝ PŘÍSTUP 
VE SVĚTE WELLNESS!

2 1



EKOPROJEKTY  
Nadace pro ochranu přírody World Around You 
funguje již osm let a podporuje více než sto 
ekologických iniciativ – od záchrany Rarohu velkého 
až po monitoring jezera Bajkal. 

Aktivně spolupracujeme s velkými fondy – Jezero 
Bajkal a WWF. 

V roce 2020 probíhají aktivní přípravy 
rozsáhlého projektu výsadby lesů (ve spolupráci 
s Rosprirodnadzorem).  

ROZVÍJÍME EKOLOGICKÉ HNUTÍ VŠUDE 
TAM, KDE JE PŘÍTOMNÁ ZNAČKA 
SIBERIAN WELLNESS. 

Ve výrobě, produktech a recepturách, na Událostech 
a on-line platformách, při osobních prezentacích a 
schůzkách v kancelářích. 

PŘIPOJ SE K NÁM – I PRO TEBE MÁME 
EKOLOGICKÝ PROJEKT! 

WORLDAROUNDYOU.ORG 
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DOPLNĚK STRAVY
SIBERIAN SUPER 
NATURAL NUTRITION. 
NATURAL VITAMINS
Organický komplex vitamínů, 
minerálů a omega-3 
polynenasycených mastných kyselin 
přírodního (nesyntetického) původu. 
30 sáčků po 4 kapslích / 81,45 g 
500469� 1669�Kč�/�64,40�€

Inovační�technologie:��
MenaQ7®, CaroCare®, 
Mediteanox®, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

Z ČEHO SE SKLÁDÁ 
DOKONALÝ NUTRITION-
PROGRAM?
PŘÍRODNÍ�VITAMÍNY
 • S komplexem vitamínů skupiny B, niacin 

(vitamín PP), kyselina pantothenová, 
vitaminy B1,B2,B6, kyselina listová, 
biotin.

 • Vitamin C z extraktů z aceroly Naturex®
 • Vitamin D2 (kvasnicový autolyzát 

Lalmin® Vita D)
 • Vitamín E (směs tokoferolů )
 • Beta-karotén 30% CaroCare®
 • Vitamín K2 MenaQ7®

ORGANICKÉ�MINERÁLY
 • Jod (Extrakt z chaluhy bublinaté 

Finzelberg®)
 • Křemík (bambusový extrakt Givaudan™)
 • Selen (Kvasničný autolyzát Lalmin 

Se 2000™)

OMEGA-3�KYSELINY
 • Utrakoncentrované omega-3 

polynenasycené mastné kyseliny 
z hlubinných mořských ryb 
PronovaPure™ 

PŘÍRODNÍ�ANTIOXIDANTY
 • Dihydrokvercetin (extrakt sibiřského 

modřínu)
 • Hydroxytyrosol (Olivový extrakt 

Mediteanox®)

ÚČINEK
Pomáhá udržet rovnováhu 
vitamínů a mikronutrientů 
v těle u lidí s různým typem 
stravování a rytmem života.

SIBERIAN SUPER 
NATURAL NUTRITION
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DOPLNĚK STRAVY
3D�BONE�VEGAN�CUBE
KOMPLEX PRO TROJITOU PODPORU KOSTERNÍHO SYSTÉMU. 

Komplex�č.�1: Organický vápník ve formě chelátu (bisglycinátu).

Komplex�č.�2: bisglycinát vápenatý, bambusový extrakt Naturex™ 
(standardizovaný dle organického křemíku), autolyzát kvasinek Lalmin® 
Vita D (standardizovaný dle přírodního vitamín D).

30 sáčků po 5 vegetariánských kapslích 
500572� 1329�Kč�/�51,26�€�

01

02

03

PODPORA KOSTÍ
Maximální biologická dostupnost organický 
chelátový vápník v kombinaci s přírodním 
vitamínem D2 Lalmin® Vita D pomáhá snižovat 
riziko ztráty kostní hmoty, osteoporózy a 
zabraňuje ztrátě vápníku s věkem.

NASYCENÍ MINERÁLY
Biologicky dostupný křemík v Naturex™ 
Bamboo Extract zvyšuje minerální hustotu 
kostní tkáně.

POSÍLENÍ KOSTNÍ KOSTRY
Aminokyselina glycin je klíčovým prvkem při 
syntéze kolagenu, který tvoří kostru pojivové 
tkáně kostí.

BONE 
VEGAN 3D

 C
UB

E
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DOPLNĚK STRAVY
RELAX�BOX
OCHRANA PROTI STRESU
Hořčík napomáhá klidně reagovat 
na stressové faktory – bez 
vegetativních reakcí (zvýšený tlak, 
pocení).
Hypericin obsažený v extraktu 
z třezalky působí jako mírné 
antidepresivum, udržuje emoční 
rovnováhu.
Extrakt z mučenky, šišáku a kozlíku 
lékařského harmonizují nervový 
systém a zlepšují noční spánek.

Komplex�č.�1.�Složení: Citrát hořečnatý, extrakt 
z kozlíku lékařského, extrakt z listů a květenství 
hlohu, extrakt ze šišáku bajkalského.

Komplex�č.�2.�Složení: extrakt z mučenky, 
extrakt z třezalky, želatinová kapsle.

30 sáčků po 4 kapsle 
500931� 805�Kč�/�31,05�€

DOPLŇKY�STRAVY

DAILY BOX
BUĎTE PŘIPRAVENI  
NA NOVÝ DEN!

JEDNODUCHÝ ZPŮSOB 
POUŽITÍ: JEDNOU DENNĚ

JEDNODUCHÁ FORMA: 
POHODLNÁ SADA – VŽDY  
PO RUCE!

8 9
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DOPLNĚK STRAVY
IMMUNO�BOX
Vitamin C a zinek přispívá k normální funkci imunitního 
systému. Extrakt z kořene ženšenu (Panax ginseng) podporuje 
přirozenou obranyschopnost imunitního systému a extrakt 
echinacea (Echinacea purpurea (L.)) napomahá normální funkci 
dýchacího systému.

Komplex�№�1�(bíla�kapsle).�Složení: kyselina L-askorbová, extrakt z echinacey, 
želatinová kapsle, citrát zinečnatý.

Komplex�№�2�(zelená�kapsle).�Složení: arabinogalaktan modřín, želatinová kapsle, 
extrakt z kořene ženšenu, extrakt z listů jitrocele.

Komplex�№�3�(béžová�kapsle).�Složení: arabinogalaktan modřín, želatinová kapsle, 
extrakt z listů šalvěje, extrakt z květu heřmánku, extrakt z tymiánu.

30 sáčků po 3 kapslích / 64,2 g  
500526 � 423�Кč�/�16,33�€

DOPLNĚK STRAVY
PULSE�BOX
EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce. Pozitivního 
účinku se dosahuje při denním příjmu 250 mg EPA a DHA. 
Kyselina listová, vitamin B6 a vitamin B12 přispívají k normálnímu 
metabolismu homocysteinu. Vitamin B6 přispívá k normální 
syntéze cysteinu.

Komplex�№�1�(červené�kapsle).�Složení: betain hydrochlorid, želatina, vitamín B12 
(kyanokobalamin), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), kyselina listová.

Komplex�№�2�(žluté�kapsle).�Složení: ethylester mastných kyselin z rybího tuku, želatina.

Komplex�№�3�(oranžové�kapsle).�Složení: ethylester mastné kyseliny z rybího oleje, 
želatina, lykopen. 

30 sáčku po 3 kapslích / 64,2 g 
500443� 528�Kč�/�20,36�€

DOPLNĚK STRAVY
VISION�BOX
DHA přispívá k udržení normálního stavu zraku. Příznivého 
účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně. Riboflavin 
(Vitamín B2), Vitamín A a zinek napomáhají udržení normálního 
stavu zraku. Vitamíny C a E pomáhají chránit buňky před 
oxidativním stresem.

Komplex�№�1�(červená�kapsle).�Složení: rakytníkový olej, želatina, extrakt aksamitníku 
(Tagetes erecta), bohatý na lutein a zeaxanthin, DL-α-tokoferylacetát.

Komplex�№�2�(žlutá�kapsle).�Složení: ethylester mastných kyselin z rybího tuku, želatina.

Komplex�№�3�(hnědá�kapsle).�Složení: želatina, Extrakt jadérek Révy vinné, extrakt 
z plodů evropských brusinek, extrakt z listů šalvěje, extrakt z tymiánu, extrakt 
dobromysli, kyselina L-askorbová, extrakt z listů zeleného čaje, extrakt z listů borůvek, 
rutin, DL-α-tokoferylacetát, oxidy zinečnaté, výtažek z borovicové kůry, lykopen, beta-
karoten, riboflavin, pyridoxin, thiamin, síran manganatý, retinylacetát, oxid měďnatý, 
jodid draselný, seleničitan sodný, chlorid chromitý.

30 sáčku po 4 kapslích / 84,3 g   
500361� 611�Kč�/�23,58�€

DOPLNĚK STRAVY
LITE�STEP�BOX
Vitamín E přispívá k ochraně buněk 
před oxidačním stresem. Komplex je 
plný omega-3 kyselinami ve formě 
koncentrovaných ethylesterů EPA a DHA, 
které přispívají k normální funkci srdce a 
mají pozitivní účinek, pokud jsou užívány 
v denní dávce 250 mg.

Komplex�č.1�(tableta).�Složení: diosmin, rutin, výhonky 
zimozelenu, mikrokrystalická celulóza: stearát vápenatý – 
protispékavá látka, potah tablety «Nutraficient».

Komplex�№�2�(žlutá�kapsle).�Složení: koncentrované 
omega-3 polynenasycené mastné kyseliny z hlubinných 
mořských ryb, želatína.

30 sáčků po 2 kapslích a 1 tabletě / 67,8 g 
500467 � 772�Kč�/�29,79�€

DOPLNĚK STRAVY
LADY'S�BOX
Doplňek stravy s vitamíny přispívá k 
udržení normálního stavu pokožky a 
vlasů. Niacin, Riboflavin (vitamin B2), 
Vitamin A přispívá k udržení normálního 
stavu pokožky. Biotin přispívá k udržení 
normálního stavu vlasů. Vitamin C přispívá 
k normální tvorbě kolagenu pro normální 
funkci chrupavek.

Komplex�č.�1�(žlutá�kapsle).�Složení: vitamínový premix 
Н33802/1 (vitamíny А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, 
nikotinamid, kyselina listová, kyselina pantothenová, 
(vitamín H)) BIOTIN, taurin, koenzym Q10, vitamín Е, 
vitamín D3, kapsle želatinová.

Komplex�č.�2�(červená�kapsle).�Složení: rakytníkový 
olej, želatina, směs tokoferolů (vitamín Е), beta-karotén  
CaroCa re®.

30 sáčků po 2 kapslích / 41,7 g 
500172  � 459�Kč�/�17,71�€
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DOPLNĚK STRAVY
МАМА�BOX.�TĚHOTENSTVÍ
Komplexní a vyvážení kombinace vitamínů a minerálů c 
vysokým obsahem vápníku, hořčíku a omega-3 mastných 
kyselin DHA a EPA.

Komplex�č.�1�(žlutá�kapsle).�Složení: Koncentrát rybího oleje Incromega, 
želatina, vitamin E, vitamin A, vitamin D3, vitamin K1.

Komplex�č.�2�(světlá�tableta): Složení: uhličitan vápenatý (E 170), citrát 
hořečnatý, mikrokrystalická celulóza (E 460) – plnivo; vitaminový premix: 
vitamín В1, В2, В6, В12, С, B3, kyselina pantothenová, kyselina listová, 
maltodextrin; čistá voda; potah tablety: polyvinylalkohol (E1203) – 
odpěňovač, polyethylenglykol (E1521) – odpěňovač, trikřemičitan hořečnatý 
(E553b) – protispékavá látka; stearan hořečnatý (E470) – protispékavá látka; 
trikřemičitan hořečnatý (E 553b) – protispékavá látka.

Komplex�č.�3�(tmavá�kapsle)�Složení: extrakt listů chaluhy, fumarát železnatý, 
citrát zinečnatý, Lalmin Se 2000™ (inaktivované kvasinky Saccharomyces 
cerevisiae obsahující selen ve formě selenomethioninu), asparagin manganu, 
asparagin mědi.

30 sáčku po 2 kapslích a 2 tabletách 
500700 � 745�Кč�/�28,75�€

DOPLNĚK STRAVY
MAMA�BOX.�KOJENÍ
Vysoký obsah vitamínů podporuje aktivitu a zdraví 
maminky, nasycuje mléko nezbytnými pro rostoucí 
dětský organismus živinami.
Snadno stravitelné formy minerálů posilují imunitní 
systém, urychlují regeneraci ženy po porodu a dodávají jí 
energii.
Kyselina dokosahexaenová je nezbytná pro normální 
tělesný a duševní vývoj dítěte, zlepšuje jeho kognitivní 
funkce, podporuje klidný spánek.

Komplex�č.�1.�Složení: koncentrát rybího oleje Incromega™ (Croda, Velká 
Británie), vitamín E (dl-alfa-tokoferol-acetát), vitamín A palmitát, vitamín K₁, 
vitamín D₃.

Komplex�č.�2.�Složení: uhličitan vápenatý (E 170), citrát hořečnatý, 
mikrokrystalická celulóza (E 460) – plnivo; vitaminový premix: vitamín В1, В2, 
В6, В12, С, B3, kyselina pantothenová, kyselina listová, maltodextrin; čistá 
voda; potah tablety: polyvinylalkohol (E1203) – odpěňovač, polyethylenglykol 
(E1521) – odpěňovač, trikřemičitan hořečnatý (E553b) – protispékavá látka; 
stearan hořečnatý (E470) – protispékavá látka; trikřemičitan hořečnatý (E 
553b) – protispékavá látka.

Komplex�č.�3.�Složení: extrakt listů chaluhy, fumarát železnatý, citrát 
zinečnatý, Lalmin Se 2000™ (inaktivované kvasinky Saccharomyces 
cerevisiae obsahující selen ve formě selenomethioninu), asparagin manganu, 
asparagin mědi.

30 sáčku po 2 kapslích a 2 tabletách 
500701� 745�Кč�/�28,75�€

12 13

N
U

T
R

IT
IO

N



RENAISSANCE TRIPLE SET. 
FORMULA 3
DOPLNĚK STRAVY S BYLINNÝMI EXTRAKTY, 
VITAMINY A MINERÁLY
Nová formule 3 «Renessaince Triple 
Set» – je složitým komplexem aktivních 
komponentů rostlinného a minerálního 
původu. Stopové prvky a vitamíny 
pomáhají chránit buňky před oxidačním 
stresem, napomáhají normální funkcí 
imunitního systému a snižují pocit 
vyčerpanosti a celkové únavy.

Složení: extrakt jadérek vinných hroznů, extrakt 
plodů klikve, extrakt šalvěje, extrakt tymiánu, extrakt 
dobromysle, kyselina askorbová, extrakt zeleného 
čaje, DL-alfa-tokoferol, lykopén, extrakt borůvky, rutin, 
beta-karotén, extrakt středomořské borovice, laktóza, 
maltodextrin, citronan zinečnatý (Zinek), thiamin 
hydrochlorid (vitamín В1), riboflavin (vitamín В2), 
pyridoxin hydrochlorid (vitamín В6), síran manganatý 
(Mangan), retinol, síran měďnatý (Měď), jodid draselný 
(Jód), seleničitan sodný (Selén), chrómpikolinát (Chróm), 
maltodextrin, želatina.

120 kapslí / 64,8 g 
500113� 879�Kč�/�33,93�€

DOPLNĚK STRAVY
PRAMENY�ČISTOTY.�FORMULE�1,2,3
SOUBOR PRO TROJÍ PODPORU METABOLIZMU
Systém trojí podpory metabolizmu – tři 
formulky, obsahující vitamíny, minerální 
látky a cenné extrakty, získané z planě 
rostoucích sibiřských bylin. 

Formule�1.�Složení: brusinka, černý rybíz, listy jetele 
červeného, krvavec toten, lékořice lysá, lípový květ, 
kořen lopuchu, listy přesličky rolné, truskavec ptačí, 
echinacea, třezalka tečkovaná, Mochna bahenní, 
želatinová kapsle.

Formule�2.�Složení: jehličí jedlové, extrakt z mochny 
křovité, plody ostropestřce mariánského, nať petržele, 
extrakt ze slanobýlu chlumního, kořen smetanky 
obecné, zeleninový extrakt z čeledi křížkokvětých, 
extrakt ze zeleného čaje, želatinová tobolka.

Formule�3.�Složení: beta-karotén, extrakt y borůvčí, listy 
broskvoně, citronová kůra, extrakt z malinových listů, 
mangan, mateřídouška obecná, měď, extrakt z révových 
zrnek, selen,šípkové plody, vitamín A, Vitamín C, 
Vitamín E, zinek, želatinová kapsle. 

180 kapslí 400753� 766�Kč�/�29,56�€

FORMULE 1
60 kapslí / 30 g

Složení: extrakt fenyklu, želatina, 
extrakt jitrocele, extrakt 
heřmánku, extrakt kořene lopuchu, 
extrakt přesličky, extrakt třapatky 
nachové, extrakt z aloe vera.

FORMULE�2
60 kapslí / 30 g

Složení: extrakt potočnice 
lékařské, extrakt česneku 
medvědího, extrakt třezalky, 
extrakt šalvěje lékařské, extrakt 
planého křenu, extrakt šišáku 
bajkalského, želatina.

FORMULE 3
60 kapslí / 32,4 g

Složení: extrakt jadérek vinných 
hroznů, extrakt plodů klikve, 
extrakt šalvěje, extrakt tymiánu, 
extrakt dobromysle, kyselina 
askorbová, extrakt zeleného 
čaje, DL-alfa-tokoferol, lykopén, 
extrakt borůvky, rutin, beta-
karotén, extrakt středomořské 
borovice, laktóza, maltodextrin, 
citronan zinečnatý (Zinek), 
thiamin hydrochlorid (vitamín В1), 
riboflavin (vitamín В2), pyridoxin 
hydrochlorid (vitamín В6), síran 
manganatý (Mangan), retinol, 
síran měďnatý (Měď), jodid 
draselný (Jód), seleničitan sodný 
(Selén), chrómpikolinát (Chróm), 
maltodextrin, želatina. 

DOPLNĚK STRAVY

RENAISSANCE  
TRIPLE SET 
Systém trojí podpory metabolizmu – tři formulky, 
obsahující vitamíny, minerální látky a cenné extrakty, 
získané z planě rostoucích sibiřských bylin.  
180 kapslí 500032 � 1219�Kč�/�47,04�€

VÝHODY�PRODUKTU:�
 • aktivní látky v souboru 

extraktů nejvyšší kvality
 • úplné spektrum 

antioxidantů
 • rychlý účinek

let vědeckých 
výzkumů

let praktické 
aplikace

 nezbytné 
dávky aktivních 

komponent

35

25
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CHRONOLONG
DOPLNĚK STRAVY S TAURINEM, 
ISOFLAVONY, DOPLŇKOVÝM ZDROJEM 
KYSELINY HYALURONOVÉ, VITAMINEM D3, 
KYSELINOU LISTOVOU
Produkt obsahuje extrakt ze sójových 
bobů bohatý na přírodní fytoestrogeny, 
jako je genistein. Složení produktu 
obsahuje kyselinu hyaluronovou, která 
je základní složkou pleti. Vitamin D 
se podílí na dělení buněk, pomáhá 
udržovat normální funkci svalů, normální 
hladinu vápníku v krvi a udržovat zdraví 
zubů. Folacin přispívá k normálnímu 
metabolismu homocysteinu.
Podpora ženské krásy a mládí!

Složení: isoflavonem obohacený sójový extrakt, taurin, 
hydroxypropylmethylcelulóza, hyaluronát sodný, 
cholekalciferol, kyselina listová.

30 kapslí / 15 g  
500449 � 793�Kč�/�30,59�€

NEW FORMULA

"FORMULA�4�N.V.M.N"
DOPLNĚK STRAVY S VITAMÍNY A, C, E 
A KYSELINOU LIPOOVOU
Přípravek obsahuje komplex 
vitamínů A, E a C, který je již 
téměř 20 let považován za jednu 
z nejúčinnějších antioxidantních 
formulí. Působení komplexu 
je zvýrazněno organickými 
antioxidanty (taurinem a kyselinou 
lipoovou), což výrazně rozšiřuje 
spektrum antioxidantního 
ochranného působení přípravku.

Složení: taurin, kyselina L-askorbová, DL-alfa-
tokoferol-acetát, kyselina alfa-lipoová, retinol-
acetát, hydroxypropylmethylcelulóza.

120 kapslí / 78 g 
500020� 510�Kč�/�19,67�€

NOVÁ FORMULE 
LEGENDÁRNÍHO PRODUKTU 

DOPLNĚK STRAVY
NOVOMIN-N
ANTIOXIDAČNÍ ŠTÍT S PŘÍRODNÍMI 
FORMAMI VITAMÍNŮ A, E, C
Nejúčinnější dávkování 
účinných látek a přesně sladěný 
poměr mezi nimi poskytuje 
jedinečný účinek potenciace 
a mnohonásobné zvýšení 
ochranné aktivity přípravku.

Složení: Fruktóza, kyselina askorbová, 
acetát vitamínu E, extrakty z aceroly a 
růže šípkové (zdroj přírodního vitamínu C), 
acetát vitamínu A, přírodní beta-karoten 
CaroCare, přírodní vitamín E.

50 kapslí 
500863 510�Kč�/�19,66�€

PRODUKT BYL VYVINUT VE SPOLUPRÁCI S DSM NUTRITIONAL 
(ŠVÝCARSKO) A NATUREX (FRANCIE).
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DOPLNĚK STRAVY

PARACLEANSE,�FORMULE�1,2,3�
(TRIGELM)�
OCHRANA PŘED PARAZITY
Třífázový komplex na rostlinné bázi pro normalizaci funkcí trávicího traktu a podpory 
střevní mikroflóry. I. fáze připravuje střeva a žlučové cesty k očistě a složky II. fáze působí 
jako přípravek aktivní očisty. Hlavním cílem III. fáze je obnova mikroflóry střevního traktu.
500116 � 736�Kč�/�28,41�€

PRAMENY� 
ČISTOTY�FÁZE�I.
30 kapslí / 9,6 g
Normalizace funkcí střev 
a žlučových cest. Hlavním 
úkolem tohoto komplexního 
bylinného praparátu je 
příprava střevního traktu a 
žlučových cest k aktivní očistě.

Složení: listy rdesna ptačího (truskavce), 
sušený vodně alkoholový extrakt z 
listů třapatky úzkolisté, listy jetele 
červeného (lučního), listy přesličky rolní, 
brusinkové listí, kořen lékořice lysé, 
kořen lopuchu většího, listy třezalky 
tečkované, kořen krvavce totenu, lipový 
květ, list černého rybízu, listy zábělníku 
bahenního – mochna bahenní, kapsle 
želatinová, glycerín. 

PHYTOPAR� 
FÁZE�II.
60 kapslí / 23,4 g
Očistné působení. Ve 
druhé fázi je úkolem 
aktivní očista.

Složení: výtažek jadérek 
grapefruitu, výtažek z listů 
artyčoku zeleninového, květ 
vratiče, kapsle želatinová 
(indigotin (E132),chinolinová žluť 
(E104), Oxid titaničitý (E171).

ENTEROVIT  
FÁZE�III.
200 g
Obnova a následná 
profylaxe. Hlavním 
cílem třetí fáze je 
obnova mikroflóry 
střevního traktu po 
aktivním očistném 
působení.

Složení: med přírodní, 
koncentrovaný výtažek listů 
máty peprné, koncentrovaný 
výtažek květů heřmánku 
lékařského, koncentrovaný 
výtažek květů smilu 
písečného, koncentrovaný 
extrakt pupenů hřebíčkovce 
kořenného – hřebíčku. 

DOPLNĚK STRAVY
HEALTHY�RHYTHMS
DOPLNĚK STRAVY S VITAMÍNY, MINERÁLY, 
ROSTLINNÝMI EXTRAKTY, LYKOPINEM, 
KYSELINOU PA-AMINO-BENZOOVOU, RUTINEM 
A KOENZYMEM Q10
Komplex vitamínů a minerálů «Healthy 
Rhythms» tvoří dvě vzájemně se doplňující 
kapsle – ranní a večerní. Tento způsob 
dávkování nejen že zajišťuje přísun denní 
dávky vitamínů, stopových prvků a dalších 
nezbytných biologicky látek, ale zároveň 
zohledňuje i výkyvy fází aktivity a útlumu 
životních funkcí.

Složení�(ranní�kapsle): vitaminový premix H33802/1 (pomocné 
látky (bramborový maltodextrin), vitamin C, nikotinamid, 
vitamin E, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B2, 
vitamin B1, vitamin A, kyselina listová, biotin, vitamin K1, 
vitamin B12, vitamín D3), želatinová kapsle, lykopen, extrakt 
z eleuterokoka (Eleutherococcus senticosus), extrakt ze 
zeleného čaje (Thea chinensis L.), vitamín E 50 % (DL-alfa-
tokoferylacetát), rutin, kyselina para-aminobenzoová, 
koenzym Q10 , extrakt z borovice středomořské (Pinus 
pinaster), beta-karoten, vitamín D3 (cholekalciferol).

Složení�(večerní�kapsle): extrakt z mučenky (Passiflora 
incarnate L.), premix CustoMix Minerals (síran železitý, oxid 
zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, inositol, jodid 
draselný, selenan sodný), želatinová kapsle, extrakt z kozlíku 
lékařského (Valeriana officinalis L.), extrakt z Fucus s obsahem 
jódu 0,1 % (maltodextrin, glukóza, jód), extrakt ze šalvěje (Salvia 
officinalis), extrakt z šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis 
Georgi), citrát zinečnatý, Lalmin Se 2000™ (inaktivované 
kvasinky Saccharomyces cerevisiae ve formě s obsahem selenu 
selenomethionin), pikolinát chromitý.

60 kapslí / 31,5 g 500048� 483�Kč�/�18,63�€

ADAPTOVIT
DOPLNĚK STRAVY Z MARALÍHO KOŘENE, 
ROZCHODNICE RŮŽOVÉ, KLANOPRÁŠKY ČÍNSKÉ 
A ELEUTEROKOKU
Doplněk stravy Аdaptovit je komponován jako 
komplexní doplněk stravy, celkově působící 
svými adaptogenními účinky na organizmus. 
Extrakty parchy saflorové, ženšenu a 
eleuterokoku působí podpůrně v případě únavy 
a přispívají i k regeneraci po nadměrné námaze.

Složení: voda, extrakt kořene parchy léčivé, zvané ”Maralí 
kořen”, extrakt kořene a oddenků rozchodnice růžové, extrakt 
kořene eleuterokoku, extrakt kořene ženšenu, extrakt semen 
klanoprašky čínské, benzoát sodný E211, etanol.

10 ml 500094� 298�Kč�/�11,50�€
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MODERNÍ A CENOVĚ 
DOSTUPNÉ PRODUKTY PRO 
KAŽDÝ DEN PRO AKTIVNÍ 
ŽIVOTNÍ STYL!

Nový styl a nové jméno – pro 
ty, kteří udržují krok s dobou. 
Známé složení a vysoká kvalita – 
pro ty, kteří oceňují mnohaleté 
zkušenosti a chtějí si být jisti 
účinností a bezpečností produktu.

JASNÉ:
základní formuly pro celou rodinu.

POHODLNÉ:
pohodlná navigace v řadě.

DOSTUPNÉ:
maximálně jednoduchý výběr 
potřebného produktu.

ŠEST 
DŮLEŽITÝCH 
KATEGORIÍ 
PRO ŽIVOTNÍ 
STYL VE 
STYLU 
WELLNESS

MINERALS
ORGANICKÉ FORMY MINERÁLŮ 
HARMONIZUJÍCÍCH METABOLICKÉ 
PROCESY

FATTY ACIDS
LIPIDOVÉ KOMPLEXY NA  BÁZI  
NEPOSTRADATELNÝCH 
POLYNENASYCENÝCH MASTNÝCH 
KYSELIN ROSTLINNÉHO 
A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

SORBENTS
CHYTRÁ DETOX-ŘEŠENÍ PRO 
SNADNÝ ŽIVOT

VITAMINS
VITAMÍNY V OPTIMÁLNÍM MNOŽSTVÍ 
PRO PODPORU TĚLA

PROBIOTICS
ZLEPŠENÍ FUNKCE 
GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU 
A PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU

BOTANICS
RECEPTURY ZALOŽENÉ  
NA SIBIŘSKÝCH ROSTLINÁCH
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ESSENTIAL  
MINERALS

SNADNO DOSTUPNÉ FORMY 
MINERÁLŮ, OPTIMÁLNÍ DENNÍ 
DÁVKA, ÚČINNÝ POMĚR SLOŽEK

ELEMVITALS.�IRON�WITH�SIBERIAN�HERBS
DOPLNĚK STRAVY S ŽELEZEM, VITAMÍNY A ROSTLINNÝMI EXTRAKTY
Přípravek obsahuje organické sloučeniny železa – životně 
důležitého prvku, který je zastoupen v pochodech přenosu 
kyslíku v organizmu. Vitamín C zlepšuje vstřebávání železa. 
Riboflavin, vitamín B6 a niacin napomáhají normalizaci 
energetického metabolizmu. 

Složení: Extrakt Aceroly, želatina, extrakt kořene sibiřkého žeňšeně, fumarát železa, 
nikotinamid, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, hydrochlorid pyridoxin, kyselina listová, 
kyanokobalamin.

60 kapslí / 34,2 g 500039� 483�Kč�/�18,63�€

ELEMVITALS.�MAGNESIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
DOPLNĚK STRAVY S HOŘČÍKEM A BYLINNÝMI VÝTAŽKY 
Hořčík je významným prvkem pro podporu normálního stavu 
nervové soustavy a svalové činnosti, spolupůsobí při potlačení 
pocitů únavy a slabosti. Produkt je obohacen o bylinné 
výtažky (kozlíku, bajkalského šišáku a hlohu) v pro organismus 
nejvhodnější organické formě.

Složení: Citrát hořčiku, želatina, extrakt Kozlíku lékařského, extrakt plodu Hlohu, 
extrakt šišáku bajkalského

60 kapslí / 36 g 500038� 340�Kč�/�13,11�€

ELEMVITALS.�IODINE�WITH�SIBERIAN�HERBS
DOPLNĚK STRAVY S RHODIOLOU RŮŽOVOU A ELEOTEROKOKEM
Součástí produktu je extrakt z listů chaluhy – mořských řas 
s vysokým obsahem jódu. Jód přispívá k normální produkci 
hormonů štítné žlázy a k její normální funkci. Kromě toho je 
výrobek obohacen o výtažek z eleuterokoku a rhodioly růzové.

Složení: prášek kořene rhodioly růžové, želatina, glukóza, extrakt kořene kořene 
eleuterokoku, extrakt listů chaluhy bublinaté, maltodextrin, barviva: amoniak-
sulfitový karamel, jodid draselný.

60 kapslí / 30 g 500658� 250�Kč�/�9,66�€

ELEMVITALS.�ZINC�WITH�SIBERIAN�HERBS
DOPLNĚK STRAVY SE ZINKEM, MĚDÍ, VITAMÍNEM C A ROSTLINNÝMI 
VÝTAŽKY
Přípravek obsahuje zinek a měď v organické formě a také 
přírodní vitamín C. Zinek spolupůsobí při normálním metabolizmu 
uhlovodanů a dalších látek minerálního charakteru, napomáhá 
uchování normálního stavu kostí, vlasů, nehtů a kůže. Měď 
přispívá k podpoře normálního stavu pojivové tkáně, spolupůsobí 
funkcím imunitního systému a ochraně buněk před oxidačním 
stresem.

Složení: extrakt natě třapatky nachové, extrakt plodů aceroly, extrakt kořene lopuchu, 
extrakt šípků, laktát zinku, citrát zinku, citrát mědi, želatina.

60 kapslí / 34,2 g 500040� 396�Kč�/�15,30�€

ELEMVITALS.�CALCIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
DOPLNĚK STRAVY S MINERÁLY A VITAMÍNY
Vápník, zinek, mangan a vitamín D jsou nezbytné látky pro 
udržení normálního stavu kostí. Vápník podporuje normální 
svalovou aktivitu, hraje důležitou roli při dělení buněk. 
Vitamín B6 napomáhá normálním funkcím imunitního systému. 
Vitamin C podporuje produkci kolagenu a vitamin D podporuje 
vstřebávání vápníku a fosforu.

Složení: uhličitan vápenatý, hydroxypropylmethylcelulóza, vitamin C, bisglycinát 
vápenatý, sójový extrakt, extrakt z přesličky rolní, extrakt z lopuchu, síran zinečnatý, 
vitamin B6, síran manganatý, vitamin K, vitamin D, laktóza.

60 kapslí / 42 g 500054� 268�Kč�/�10,35�€

ELEMVITALS.�SELENIUM�WITH�SIBERIAN�HERBS
DOPLNĚK STRAVY SE SELENEM, VITAMÍNY A ROSTLINNÝMI EXTRAKTY 
Produkt obsahuje selen, který přispívá k udržení normálních 
vlasů a nehtů a pomáhá podporovat fungování imunitního 
systému a fungování štítné žlázy. Selen, vitamíny C a E pomáhají 
chránit buňky před oxidačním stresem.

Složení: Extrakt česneku setého, extrakt aceroly, inaktivované kvasnice obohacené 
o selen, extrakt šípku, DL-alfa-tokoferyl acetát, extrakt šišáku bajkalského, extrakt 
borovice přímořské, želatina

60 kapslí / 30,6 g 500031� 396�Kč�/�15,30�€
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ESSENTIAL  
SORBENTS

KOMPLEXY NA BÁZI 
VLÁKNINY

LYMPHOSAN�PURE�LIFE
DOPLNĚK STRAVY S PEKTINEM A ROSTLINNÝMI VÝTAŽKY
Přípravek rostlinného původu s pektinem obsahuje značné 
množství vlákniny, důležité pro normální funkce trávicí soustavy. 
Pektiny jsou jedním z druhů vlákniny, podporující normální 
hladinu cholesterolu v krvi. Složení přípravku je doplněno 
odedávna užívanými bylinnými extrakty fenyklu, kořene lopuchu 
a olivových lístků.

Složení: Pektin, Guma Guar, prášek z hlíz topinamburu, extrakt fenyklu, extrakt 
kořene lopuchu, extrakt listi olivovníku, extrakt harpagofytu ležatého, extrakt šišáku 
bajkalského, extrakt eleuterokoku, extrakt šípků, extrakt přesličky, extrakt třapatky 
nachové.

90 g 500030� 396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN�N�SUPPORT
DOPLNĚK STRAVY S VLÁKNINOU A ROSTLINNÝMI EXTRAKTY
Přípravek na rostlinné bázi s pektinem, který je zdrojem vlákniny 
a je vynikajícím rostlinným sorbentem. Bylinné extrakty klikvy 
a přesličky obohacují stravu organickými kyselinami a taniny. 
Pektiny přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.

Složení: pektin, guaranová guma, extrakt klikvy bahenní, prášek z hlíz topinamburu, 
extrakt přesličky. 

90 g 500029� 396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN�J�COMFORT
DOPLNĚK STRAVY S HYDROLYZÁTEM KOLAGENU, VLÁKNINOU A 
ROSTLINNÝMI EXTRAKTY
Přípravek obsahuje sorbent rostlinného původu pektin, který je 
zdrojem vlákniny, a hydrolyzát kolagenu. Kolagen je strukturní 
bílkovina, obsažená především v pojivových a chrupavčitých 
tkáních. V přípravku je zakomponován ve formě hydrolyzátu, který 
organizmus snadněji vstřebává. Hodnotný extrakt šípků, obsažený 
v přípravku je zdrojem přírodního vitamínu C, spolupůsobícímu při 
syntéze kolagenu a normalizaci stavu tkáně chrupavek.

Složení: hydrolyzát kolagenu, pektin, guma-guar, extrakt šípků, extrakt vrbové kůry.

90 g 500019� 453�Kč�/�17,48�€

LYMPHOSAN�L�VITALITY
DOPLNĚK STRAVY S VLÁKNINOU A ROSTLINNÝMI EXTRAKTY
Přípravek rostlinného původu s pektinem obsahuje značné 
množství vlákniny, důležité pro normální funkce trávicí soustavy. 
Pektiny jsou jedním z druhů vlákniny, podporující normální 
hladinu cholesterolu v krvi. Přípravek obsahuje celosvětově 
oblíbený extrakt ostropestřce mariánského, hodnotné extrakty 
máty, heřmánku, tymiánu, třezalky.

Složeni: pektin, guma guar, extrakt máty, prášek z hlíz topinamburu, extrakt květů 
heřmánku, extrakt tymiánu, semena ostropestřce mariánského, extrakt třezalky.

90 g 500042� 396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN�C�BALANCE
DOPLNĚK STRAVY S VLÁKNINOU A ROSTLINNÝMI EXTRAKTY
Přípravek obsahuje několik druhů rozpustné vlákniny – 
sorbentů rostlinného původu; včetně topinamburu, regulujícího 
metabolizmus. Složkami přípravku jsou taktéž bylinné extrakty 
plodů hlohu – hložinek, stimulující metabolizmus kyslíku a semen 
jitrocele pro podporu normální hladiny cholesterolu v krvi.

Složení: citrusová vláknina, prášek z hlíz topinamburu, prášek ze slupek semínek 
jitrocele, guma guar, xanthan, extrakt zeleného čaje, extrakt plodů hlohu.

90 g 500043� 340�Kč�/�13,11�€

DOPLNĚK STRAVY
PŘÍRODNÍ�INULINOVÝ�KONCENTRÁT
PRÁŠEK Z HLÍZ TOPINAMBURU
Přírodní inulinový koncentrát je komplex důležitých biologicky 
aktivních složek podivuhodné rostliny – topinamburu. V širokou 
známost topinambur vešel až poté, co v jeho hlízách byla 
objevena látka inulin. Inulin pomáhá normalizovat metabolismus 
sacharidů a tuků, udržovat optimální střevní mikroflóru.

Složení: Hlíza topinamburu.

75 g 400237� 137�Kč�/�5,29�€

LYMPHOSAN�F�BEAUTY
DOPLNĚK STRAVY S PEKTINEM A ROSTLINNÝMI VÝTAŽKY
Ženám určený komplex obsahuje pektin – sorbent rostlinného 
původu, který je zdrojem vlákniny. Složení přípravku zahrnuje 
oblíbené bylinné extrakty potočnice lékařské, mátových lístků 
a květů lučního jetele – bylin, pocházejících z podhůří Altaje. 
Extrakt z jadérek vinných hroznů, obsažený v přípravku, má 
nezastupitelné místo v kosmetickém průmyslu a sójové boby 
obsahují pro ženský organizmus důležité fytoestrogeny. 

Složení: pektin, polysacharid guma guar, Maltodextrin, extrakt potočnice lékařské, 
prášek z hlíz topinamburu, extrakt lístků máty, extrakt jadérek vinné révy, extrakt 
květů jetele, extrakt sóje. 

90 g 500044� 340�Kč�/�13,11�€
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TRIMEGAVITALS.�SIBERIAN�LINSEED�
OIL�AND�OMEGA-3�CONCENTRATE
DOPLNĚK STRAVY S POLYNENASYCENÝMI OMEGA-3 
MASTNÝMI KYSELINAMI A VITAMÍNEM E
Komplex je obohacen omega-3 kyselinami ve formě 
koncentrovaných ethyletherů mastných kyselin. Přírodní 
zdrojem kyselin je plnohodnotný lněný olej. Omega-3 
kyseliny jsou důležitou součástí zdravé výživy. Složení 
přípravku je doplněno vitamínem E. 

Složení: ethylester mastných kyselin získaný z rybího tuku; želatina, lněný 
olej, DL-alfa-tokoferolacetát (vitamín E).

30 kapslí / 23,7 g 500062 � 381�Kč�/�14,72�€

TRIMEGAVITALS.�LUTEIN�AND�
ZEAXANTHIN�SUPERCONCENTRATE�
DOPLNĚK STRAVY S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM, LUTEINEM, 
ZEAXANTINEM A VITAMÍNEM E
Komplex obsahuje přírodní barviva – světelné filtry – 
lutein a zeaxantin ve vysoké koncentraci. Je určen pro 
ty, kteří tráví mnoho času před monitory počítačů a 
obrazovkami další elektroniky. Kromě toho je komplex 
obohacen o sibiřský rakytníkový olej a vitamin E, který 
pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem.

Složení: rakytníkový olej (57%), želatina, extrakt měsíčku nasyceného 
luteinem (7%), rostlinné oleje, zeaxanthin (0,1%), DL-alfa-tokoferol-acetát,  
DL-alfa-tokoferol antioxidanty.

30 kapslí / 22,7 g 500102 � 396�Kč�/�15,30�€

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL  
BETA-CAROTENE�IN�SEA�BUCKTHORN�OIL
DOPLNĚK STRAVY S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM,  
BETA-KAROTINEM A VITAMÍNEM E
Produkt obsahuje nejbohatší přírodní rakytníkový 
olej, vitamin E a přírodní beta-karoten (nazývaný také 
provitamin A, protože se v těle přeměňuje na vitamín A). 
Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu zraku a 
fungování imunitního systému, zatímco vitamin E přispívá 
k ochraně buněk před oxidačním stresem.

Složení: rakytníkový olej, želatina, směs tokoferolů, betakaroten.

30 kapslí / 23,1 g 500060 � 328�Kč�/�12,65�€

ESSENTIAL  
FATTY ACIDS
ZDROJ NENAHRADITELNÝCH 
OMEGA KYSELIN 
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ESSENTIAL  
VITAMINS
VITAMÍNY A ZÁKLADNÍ ŽIVINY, 
KTERÉ REGULUJÍ SLOŽITÉ 
BIOCHEMICKÉ PROCESY V TĚLE

DOPLNĚK STRAVY
VITAMIN�D3
SLUNEČNÍ VITAMÍN – PRO DOSPĚLÉ 
I DĚTI!
Vitamin D3 je pro lidské tělo velmi 
důležitý – udržuje zdravé kosti a zuby, 
jelikož napomáhá vstřebávání a využití 
vápníku a také přispívá k normální funkci 
svalů a imunitního systému. Toto je 
jediný vitamin, který si naše tělo dokáže 
syntetizovat samo. To však vyžaduje 
sluneční světlo, zatímco v chladném 
období v naších oblastech množství 
slunečného světla je zjevně nedostačující.

Složení: triglyceridy se středním řetězcem, 
cholekalciferol.

30 ml 500820 � 277�Kč�/�10,70�€

D3
Vitamín D3 
(cholekalciferol)
Vitamín rozpustný v tucích se 
dobře vstřebává spolu s lipidy.

0%
Pouze dvě složky – 
nic víc
Výrobek neobsahuje 
alkohol.

DOPLNĚK STRAVY
ESSENTIAL VITAMINS. NATURAL VITAMIN E 
VITAMÍN E PŘISPÍVÁ K OCHRANNĚ BUNĚK PŘED OXIDATIVNÍM 
STRESEM
Vitamín E je skupina různých chemických sloučenin se silnými 
antioxidačními účinky. Jsou pro tělo životně důležité, ale tělo si 
je nedokáže vyprodukovat samo. Proto je důležitý pravidelný 
příjem vitaminu E spolu se stravou. Přestože rostlinné oleje a 
zelená listová zelenina obsahují vitamín E, množství v potravinách 
není vždy dostatečné ke splnění každodenní potřeby. Proto může 
být doplněk stravy prospěšný.

Složení: vitamin E, triglyceridy se středním řetězcem, rakytníkový olej.

30 ml 500981 � 507�Kč�/�19,55�€

Bezpečné ekologické 
balení
Všechny výrobky jsou 
baleny ve lékárenských 
sklenicích od společnosti 
Stölzle, které chrání před 
světlem. Sklo je 100% 
recyklovatelné.

3+
Minimální věk pro 
užívání výrobku.

3+

Pro celou rodinu
Velké balení pro dospělé 
a děti.
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ESSENTIAL VITAMINS. BETAINE & B-VITAMINS
DOPLNĚK STRAVY S BETAINEM, VITAMÍNEM B6, KYSELINOU LISTOVOU 
A VITAMÍNEM B12 
Výživná kombinace betainu, kyseliny listové, vitaminu B6 a 
vitaminu B12. Podporuje kardiovaskulární systém. Homocystein 
je produktem výměny metabolismu aminokyselin (nebo 
syntézy methioninu a cysteinu). Nedostatek vitamínů B6, B12 
a kyseliny listové může vést ke zvýšení hladiny homocysteinu 
v krevní plazmě. Kyselina listová, vitaminy B6 a B12 přispívají k 
normálnímu metabolismu homocysteinu. 
Vitaminy B6 a B12 přispívají k normální tvorbě červených krvinek. 
Kyselina listová přispívá k normální tvorbě krve a syntéze 
aminokyselin. Vitamin B6 přispívá k normální syntéze cysteinu. 

Složení: betain, želatina, vitamín B12, vitamín B6, kyselina listová, želatinová kapsle. 

30 kapslí / 18,3 g 500625� 417�Kč�/�16,10�€

ESSENTIAL VITAMINS 
DIOSMINE�&�RUTIN
DOPLNĚK STRAVY S DIOSMINEM A RUTINEM
Diosmin:
 • podporuje správnou činnost cévního 

systému dolních končetin;
 • podporuje prokrvení a přispívá ke 

zlepšení stavu cév
 • pomáhá odstranit pocit těžkých nohou.

Rutin pomáhá snížit křehkost krevních 
kapilár a zvyšovat pružnost cév. 

Složení: diosmin, rutin, výhonky zimozelenu, 
mikrokrystalická celulóza (Е 460) plnivo, stearát 
vápenatý (E470a) – protispékavá látka, potah tablety 
Nutraficient. 

60 kapslí / 33,6 g   
500626 � 548�Kč�/�21,16�€

VITAMINS�WITH�CALCIUM
VITAMÍNY S VÁPNÍKEM
Komplex vitamínů a minerálů pro udržení 
celkové kondice a výkonu, posílení 
kosterního systému, nehtů a zubů. 
Komplex pomáhá udržovat vysoký výkon 
a vynikající zdraví, a to i při zvýšené 
psychické a fyzické zátěži. Doporučuje 
se jako doplněk stravy a také jako 
prostředek na pravidelné bázi pro lidi 
vedoucí k aktivnímu životní styl.
Vápník podporuje normální stav kostí, 
zubů a vlasů. Vitamin A pomáhá udržovat 
normální stav zraku a imunitního 
systému.

Složení: uhličitan vápenatý: vápník; vitaminový premix 
H33802/1: vitamin A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, 
nikotinamid, kyselina listová, kyselina pantothenová, 
biotin; želatinová kapsle, vitamin E acetát; vitamín C; 
vitamin D3; vitamin A acetát; pyridoxin hydrochlorid; 
vitamin B12; kyselina listová.

60 kapslí / 39 g  500676 � 200�Kč�/�7,71�€

ESSENTIAL�VITAMINS.�GLUCOSAMINE�&�CHONDROITIN
DOPLNĚK STRAVY S GLUKOSAMINEM A CHONDROITINEM
Jedna kapsle obsahuje 398,5 mg glukosaminu, 108 mg 
chondroitinu. Glukosamin je hlavní složkou kloubní chrupavky a 
synoviální tekutiny. Chondroitin je dalším stavebním elementem. 
Náš pohybový aparát, s jeho klouby, chrupavkami, šlachami a 
vazy, je každý den vystaven zatížením. Zdravý pohybový aparát 
je nezbytným předpokladem pro zlepšení kvality života v každém 
věku. Přispívají k tomu také lehké cvičení a zdravá strava.
Bez přídavných látek Naše kapsle s glukosaminem neobsahují 
emulgátory ani konzervační látky. Neobsahuje laktózu, lepek a 
GMO. Neni určeno pro lidi užívající léky na snížení srážlivosti krve 
(jako je kumarin), děti, dospívající osoby, těhotné a kojící ženy.

Složení: glukosamin hydrochlorid (korýši), chondroitin sulfát, želatina.

60 kapslí / 42 g 500651� 268�Kč�/�10,35�€

LADY'S�FORMULA�
DOPLNĚK STRAVY S TAURINEM, KOENZYMEM Q10 A VITAMÍNY
Lady's formula obsahuje koenzym Q10, biotin, kyselinu listovou, 
vitamíny C, E, D a další. Vitamin C přispívá k normální tvorbě 
kolagenu pro normální funkci kůže. Biotin přispívá k udržení 
normálního stavu pokožky a vlasů. Vitamín E přispívá k ochraně 
buněk před oxidačním stresem. Vitamin D přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a zubů.

Složení:taurin, vitamin C, želatina, koenzym Q10, nikotinamid, vitamin E, kyselina 
pantothenová, vitamin D3, vitamin B6, vitamín B2, vitamín B1, vitamín A, kyselina 
listová, vitamín H (Biotin), vitamín K1, vitamín B12.

30 kapslí / 19,5 g  500652� 340�Kč�/�13,11�€
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ELBIFID�
DOPLNĚK STRAVY S PEKTINEM, LAKTO- 
A BIFIDOBAKTERIEMI 
Maximálně obohacený komplex lakto- a 
bifidobakterií, téměř shodný s přirozenou 
střevní mikroflórou. Životaschopnost užitečných 
mikroorganizmů zaručuje speciální technologie 
mikrokapsulace CellBiotech. Celulózové kapsle DR-
caps spolehlivě chrání užitečné mikroorganizmy 
před agresívním působením žaludečních šťáv.

Složení: pektin, hydroxypropylmethylcelulóza, Bifidobacterium 
breve, Bifidobacterium longum ssp. infantis, Bifidobacterium. 
longum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus plantarum, guma gellan. 

15 kapslí / 9 g 500663� 283�Kč�/�10,93�€

ESSENTIAL  
PROBIOTICS
KOMPLEX LAKTOBACILŮ 
A BIFIDOBAKTÉRIÍ
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ESSENTIAL  
BOTANICS
RECEPTURY ZALOŽENÉ 
NA SIBIŘSKÝCH 
ROSTLINÁCH

Extrakty ze sibiřských 
bylin, kořenů a plodů rostlin 
jemně a účinně podporují 
organizmus, dávají vám energii 
a vynikající zdraví!

CO VŠECHNO JE UVNITŘ? 
SÍLA SIBIŘSKÉ PŘÍRODY!

 • Suroviny nejvyšší kvality.
 • Standardizované extrakty 

z rostlin, kořenů a plodů.

ESSENTIAL BOTANICS. 
VALERIAN & MELISSA
DOPLNĚK STRAVY S EXTRAKTEM KOZLÍKU 
LÉKAŘSKÉHO, MEDUŇKY A OREGANA
Extrakt z kozlíku lékařského podporuje 
kardiovaskulární systém, pomáhá snižovat 
krevní tlak a usnadňuje nástup přirozeného 
spánku.
Meduňka je přírodním antioxidantem, dodává 
tělu velké množství bioflavonoidů. Má mírný 
uklidňující účinek, pomáhá normalizovat 
metabolické procesy, trávení, funkce dýchacího 
a oběhového systému.
Dobromysl obecná (oregano) má příznivý 
účinek na nervový systém, pomáhá 
normalizovat spánek. Má příznivý účinek 
na nervový systém, podporuje normální 
funkce kardiovaskulárního systému, horních 
cest dýchacích, jater a žlučníku. Přírodní 
antioxidant, pomáhá posilovat imunitní systém.

Složení: extrakt kozlíku lékařského, želatinová kapsle; nať 
meduňky a oregana.

30 kapslí / 15 g 500657 � 119�Kč�/�4,60�€�

BEARBERRY�&�LINGONBERRY
DOPLŇEK STRAVY S EXTRAKTEM Z MEDVĚDICE, 
PRÁŠKEM Z LISTŮ BRUSINKY, PRÁŠKEM Z PLODŮ 
KLIKVY A EXTRAKTU Z KOŘENE KŘENU
Produkt obsahuje prášek z listů brusinky a 
extrakt z listů medvědice a také plody klikvy 
a extrakt z kořene křenu. 
Brusnice brusinka obsahuje mnoho 
sekundárních rostlinných složek, včetně 
proantokyanidinů a bioaktivní látky arbutinu. 
Pozitivní vlastnosti medvědice lékařské jsou 
lidstvu známy od starověku.
Výrobek se doporučuje používat zejména 
v chladném období. 

Složení: extrakt z listů medvědice, arbutin, prášek z listů 
brusinky, želatinová kapsle, prášek z plodů klikvy, extrakt 
z kořene křenu.

30 kapslí / 15 g 500656� 200�Kč�/�7,71�€

ARONIA & LUTEIN  
DOPLŇEK STRAVY S PRÁŠKEM ARONIE, 
EXTRAKTEM Z PLODŮ BORŮVKY, 
LUTEINEM A ZEAXANTHINEM
Oči jsou jedním z nejúžasnějších 
orgánů lidského těla, který se 
každý den vystavuje stresu. Práce 
s počítačem, časté sledování televize 
a noční řízení obzvláště unavují oči. 
Kapsle obsahují aronii a extrakt 
z plodů borůvky. Kapsle navíc 
obsahují lutein.

Složení: prášek z aronie, želatina, extrakt z 
borůvek, extrakt květu aksamitníku (Tagetes 
erecta), obsahující lutein a zeaxanthin.

30 kapslí / 13,5 g  
500653� 212�Kč�/�8,17�€

 • Poskytuje uklidňující účinek.
 • Snižuje podrážděnost, zlepšuje 

kvalitu spánku, normalizuje 
emoční reakce.

 • Pomáhá normalizovat krevní tlak.
 • Podporuje kognitivní funkce.
 • Podporuje normální fungování 

trávicího systému.
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DOPLNĚK STRAVY
DOPLNĚK�STRAVY.�HERBAL�TEA�№�2
ŽENSKÁ HARMONIE
K obnovení vnitřní harmonie potřebuje 
žena trochu klidu a šálek speciálního 
bylinného čaje. Voňavý výluh na bázi 
šalvěje, meduňky a máty naplní pocitem 
klidu a pomůže k dokonalému uvolnění. 
Užijte si jemnou chuť a vůni letních bylin!

Složení: nať vojtěšky, nať srdečníku obecného, 
dobromysl nať (Oregano), listy máty peprné, nať 
meduňky lékařské, listy šalvěje. 

30 sáčku po 1,5 g 
500582   � 164�Kč�/�6,33�€

DOPLNĚK STRAVY
DOPLNĚK�STRAVY.�HERBAL�TEA�№�3
PŘÍRODNÍ UKLIDNĚNÍ
Šálek voňavého čaje s jemnou bylinkovou 
chutí vám pomůže se uvolnit a získat 
harmonii po náročném dni. Šišák 
bajkalský, máta, meduňka lékařská a 
oregano darují uklidňující vůni letní louky, 
pomohou vám se naladit na pozitivní 
myšlenky a emoce. 

Složení: kořen šišáku bajkalského (30%), nať meduňky 
lékařské, nať oregana, květ heřmánku, listy máty 
peprné. 

30 sáčku po 1,5 g  
500583� 164�Kč�/�6,33�€

FYTOČAJ
DOPLNĚK�STRAVY.�HERBAL�TEA�№�4
DÝCHANÍ LESU
Voňavá kombinace oregana, lípy a 
heřmánku dodá sílu a ulehčí život 
během období nachlazení. Kousky jablek 
zvýrazňují chuť ovocnými tóny. 

Složení: květy a listy lípy 23%, kousky jablka 22%, 
dobromysl 20%, listy máty 20%, květy heřmánku 15%. 

30 sáčku po 1,5 g  
500584� 164�Kč�/�6,33�€

BAIKAL TEA 
COLLECTION TO JE:  
 • Pečlivě vybrané 

fytosměsi pro maximální 
požitek z vůni a chuťí. 

 • Byliny z ekologický 
čistých regionů. 

 • Profesionální a šetrné 
sbíraní plodů a bylin. 

 • 100% přírodní složení 
produktu už od 
rostlinných surovin až po 
detaily balení. 

 • Dlouhodobá přízeň a 
uznání kolekce ve více 
než 60 zemích, úspěšný 
prodej po dobu 5 let. 

UŽIJTE SI VŮNI TRADIČNÍCH 
BYLINNÝCH SBĚRŮ. BAIKAL 
TEA COLLECTION – TO JE 
SÍLA A ČISTOTA SIBIŘSKÉ 
PŘÍRODY V KAŽDÉM 
DOUŠKU! 
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SADA� 
BAIKAL TEA COLLECTION
Objevte vzácný dar přírody – 
úžasnou vůni a chuť tradičních 
sibiřských bylinných sběrů. Ručně 
sbírané mistry-bylinkáři, naplní 
váš den energií a pomůžou vám 
uniknout z ruchu městského 
života. Čtyři chutě pro skvělou 
náladu a pohodu!

HERBAL TEA № 2  
Ženská harmonie 10 sáčků 

HERBAL TEA № 3  
Přírodní uklidnění 10 sáčků 

HERBAL TEA № 4  
Dýchání lesa 10 sáčků 

HERBAL TEA № 6  
Přírodní podpora 10 sáčků

40 sáčku po 1,5 g 
500856� 238�Kč�/�9,20�€

ZE ZÁSOB PŘÍRODY 
SAMOTNÉ  
DIVOKÉ BYLINY Z 
EKOLOGICKY ČISTÝCH 
OBLASTÍ ALTAJE, SIBIŘE 
A DÁLNÉHO VÝCHODU DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK�STRAVY.�HERBAL�TEA�№�6
PŘÍRODNÍ PODPORA.
Vyzkoušejte tuto osvěžující směs, 
sestavenou ne základě máty, heřmánku, 
kukuřičných čnělek a natě rdesna ptačího 
(truskavce).

Složení: čnělky s bliznami kukuřice, listy máty peprné, 
květy heřmánku, plody šípku, nať rdesna ptačího 
(truskavce). 

30 sáčku po 1,5 g  
500586� 164�Kč�/�6,33�€

DOPLNĚK STRAVY
DOPLNĚK�STRAVY.�HERBAL�TEA�№�7
AKTIVNÍ RYTMUS
Přírodní sběr, založený na nati přesličky 
a kořenů pampelišky, doplněný o listy 
brusinky a rybízu se stane přirozenou 
podporou pro aktivní rytmus života! 

Složení: nať tužebníku jilmového, list černého rybízu, 
kořen pampelišky lékařské, plody šípku, kořeny 
a oddenky lékořice, listy brusnice brusinky, nať 
přesličky rolní.

30 sáčku po 1,5 g  
500587� 164�Kč�/�6,33�€
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SYNCHROVITALS�IV
DOPLNĚK STRAVY S TAURINEM 
A ROSTLINNÝMI VÝTAŽKY
Komplex č 1 obsahuje ostropestřec 
mariánský – zdroj silymarinu, který 
napomáhá k vylučování toxických zplodin 
metabolizmu z organizmu. Komplex č 2 
slučuje v sobě výtažky sibiřských bylin 
a rostlin, které přispívají k normalizaci 
metabolických procesů.

Složení�Komplex�č.1: taurin, extrakt z plodů 
ostropestřece, hydroxypropylmethylcelulóza výtažek 
z kořenů a oddenků, mochny nátržníka.

Složení�Komplex�№�2: taurin, 
hydroxypropylmethylcelulóza, extrakt z natí třezalky, 
výtažek z kořenů šišáku bajkalského.

60 kapslí / 37,5 g  
500130 � 229�Kč�/�8,86�€

SYNCHROVITALS�II
DOPLNĚK STRAVY S VITAMÍNEM C 
A BYLINNÝMI VÝTAŽKY
Cenné bylinné výtažky přispívají k 
udržení denní aktivity a večer přinášejí 
zklidnění. Přípravek obsahuje organizmu 
neobyčejně prospěšný vitamín C, 
podporující normalizaci funkcí nervové 
soustavy.

Složení�(Komplex�č.�1): fosfatidylserin (soja), 
askorbylmitát, hydroxypropylmethylcelulóza extrakt 
jinanu dvoulaločného (Ginko biloba), Extrakt Pupečníku 
asijského – Gotu Kola, extrakt ženšeně, D-glukóza

Složení�(Komlex�№�2): extrakt šalvěje, extrakt třezalky, 
hydroxypropylmethylcelulóza, askorbylmitát, laktóza, 
extrakt šišáku bajkalského

60 kapslí / 33 g  
500071 � 849�Kč�/�32,78�€

SYNCHROVITALS�V
DOPLNĚK STRAVY S ARABINOGALAKTANEM A BYLINNÝMI EXTRAKTY
Přípravek obsahuje komplex ResistAid™, který je kombinací 
arabinogalaktanu a polyfenolů, získaných z modřínu. 
Arabinogalaktan je zdrojem rozpustné vlákniny s dietickými 
vlastnostmi. Vláknina podporuje normální stav trávicího traktu 
a žaludku, což ovlivňuje i celkovou imunitu organizmu.

Složení�Komplex�№�1: arabinogalaktan, získaný z modřínu, 
hydroxypropylmethylcelulóza, extrakt z kořene ženšenu, extrakt z listů jitrocele, 
glukóza maltodextrin, kapsle celulózová.

Složení�Komplex�№�2: arabinogalaktan, získaný z modřínu, 
hydroxypropylmethylcelulóza, extrakt z lístků šalvěje, extrakt tymiánu, extrakt květů 
heřmánku, laktóza.

60 kapslí / 27 g 500073 � 510�Kč�/�19,67�€

SYNCHROVITALS�VI
DOPLNĚK STRAVY S GLUKOSAMIN HYDROCHLORIDEM, CHONDROITIN 
SULFÁTEM A BYLINNÝMI EXTRAKTY
Přípravek slučuje dvě všeobecně známé látky: glukosamin, 
hydrochlorid a chondroitin sulfát. Jejich vlastnosti jsou vylepšeny 
rostlinnými výtažky z kůry bílé vrby, tužebníku a růže šípkové. 
Vitamín C ve složení přípravku přispívá k tvorbě kolagenu, 
nezbytného pro normální fungování chrupavek.

Složení�(Komplex�č.�1): glukosamin hydrochlorid (získaný z korýšů), extrakt kůry vrby 
bílé, chondroitin sulfát, hydroxypropylmethylcelulóza.

Složení�Komplex�№�2: glukosamin hydrochlorid (získaný z korýšů), extrakt tužebníku 
jilmového, chondroitin sulfát, hydroxypropylmethylcelulóza, extrakt plodů šípků.

60 kapslí / 41,4 g 500065 � 370�Kč�/�14,26�€

SYNCHROVITALS�VII
DOPLNĚK STRAVY S ANTOKYANY, LUTEINEM, ZEAXANTINEM,  
BETA-KAROTENEM A ROSTLINNÝMI VÝTAŽKY
Přípravek je určen pro ty, kteří tráví značné množství času před 
monitory počítačů a pracují s další elektronikou. Obsahuje širokou 
škálu pigmentů rostlinného barevného filtru: lutein, zeaxanthin a 
beta-karoten. Dále je přípravek obohacen anthokyany přírodního 
původu a vitamínem A, který působí jako ochránce funkcí zraku. 

Složení�(Komplex�č.�1): extrakt z květu ibišku bohatého na antokyaniny, extrakt z plodů 
borůvek bohatých na anthokyaniny, hydroxypropylmethylcelulóza, extrakt z plodů 
arónie, maltodextrin.

Složení�(Komplex�č.�2): extrakt z aceroly, extrakt ze šípku, extrakt z měsíčku bohatého 
na lutein, hydroxypropyl methylcelulóza, betakarotén, askorbyl palmitát, zeaxanthin.

60 kapslí / 30,9 g 500050� 653�Kč�/�25,19�€

HLAVNÍM RYSEM ŘADY SYNCHROVITALS 
jsou vyvážené dvoufázové formule, vybírané 
s ohledem na fungování těla během dne.

SYNCHROVITALS —  
BÝT V HARMONII  
S SVÝM ORGANIZMEM!
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Značka 
užitečného 
jídla

Chutné!

Prospěšn 
produkt!

Kdykoli!

Přírodní sladidlo z extraktu 
stevie dodává příjemnou, 
ne příliš sladkou chuť.

Pečlivě vybrané ingredience. 

Prostě si to dej do kapsy  
a vezmi s sebou!

NÁPOJ�IMMUNO�DRINK�
(OCHRANA�IMUNITY)
NEALKOHOLICKÝ OCHUCENÝ NÁPOJ 
V PRÁŠKU
CITRON – ZÁZVOR
Lahodná podpora imunity – přírodní 
nápoj s jasnou citrusovou chutí a 
hřejivými medovými tóny! Vitamín D3 a 
arabinogalaktan posilují obranyschopnost 
těla, šťáva ze zázvoru, pomeranče a 
citronu vás nabije vitalitou a vitamíny!

Složení: isomaltooligosacharid (obsahuje zdroj glukózy), 
arabinogalaktan získaný z modřínu, pomerančový 
prášek, prášek z kořene zázvoru, kyselina jablečná 
(E 296), suchá citronová šťáva, aroma, barvivo beta-
karoten, vitamín D3 (cholekalciferol).

8 porcí po 10 g  
500958� 268�Кč�/�10,35�€

DOPLNĚK STRAVY
ANTIOX DRINK
RAKYTNÍK-SKOŘICE
 • Výborná antioxidační směs s bohatou 

chutí rakytníku a pikantní skořice 
ochrání vaši přirozenou krásu, pomůže 
udržet pevnost a pružnost pokožky a 
zachová si vynikající zdraví v každý den!

 • Kurkumin pomáhá chránit mozek před 
stárnutím, snižuje riziko aterosklerózy, 
snižuje nepohodlí kloubů a zlepšuje 
pohyblivost kloubů.

 • Dihydroquercetin zlepšuje 
mikrocirkulaci, chrání buněčné 
membrány a deaktivuje volné radikály, 
čímž zpomaluje proces stárnutí na 
buněčné úrovni.

Složení: zahušťovadlo: arabská guma, extrakt z 
rakytníku, izomaltooligosacharid (obsahuje zdroj 
glukózy), suchý jablečný koncentrát, skořice, aroma, 
extrakt z oddenku kurkumy, kyselina jablečná (E 296), 
rutin, Lavitol™ – extrakt bohatý na taxifolin, Extrakt z 
černého pepře BIOPERINE®.

8 porcí po 10 g 
500957� 793�Кč�/�30,59�€
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YOO�GO!�BETA-GLUCAN�DRINK�MIX� 
(STRAWBERRY)�
PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU AROMATICKÉHO NÁPOJE 
S VLÁKNINOU A SLADIDLEM
 • 3,5 gramu bioaktivního ovsa SweOat®*
 • Rozmělněné jahody
 • 0 % cukru

* Obsah v jedné porci.

ložení: tepelně zpracované ovesné otruby (71%), 
isomaltooligosacharid, jahodový prášek (11,5%), regulátor 
kyselosti kyselina jablečná, zahušťovadlo guma guar, jahodové 
aroma, sladidlo steviol-glykosidy.

70 g (14х5 g) 500512 � 325�Кč�/�12,54�€

YOO�GO!�ACTIVE�FIBER� 
DRINK�MIX�(APPLE-LEMON)
PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU AROMATICKÉHO NÁPOJE 
S VLÁKNINOU A SLADIDLEM
Chutný a výživný nápoj je zdrojem vlákniny. Ty 
ovládáš chuť k jídlu, ne ona tebe! Lahodný nápoj 
pro začátek nového dne pro ty, kteří dávají 
přednost vláknině s příchutí. Zdroj glukózy. 
CO VŠECHNO OBSAHUJE*?
 • citrusová vláknina
 • jablečný pektin 
 • Slupky semen jitrocele
 • prášek z jablečné a citronové šťávy / suchá 

jablečná a citronová šťáva
 • 3,5 g vlákniny
 • 0% cukru   

* Obsah v jedné porci.

Složení: citrusová vláknina (40%), jablečný pektin (20%), 
prášek z jablečné šťávy (15%), isomaltooligosacharid, prášek 
ze slupků semen jitrocele (Plantágo lanceoláta 10%), regulátor 
kyselosti kyselina jablečná, zahušťovadlo guarová guma, 
prášek citronové šťávy (1%), přírodní jablečné aroma, sladidlo 
steviol glykosidy.  

70 g (14х5 g) 500543 � 238�Kč�/�9,20�€
UMĚLÝCH AROMAT 
A PLNIV, ROSTLINNÝCH 
BÍLKOVIN

PLNIV 
A ROSTLINNÝCH 
BÍLKOVIN

DOPLNĚK STRAVY SE SLADIDLEM
YOO�GO!�SHAKE�IT!
PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PROTEINOVÉHO NÁPOJE S PŘÍCHUTÍ 
KAKAA A ZÁZVORU 
Tento bohatý na živiny koktejl na základě koncentrátu 
mléčného proteinu byl vytvořen speciálně pro lidi, kteří dbají 
o svou postavu.
PRODUKT OBSAHUJE*:
 • 15,7 g proteinu pomáhá udržovat a zvyšovat svalovou hmotu, 

chránit normální stav kostní tkáně.
 • 2,5 μg (100 % RHP*) vitaminu B₁₂ pomáhá snižovat únavu, 

podporuje normální funkce nervového systému a imunitní 
funkce.

 • 24 mg (30 % RHP*) vitamínu C, který přispívá k normální 
tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, podporuje imunitu 
během a po cvičení.

* V jedné porci.  ** RHP – referenční hodnota příjmu.

Složení: mléčný protein (koncentrát mléčného proteinu) (71 %), slupky semen 
jitrocele (10 %), odtučněný kakaový prášek (10 %), prášek kořene zázvoru (3 %), 
L-karnitin tartrát (2 %), ovesné betaglukany (1%), extrakt z hořké dýně (momordiky) 
(1 %), rybí olej (1 %), extrakt aceroly (0,5 %), steviol-glykosidy listů stévie, vitamín B12, 
vitamín C.

175 g (7х25 g) 500541 � 361�Kč�/�13,92�€

DOPLNĚK STRAVY SE SLADIDLEM
YOO�GO!�SHAKE�IT!�COCONUT�(3%)
PRÁŠEK NA PŘÍPRAVU PROTEINOVÉHO NÁPOJE S PŘÍCHUTÍ KOKOSU
Tento bohatý na živiny koktejl na základě koncentrátu 
mléčného proteinu byl vytvořen speciálně pro lidi, kteří dbají 
o svou postavu. Příjemná, ne příliš sladká chuť díky přidanému 
kokosu a stévii.
PRODUKT OBSAHUJE*:
 • 17 g proteinu pomáhá udržovat a zvyšovat svalovou hmotu, 

chránit normální stav kostní tkáně.
 • 1,8 μg vitaminu B₁₂ (72 % RHP*) pomáhá snižovat únavu, 

podporuje normální funkce nervového systému a imunitní 
funkce.

 • 21,5 mg vitamínu C (27 % RHP*), který přispívá k tvorbě 
kolagenu pro normální funkci kostí, podporuje imunitu během 
a po fyzické námaze.

* V jedné porci.  ** RHP – referenční hodnota příjmu.

Složení: koncentrát mléčné bílkoviny (83%), slupky semen jitrocele (5%), strouhaný 
kokos (3%), L-karnitin tartrát (2%), aroma kokosu a čokoládové sušenky, ovesné beta-
glukany (1%), extrakt z hořké dýně (1%), rybí olej (1%), extrakt aceroly (0,5%), steviol-
glykosidy listů stévie, kyanokobalamin, kyselina askorbová.

175 g (7х25 g) 500564 � 361�Кč�/�13,92�€
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YOO�GO!�ŽVÝKACÍ�BONBONY�
S�BORŮVKAMI
Představte si: v těchto lahodných 
želatinových bonbonech se spojila chuť 
borůvek s jejich užitkem! Pouhé čtyři 
marmelády denně poskytnou tvému 
zraku antioxidační podporu.

Složení: fruktóza, voda, želatina, škrobový maltodextrin, 
koncentrovaná borůvková šťáva, koncentrovaná 
jablečná šťáva, koncentrovaná třešňová šťáva, kyselina: 
kyselina citronová; aroma „Borůvka“, extrakt plodů 
borůvky, lešticí látky: karnaubský vosk, rostlinný olej, 
šelak; konzervanty: benzoát sodný (Е211), sorban 
draselný (E202).

90 g 500427� 75�Kč�/�2,88�€

YOO�GO!�ŽVÝKACÍ�
BONBONY�S�VÁPNÍKEM
Budeš překvapený, jak chutné a zároveň 
zdravé mohou být bonbony. Pouhé 
čtyři želatinové bonbony obsahují 47% 
denní normy vápníku + mají příjemnou 
vanilkovou chuť. 
A samozřejmě jsme přidali vitamin D3, 
který přispívá k normálnímu vstřebávání/
využití vápníku a fosforu!
Vitamin D přispívá k udržení normální 
hladiny vápníku v krvi.

Složení: fruktóza, voda, želatina, koncentrovaná 
jablečná šťáva, škrobový maltodextrin, fosforečnan 
vápenatý, kyselina: kyselina citronová; lešticí látky: 
karnaubský vosk, rostlinný olej, šelak; vanilkový extract, 
vitamín D3; konzervanty: benzoát sodný (Е211), sorban 
draselný (E202).

90 g 500426� 75�Kč�/�2,88�€

POKUD BYS NÁHODOU 
ZAPOMNĚL:
 • Vápník přispívá k normálnímu 

energetickému metabolismu;
 • Vápník přispívá k normální 

činnosti svalů;
 • Vápník je potřebný pro 

udržení normálního stavu 
kostí a zubů.
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FITNESS CATALYST.
VÁŠ ŽIVOTNÍ 

RYTMUS

SPORTOVNÍ  
FORMULE, KTERÁ VÁM  

VYHOVUJE

L-ARGININE
DOPLNĚK STRAVY S L-ARGININEM
L-arginin  semi-esenciální aminokyselina. To 
znamená, že naše tělo si v případě potřeby 
dokáže L-arginin vyrobit i samo. Ne vždy se 
to však děje v dostatečném množství. Studie 
ukázala, že užívání L-argininu, jako doplňku 
stravy, vede k významnému zvýšení výkonu, 
díky změně příjmu kyslíku během cvičení. 
V kruzích sportovců je již dlouho známo: 
aminokyselina L-arginin ve velmi krátké době 
dává znatelný nárůst výkonnosti – nejen ve 
sportu, ale také v oblasti osobního života. 
L-arginin podporuje budování svalů a spalování 
tuků a také zlepšuje krevní oběh.

Složení: L-arginin, plnidlo: mikrokrystalická celulóza, voda, obal: 
hydroxypropylmethylcelulóza, hořečnaté soli mastných kyselin; 
hovězí želatina, separátor: vápenaté soli mastných kyselin.

120 tablet / 126 g  501092� 393�Kč�/�18,40�€

PRVOTŘÍDNÍ�KVALITA�
(SPLŇUJE�NORMY�ISO�
A�GMP,�STEJNĚ�JAKO�
POŽADAVKY�FDA).

SCHVÁLENO�PRO�VÝŽIVU�
PROFESIONÁLNÍCH�

SPORTOVCŮ.

POCTIVÉ�ÚČINNÉ�
DÁVKOVÁNÍ�A�100%�
ČISTÉ�SLOŽENÍ.

FORMULE�PRO�RŮST�
SVALŮ�A�RYCHLOU�

REGENERACI.
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT.  
BCAA�COMPLEX
DOPLNĚK STRAVY S AMINOKYSELINAMI
Tato výživná směs pro intenzivní tréninky 
obsahuje tři druhy esenciálních aminokyselin, 
které organismus nedokáže sám syntetizovat.
Denní dávka leucinu, isoleucinu a valinu v 
poměru 2:1:1 obsahuje téměř 5 g aminokyselin.

Složení: L-leucin, L-isoleucin, L-valin, mikrokrystalická 
celulóza; emulgátor: lecitin (sója), polyvinylalkoholový povlak, 
činidlo uvolňující hořčíkovou sůl mastné kyseliny, povlak 
polyethylenglykolu, činidlo uvolňující mastek.

120 tablet / 123,6 g  
500277� 399�Kč�/�15,41�€

SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT.  
MEGA ESSENTIALS
DOPLNĚK STRAVY S VITAMÍNY A MINERÁLY
Směs ze 13 vitaminů a 8 minerálů poskytuje 
tělu cenné živiny, zejména v období vysoké 
fyzické námahy. Výrobek obsahuje komplex 
vitamínů A, E a C. Riboflavin (vitamin B2) 
pomáhá snížit únavu a vyčerpání, vitamíny 
B6 a B12, stejně jako kyselina pantothenová 
pomáhá normálnímu energetickému 
metabolismu. Mangan, vápník a vitamin D 
přispívají k zachování normálního stavu kostí. 
Měď a jod přispívají k normálnímu fungování 
nervového systému, železo k rychlému 
zotavení sil, selen k normálnímu fungování 
imunitního systému, zinek k normálnímu 
metabolismu sacharidů a hořčík k normálnímu 
fungování svalstva. Směs vitamínů a minerálů 
promění sport ve skutečný zážitek!

Složení: uhličitan vápenatý, citrát hořčíku, plnivo: celulóza, 
vitamíny C (kyselina L-askorbová), A (retinyl-acetát), D3, E, 
K1, B1, B2, B6, B12, nikotinamid, kyselina listová, kyselina 
pantothenová, biotin,síran mědnatý, jodid draselný, laktát 
železnatý, síran manganatý, selenan sodný, síran zinečnatý, 
povlak: polyvinylalkohol, polyethylenglykol, barvivo-oxid 
titaničitý, talek, barvivo- oxid železa; stearát hořečnatý.

120 tablet / 167,4 g 500284� 411�Kč�/�15,87�€

CHROMLIPÁZA  
 JE MODERNÍ FORMULE  

ŠTÍHLE POSTAVY!

FITNESS�CATALYST.�
CHROMLIPAZA
LEPŠÍ NEŽ JEN CHROM
V JEDNÉ KAPSLÍ:
 • 0,24 mg snadno vstřebatelné 

organické sloučeniny 
(chelátovaného) chrómu ve 
formě pikolinátu;

 • extrakt momordiky, který 
pomáhá snižovat hladinu 
cukru v krvi;

 • extrakt eleuterokoku a 
zeleného čaje s tonizujícím 
účinkem, které zvyšují 
odolnost těla a snižují únavu.

Složení: Extrakt momordiky, extrakt 
eleuterokoku, extrakt zeleného čaje, 
pikolinát chromitý.

60 kapslí / 36 g 
500874� 453�Kč�/�17,48�€

MNOŽSTVÍ�ZBOŽÍ�
JE�OMEZENÉ
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ZUBNÍ PASTA
LESNÍ�JAHODY�&�ČERVENÝ�JÍL�
Přírodní složky (99,1%): jahodová šťáva, červený jíl a extrakt z 
kůry magnólie – poskytují komplexní ochranu ústní dutiny, čistí i 
citlivou sklovinu, zabraňují tvorbě zubního kamene, chrání před 
bakteriemi způsobujícími zubní kaz a špatný dech.
Papain pomáhá obnovit a udržet přirozenou bělost úsměvu. 
Jahodová semínka jsou měkké brusivo přírodního původu, které 
vylučuje poškození zubní skloviny během čištění. 
Osvěžující jahodová šťáva a červená barva hlíny. 

Aktivní�složení: jahodová šťáva a semínka, červený jíl, extrakt z kůry magnólie, papain 
(papaya enzym), xylitol 10%. 

75 ml 411380  � 125�Kč�/�4,84�€

ZUBNÍ PASTA
CHINOTTO�&�LEMONGRASS�
Zubní pasta s divokým pomerančem a osvěžující citronovou 
trávou je vytvořena pomocí přírody samotné, aby opatrně 
pečovala o váš úsměv!
Přírodní složky (99,1%): kůra magnólie pomáhá chránit se před 
bakteriemi, které způsobují zubní kaz a špatný dech, esenciální 
olej z citronové trávy má vynikající deodorační vlastnosti. Zelený 
čaj podpoří citlivé dásně.
Zářivá chuť: svěžest divokého pomeranče a citronové trávy. 

Aktivní�složení: šťáva z hořkého pomeranče , listy citronové trávy, extrakt z kůry 
magnólie, extrakt ze zeleného čaje, papain (papaya enzym), xylitol 10%. 

75 ml 411379  � 125�Kč�/�4,84�€

ZUBNÍ PASTA
BORŮVKY�&�DŘEVĚNÉ�UHLÍ�
Přírodní komponenty (99,1%) se postarají o komplexní péči o ústní 
dutinu: dřevěné uhlí pomůže udržet úsměv sněhově bílý a dech – 
svěží! Borůvky podpoří dobrý stav dásní, L-arginin pomůže snížit 
citlivost zubů. Xylitol pomůže se bránit proti bakteriím, které 
způsobují zubní kaz. 
Harmonická chuť a originální barva: vyvážená chuť šťavnatých 
borůvek, černá barva dřevěného uhlí. 

Aktivní�složení: borůvková šťáva, listy citronové trávy, dřevěné uhlí, extrakt z kůry 
magnólie, papain (papaya enzym), xylitol 10%. 

75 ml 411381    � 125�Kč�/�4,84�€

PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU OD  
SIBERIAN WELLNESS: 
ÚŽASNÝ�ÚSMĚV�KAŽDÝ�DEN
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ZUBNÍ PASTA
SIBIŘSKÝ�RAKYTNÍK
DENNÍ PÉČE A SNÍŽENÍ CITLIVOSTI
Zubní pasta Sibiřský rakytník je 
přípravek pro přírodní ochranu i 
těch nejcitlivějších zubů a dásní. 
Pasta je obohacená cennými 
oleji a šťávou z rakytníku, který 
se vyznačuje antioxidantními 
vlastnostmi.

Aktivní�složky: rakytníkový olej, macerát 
měsíčku lékařského, extrakt z rakytníku 
(plody), přírodní mentol, extrakt 
z dobromysle.

100 ml 411378 � 163�Kč�/�6,29�€

ZUBNÍ PASTA
SIBIŘSKÝ�PROPOLIS
PŘÍRODNÍ OCHRANA 
Přírodní zubní pasta "Sibiřský 
propolis" obsahuje emulzi 
přírodního propolisu, přírodní 
éterické silice vzácných 
sibiřských bylin.

Aktivní�složky: včelí propolis, komplex 
extraktů a olejů z badanu, šalvěje, 
heřmánku, pelargónie a rakytníku.

100 ml  411376 � 163�Kč�/�6,29�€

ZUBNÍ PASTA
PŘÍRODNÍ�ZUBNÍ�PASTA
REGENERACE A REPARACE 
Přírodní zubní pasta “Sibiřský šípek“ obsahuje přírodní minerály z červeného 
jílu, éterické oleje a výtažky z cenných rostlin: šípek, jalovec, šalvěj, rakytník 
a heřmánek.

Aktivní�složky: výtažek ze sibiřského šípku, červený jíl, výtažky z jalovce sibiřského, šalvěje, rakytníku 
a heřmánku.

100 ml  411377 � 163�Kč�/�6,29�€

BOHATÁ BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA
HORSKÁ�LEVANDULE
KOMPLEXNÍ OCHRANA
Pomáhá odstranit bakterie 
způsobující zápach a pečuje 
o dásně. Bohatá bylinná zubní 
pasta obsahuje levandulový 
éterický olej, přírodní kaolin, 
šťávu z listů aloe a výtažky 
ze sibiřských rostlin, které 
pomáhají eliminovat bakterie 
způsobující zápach, a pečují 
o dásně.

Aktivní�složení: levandulový éterický olej, 
fialová hlína, extrakt z altajské houby 
lesklokorky lesklé, extrakt ze sibiřského 
ženšenu (Eleuterokoku), draselné soli, 
extrakt z magnólie, gel z aloe vera.

100 ml 417381� 163�Kč�/�6,19�€

BOHATÁ MINERÁLNÍ ZUBNÍ PASTA
MOŘSKÝ�VÁPNÍK
PÉČE O ZUBNÍ SKLOVINU
Přírodní rostlinná zubní pasta 
obsahuje dva zdroje přírodního 
vápníku, které pomáhají 
udržovat pevnost zubní 
skloviny. Komplex éterických 
olejů pomáhá bojovat proti 
zápachu z úst.

Aktivní�složení: perlový prášek, organický 
vápník v mořském multiminerálním 
komplexu, komplex éterických olejů 
z citronu, jalovce a hřebíčku, extrakt 
z grapefruitových pecek, olej ze semínek 
mrkve, extrakt z magnólie.

100 ml 417382� 163�Kč�/�6,19�€

NAPOSLEDY�
V KATALOGU

98,5%�
složek�přírodního�
původu

ÉTERICKÝ OLEJ Z JEDLE  
Podporuje zdraví dásní.

ZELENÝ JÍL  
Tónuje dásně a dodává zubní pastě 
barvu.

DUBOVÁ KŮRA  
Pomáhá podporovat každodenní 
péči o dásně.

KONCENTROVANÁ ŠŤÁVA 
Z JEHLIČÍ JEDLE  
Chrání před zubními kazy.

NASYCENÉ VÝTAŽKY ZE 
SIBIŘSKÝCH ROSTLIN  
Podporují ochranu před oxidačním 
stresem.

BOHATÁ BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA

CORENRG

VÍCENÁSOBNÁ OCHRANA
Přírodní zubní pasta s příchutí 
pravé Sibiře obsahuje éterický olej 
z jedle a koncentrovanou šťávu 
z jehličí jedle, zelený jíl, dubovou 
kůru a více než 12 nasycených 
výtažků ze sibiřských rostlin, které 
pomáhají uklidnit dásně.

Aktivní�složení: éterický olej z jedle, 
koncentrovaná šťáva z jehličí jedle, výtažek 
z dubové kůry, zelený jíl, olej z čajovníku, 
extrakty z jitrocele, šalvěje, podbělu 
lékařského, třezalky, rezavce šikmého, kopřivy 
a magnolii.

75 ml 417379 163�Kč/�6,29�€

PODPORUJE 
ZDRAVOU 
MIKROFLÓRU 
DUTINY ÚSTNÍ

JIŽ BRZY 
V PRODEJI!

MNOŽSTVÍ�ZBOŽÍ�
JE�OMEZENÉ
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* Na základě studií in vitro.

OCHRANA PŘED 
FOTOAGINGEM

Komplex ENDESSENCE snižuje 
škodlivé účinky UV záření 

a zabraňuje destrukci kolagenu. 
Účinnost ochrany je vyšší 

o 21,7%*.

ZACHOVÁNÍ 
MLADISTVÉHO 

VZHLEDU POKOŽKY NA 
BUNĚČNÉ ÚROVNI

O 26,4%* méně 
„zestárlých“ buněk za 
stejné časové období.

Eleuterokok

Sagan-dailia (rhododendron adam
si

i)

Rhodiola čtyřčlenná neboli červený k
ar

tá
č

Šišák bajkalský

Parcha léčivá (maralí koře
n)

REGENERACE 
KOŽNÍCH BUNĚK

Rychlost růstu 
keratinocytů – nových 

buněk epidermisu – 
je vyšší o 26,6%*.

REVOLUČNÍ�EXTRAKČNÍ�
TECHNOLOGIE

SKUTEČNĚ ZACHOVANÁ „ŽIVÁ“  
ROSTLINNÁ ŠŤÁVA  

+ 
5 ENDEMICKÝCH SIBIŘSKÝCH ROSTLIN S VYSOKOU 

BIOLOGICKOU AKTIVITOU

Komplex zahrnuje rostliny-adaptogeny, které se  
efektivně využívají v doplňcích stravy k udržení dobrého  

zdravotního stavu. 

ENDESSENCE™�—� 
REVOLUČNÍ ZESILUJÍCÍ 

KOMPLEX ÚČINNÝCH LÁTEK 
ENDEMICKÝCH SIBIŘSKÝCH 

ROSTLIN

KOMPLEX UŽITEČNÝCH 

LÁTEK ENDEMICKÝCH 

SIBIŘSKÝCH ROSTLIN
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HYDRATAČNÍ�PLEŤOVA�
ČISTICÍ�PĚNA
Lehká, jemná pěna se šťávou z aloe 
a kyselinou mléčnou jemně čistí, 
zklidňuje a hydratuje pokožku, 
činí ji hladkou a rovnoměrnou, 
zabraňuje tvorbě černých teček. 
Vhodná pro každodenní čištění, 
nezanechává pocit sucha nebo 
napjatosti, je vhodná pro všechny 
typy pleti.

Aktivní�složení: šťáva z aloe, kyselina mléčná, 
hydroláty sporýše a heřmáku římského, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy 
léčivé, šišáku bajkalského).

150 ml 417694� 188�Kč�/�7,26�€

HYDRATAČNÍ�PLEŤOVÉ�
TONIKUM
Tonikum dokonale zvlhčuje, 
zjemňuje, tonizuje, dodává pokožce 
pocit svěžesti a pohodlí. Hydroláty 
z vilínu, smilu a neroli udržují 
hydrolipidovou rovnováhu a 
zklidňují pokožku. 

Aktivní�složky: hydroláty vilínu, smilu a 
neroli, polysacharidy modřínu, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakty z 
rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly 
čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 

200 ml 414810� 210�Kč�/�8,11�€

MNOŽSTVÍ�ZBOŽÍ�
JE�OMEZENÉ
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Mastný lesk, černé tečky, akné jsou typické problémy 
teenagerů, které se vyskytují i   u starších lidí. Prozkoumali 
jsme podstatu těchto problémů a vytvořili řadu produktů pro 
každodenní péči o problémovou pleť.

NOVINKY!

KRÉM�NA�OBLIČEJ�PROTI�
NEDOKONALOSTEM
Komplexní péče o pleť s vysokou 
koncentrací biologicky dostupné 
síry a extraktem z magnólie 
pomáhá předcházet hlavním 
příčinám akné, snižuje mastnotu 
a záněty. Prebiotikum pomáhá 
normalizovat stav biomu, 
posiluje přirozené ochranné 
funkce pokožky. Má zklidňující 
účinky, snižuje viditelnost 
zarudnutí a nepříjemné pocity. 
Vhodné jak pro stálou péči o 
mastnou a problematickou pleť, 
tak pro periodické použití na 
jednotlivé partie.

Aktivní�složení: biologicky dostupná síra 
(MSM) – 10%, přírodní prebiotikum (inulin + 
oligosacharidy), extrakt z magnólie, extrakt 
z kořene lékořice, olej z habešské hořčice, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoka, rozchodnice čtyřčetné, parchy 
léčivé, bajkalského šišáku).

50 ml  414563� 376�Kč�/�14,52�€

10% 
MSM

ČISTÁ PLEŤ  
V�KAŽDÉM�VĚKU!

MATUJÍCÍ�PLEŤOVÉ�TONIKUM
Tonikum s hydroláty tymiánu a 
šalvěje reguluje tvorbu kožního 
mazu, snižuje riziko vzniku černých 
teček, hloubkově a šetrně čistí póry. 
Je ideální pro normální, mastnou 
nebo smíšenou pleť.

Aktivní�látky: hydroláty tymiánu, šalvěje 
lékařské, gel z aloe vera, vitamíny skupiny B, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky ze pěnišníku adamsii, eleuterokoku, 
rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, 
bajkalského šišáku).

200 ml  414811� 210�Kč�/�8,11�€

60 61

B
E

A
U

T
Y



SALONNÍ PÉČE: 
NAPLŇTE�POKOŽKU�
ZÁŘIVOSTÍ�
A�KRÁSOU!
OBNOVENÁ ŘADA  
PLEŤOVÝCH MASEK  

ČISTÍCÍ�PLEŤOVÁ�MASKA
Maska s aktivním uhlím a červeným jílem 
účinně čistí, odstraňuje nadbytečný maz a 
stahuje póry, má hřejivý a mírný odlupující a 
tonizující účinek, zabraňuje ucpávání pórů a 
zlepšuje barvu pleti.

Aktivní�složky: červený jíl, aktivní uhlí, šťáva z aloe, olej z 
rýžových otrub, hydroláty smilu a verbeny, esenciální oleje 
levandule a citronu, komplex rostlinných výtažků ENDESSENCE 
(výtažky ze pěnišníku adamsii, eleuterkoku, rozchodnice 
čtyřčetné, parchy léčivé, bajkalského šišáku).

50 ml  420758� 251�Кč�/�9,68�€

MATUJÍCÍ�PLEŤOVÁ�MASKA��
Maska na bázi zeleného 
jílu s oxidem zinečnatým 
pomáhá normalizovat činnost 
mazových žláz, jemně čistí póry 
a zmatňuje pleť. Hydroláty 
tymiánu a šalvěje v kombinaci 
s grapefruitovými oleji tonizují 
a osvěžují pleť.

Aktivní�látky: zelený jíl, oxid zinečnatý, 
biovitamíny skupiny B, niacinamid, 
hydroláty tymiánu a šalvěje, esenciální oleje 
z grapefruitu, pačuli a atlaského cedru, 
komplex rostlinných výtažků ENDESSENCE 
(výtažky ze pěnišníku adamsii, eleuterkoku, 
rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, 
bajkalského šišáku).

50 ml  420757� 251�Кč�/�9,68�€

REGENERAČNÍ�
PLEŤOVÁ�MASKA
Maska pro intenzivní výživu 
a zachování mladistvého 
vzhledu s niacinamidem a 
vitamíny pomáhá regeneraci 
pleti, zlepšuje ji, vyrovnává její 
tón, pomáhá redukovat jemné 
vrásky, zpevňuje ji a zvyšuje 
její elasticitu, odstraňuje pocit 
suchosti a nepohodlí.

Aktivní�látky: niacinamid, biovitamíny 
skupiny B, vitamíny E a F, bambucké máslo, 
olej z rýžových otrub, růžový jíl, hydrolát 
neroli, vosk z damašské růže, komplex 
rostlinných výtažků ENDESSENCE 
(výtažky ze pěnišníku adamsii, 
eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, 
parchy léčivé, šišáku bajkalského).

50 ml  420759� 251�Кč�/�9,68�€

JIŽ BRZY V PRODEJI
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OMLAZUJÍCÍ�KRÉM�PRO�
PLEŤ�OKOLÍ�OČÍ
Dopřejte pokožce okolo očí pružnost 
díky účinnému složení proti stárnutí 
na bázi endemických sibiřských rostlin, 
cenných minerálů a rostlinných olejů! 
Díky sametové struktuře krém hluboce 
hydratuje a pomáhá vyhlazovat vrásky 
na obličeji.

Účinné�látky: oleje ze semen rakytníku a hadince, 
výtažky z ovesných a lněných semen, komplex 
rostlinných výtažků ENDESSENCE (výtažky z 
rhododendronu adamsii, kořenu eleuterokoku, kořenu 
parchy léčivé, rozchodnice, bajkalského šišáku).

15 ml 411587 � 157�Kč�/�6,05�€

OMLAZUJÍCÍ�KRÉM�NA�OBLIČEJ
Endemické sibiřské rostliny, silné přírodní 
antioxidanty a vzácné přírodní oleje 
tvoří základ tohoto účinného výživného 
krému. Jeho intenzivní omlazující složení 
odstraňuje všechny příznaky únavy a 
dehydratace, podporuje vyhlazení vrásek, 
vrací pokožce záření a pružnost.

Účinné�látky: oleje ze semen rakytníku a hadince, 
výtažky z ovesných a lněných semen, komplex 
rostlinných výtažků ENDESSENCE (výtažky 
z rhododendronu adamsii, kořenu eleuterokoku, kořenu 
parchy léčivé, rozchodnice, bajkalského šišáku).

75 ml 411586 220�Kč�/�8,47�€

OMLAZUJÍCÍ�ČISTICÍ�GEL�NA�OBLIČEJ
Jemný bylinný gel na bázi 10 přírodních extraktů a 
olejů hluboce čistí, normalizuje, tonizuje a působí 
jako jemný peeling bez vysoušení pokožky. Účinně 
odstraňuje dekorativní kosmetiku a nadbytečný kožní 
maz, podporuje regeneraci a omlazení pleti.

Účinné�látky: oleje ze semen rakytníku a hadince, výtažky z ovesných 
a lněných semen, komplex rostlinných výtažků ENDESSENCE (výtažky 
z rhododendronu adamsii, kořenu eleuterokoku, kořenu parchy léčivé, 
rozchodnice, bajkalského šišáku).

300 ml 411585� 188�Kč�/�7,26�€
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ALL-IN-ONE�ANTI-AGING�PÉČE
Krém jemně pečuje o zralou pleť, 
vyživuje ji a hydratuje. Pomáhá 
vyplnit nedostatek kolagenu 
a elastinu, vrátit přirozenou 
pružnost pokožky. Výtažky z rostlin 
pomáhají zpomalit proces stárnutí 
a zabraňují rozvoji pigmentace, 
zajišťují jemný bělicí efekt.

Aktivní�složení: výtažky z jitrocelu, 
červených hroznů, kaliny, lékořice, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakt 
z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského).

50 ml 404778 � 301�Kč�/�11,62�€REGENERAČNÍ�KRÉM�NA�OBLIČEJ
Aktivní regenerační krém s koenzymem 
Q10 aktivuje produkci energie kožními 
buňkami, zlepšuje regeneraci buněk. Olej 
ze semínek granátového jablka zvlhčuje, 
obnovuje a viditelně zlepšuje vzhled 
pokožky.

Aktivní�složení: koenzym Q10, kyselina hyaluronová, 
olej ze semínek granátového jablka, vitamin E, skvalen, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakt 
z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly 
čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

50 ml 411211� 301�Kč�/�11,62�€

HYDRATAČNÍ�KRÉM�
NA�OBLIČEJ
Lehký bioaktivní krém s 
bylinkovým komplexem 
ENDESSENCE hluboce 
hydratuje, pomáhá vyhladit 
drobné vrásky, zvýšit pružnost 
a pevnost pokožky. Dodává 
zdravý jas a svěžest i té nejsušší 
a nejcitlivější pokožce.

Aktivní�složení: komplex extraktů z černého 
smrku, žluté břízy, javoru červeného a 
borovice Bansksovy, biofermentovaný 
extrakt Salinicoccus hispanicus, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakt 
z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského).

50 ml 404777 � 301�Kč�/�11,62�€
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PŘEJDĚTE 
NA SVĚTLOU 
STRANU!
Prozkoumali jsme metody 
rozjasňující péče, abychom vám 
přinesli speciální produkty, 
které snižují a zabraňují 
pigmentaci.

SNIŽUJE� 
VIDITELNOST�PIH

ODSTRAŇUJE�STOPY�AKNÉ

NEZVYŠUJE�
FOTOCITLIVOST PLETI

BĚLÍCÍ�MASKA�NA�OBLIČEJ
Noční maska   s niacinamidem a 
alfa-arbutinem při pravidelném 
používáni zabraňuje nadměrné 
produkci melaninu, má rozjasňující 
účinek, pomáhá snižovat intenzitu 
pigmentových skvrn a vyrovnávat 
tón a strukturu pleti. Aktivuje 
syntézu kolagenu, podporuje 
hydrataci pleti.

Aktivní�složení: niacinamid, alfa-arbutin, 
alantoin, betain, komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (extrakt z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, 
parchy léčivé, šišáku bajkalského).

50 ml 415753 � 157�Kč�/�6,05�€

ENZYMATICKÝ�PEELING�
NA�OBLIČEJ
Odstraňuje odumřelé částice 
epidermis, stimuluje obnovu buněk, 
stahuje póry, dodává pleti pocit 
hladkosti a sametové hebkosti. 
Vhodné pro citlivou pleť.

Aktivní�složky: extrakt z enzymu lactobacillusu 
/ plodů granátového jablka, betain, extrakt 
z granátového jablka, komplex rostlinných 
extraktů ENDESSENCE (extrakty z 
rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly 
čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

50 ml 415754 � 157�Kč�/�6,05�€

VÝŽIVNÁ�PLEŤOVÁ�MASKA
Maska pro suchou pokožku. Oleje z rakytníku, 
katránu etiopského a černého kmínu vyživují 
a poskytují pokožce životodárnou hydrataci, 
dodávají pocit pohodlí.
Maska s lehkou krémovou strukturou s olejem 
z rakytníku, katránu etiopského a černého 
kmínu účinně vyživuje, stimuluje regeneraci, 
zlepšuje pružnost pokožky a její barvu. Bylinné 
komponenty pomáhají vyhladit jemné vrásky 
na krku, kolem očí a rtů. Výsledek: hladká, 
pružná a sametová pleť!

Aktivní�složení: olej z rakytníku, olez z černého kmínu, olej z 
katránu etipoského, sojový olej, komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (extrakt z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

100 ml 410277� 211�Kč�/�8,13�€
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VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY 
PŘED FOTOSTÁRNUTÍM 

A PIGMENTACÍ KŮŽE

VODĚODOLNÝ EFEKT

SLOŽENÍ PRODUKTU JE 
ÚČINNÉ NA OTEVŘENÉM 
SLUNCI AŽ DO 7 HODIN

RECEPT NA 
BEZPEČNÉ 

OPALOVÁNÍ

SLUNEČNÍ�BRÝLE�
A KLOBOUK

PŘÍPRAVKY�PROTI�
SLUNCI

OBLEČENÍ�
Z�PŘÍRODNÍCH�
MATERIÁLŮ

maximálně zakryté 
tělo

IDEÁLNÍ�DOBA�PRO�
OPALOVÁNÍ

ráno před 10:00  
a večer po 16:00

OPALOVACÍ�KRÉM�NA�OBLIČEJ�SPF�50
Vysoce účinná ochrana proti stárnutí a 
pigmentaci, šetrná péče o pokožku obličeje. 
Krém s rostlinným komplexem ENDESSENCE 
s panthenolem a výtažkem měsíčku pomáhá 
se vyrovnat s negativními vlivy životního 
prostředí. Vysoce výkonné filtry poskytují 
spolehlivou ochranu proti UVA a UVB 
paprskům. 

Aktivní�složení: pantenol, měsíčkový olej, vitamin E, kombinace 
vysoce účinných filtrů, komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (extrakt z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

50 ml 412269� 317�Kč�/�12,22�€

OPALOVACÍ�TĚLOVÉ�MLÉKO�SPF�30
Jemné tělové mléko s rostlinným komplexem 
ENDESSENCE poskytuje účinnou ochranu proti 
UVA a UVB paprskům a šetrný hydratační 
účinek. Spolehlivě chrání pokožku před 
stárnutím, popálením a poškozením. Olej z 
katránu etiopského, vitamín E a měsíčkový olej 
jemně pečují o pokožku těla, která se po použití 
stává hladkou a jemnou. 

Aktivní�složení: olej z katránu etiopského, měsíčkový olej, 
vitamin E, pantenol, kombinace vysoce účinných filtrů, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakt z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, 
šišáku bajkalského).

100 ml 412270� 317�Kč�/�12,22�€
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ŠALVĚJOVÝ OLEJ 
pomáhá předcházet 
vzniku zánětu po 
holení a normalizuje 
produkci kožního mazu, 
deodorizuje, pomáhá 
stahovat póry a redukovat 
akné.

OLEJ Z PINIOVÝCH 
OŘÍŠKŮ  
pomáhá obnovení 
pokožky, vyživuje ji 
a zjemňuje, pomáhá 
udržovat mladistvost.

ZKLIDŇUJÍCÍ�BALZÁM�
PO�HOLENÍ
Pomůže zmírnit podráždění po holení, 
zklidnit a zjemnit pokožku, aktivovat 
regenerační procesy. Balzám 
příjemně osvěžuje pokožku, rychle 
se vstřebává, aniž by zanechal pocit 
lepkavosti a napnutí.

Aktivní�složení: oleje z piniových, lískových 
a pistáciových oříšků, výtažky z rozmarýnu, 
šalvěje, vousatky, komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, 
šišáku bajkalského).

100 ml 411580 � 237�Kč�/�9,20�€

ZKLIDŇUJÍCÍ�GEL�NA�HOLENÍ
Osvěžující gel dělá holení 
pohodlnějším a příjemnějším. 
Esenciální oleje zabraňují podráždění, 
rostlinné výtažky přispívají k 
regeneraci pokožky a komplex 
ENDESSENCE pomáhá udržovat její 
mladistvý vzhled a svěžest.

Aktivní�složení: výtažky z jitrocelu, jestřabiny, 
éterických olejů ze šalvěje, jalovce, vousatky, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského).

100 ml 411581� 237�Kč�/�9,20�€

SPRCHOVÝ�GEL�A�ŠAMPON�PRO�MUŽE
Univerzální prostředek 2 v 1 dodává tělu a vlasům 
pocit svěžesti a energii po celý den, je ideální pro 
pravidelné používání. Nedráždí citlivou pokožku, 
nevysušuje, skvěle se smývá a nezanechává pocit 
napnutí. Kofein a L-arginin tonizují pokožku; výtažky 
z ženšenu a mateřídoušky mají regenerační účinek.

výtažky�z�ženšenu�a�mateřídoušky,�éterické�oleje�z�máty,�šalvěje�a�
bergamotu,�komplex�rostlinných�extraktů�ENDESSENCE�(výtažky�z�
rhododendronu�adamsii,�eleuterokoku,�rhodioly�čtyřčlenné,�parchy�
léčivé,�šišáku�bajkalského).

250 ml 411579 � 237�Kč�/�9,20�€
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EXTRAKT 
Z MAGNÓLIE  
má řadu uklidňujících a 
zvláčňujících vlastností, 
a proto se používá v 
tradiční čínské medicíně 
a ajurvédě ke zmírnění 
neurogenního podráždění 
pokožky a snížení 
zarudnutí pokožky.

KYSELINA MLÉČNÁ  
pomáhá udržovat 
přirozenou mikroflóru, 
brání rozvoji patogenních 
bakterií a udržuje 
rovnováhu pH intimní 
oblasti.

DEODORAČNÍ�GEL�PRO�
INTIMNÍ�HYGIENU
Šetrně očišťuje jemnou pokožku intimní 
oblasti. Deodoruje, pomáhá udržovat 
rovnováhu mikroflóry. Jemný čistící 
gel hydratuje a má deodorační efekt, 
pomáhá odstraňovat nepohodlí a 
zápach v intimní oblasti. Účinné látky 
v kombinaci s komplexem rostlinných 
extraktů ENDESSENCE zvyšují 
přirozenou ochranu pokožky.

Aktivní�složení: extrakty z mýdelníku, magnolie, 
puškvorce, amarantu, měsíčku a heřmánku, kyselina 
mléčná, trehalóza, komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (extrakt z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského).

150 ml 411576� 211�Kč�/�8,13�€

MÝDLO�PRO�INTIMNÍ�HYGIENU
Jemné mýdlo šetrně čistí, pomáhá 
udržovat čistotu a svěžest po celý den, 
pomáhá obnovení přirozené mikroflóry 
intimní oblasti. Éterické oleje a extrakt 
z magnólie, zaražené do složení, poskytují 
jemnou péči, pomáhají odstranit pocit 
suchosti a nepohodlí, pomáhají obnovit 
přirozenou mikroflóru a udržovat 
lokální imunitu. 

Aktivní�složení: éterické oleje z čajovníku, levandule, 
máty a rozmarýnu, šťáva z aloe, extrakt z magnólie, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakt 
z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly 
čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

300 ml 411568� 204�Kč�/�7,80�€
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EXTRAKTY PUŠKVORCE 
A AMARANTHU
působí regeneračně na unavenou 
a poškozenou pokožku. Posilují 
pevnost a pružnost pokožky, 
zklidňují pokožku a mají ochranné 
vlastnosti. 

DEO�KRÉM�NA�NOHY
Přírodní rostlinný extrakt Evosina®, 
oleje z balvínu (manuky), túje, 
čajovníku a extrakt z makleji mají 
antibakteriální účinky, pomáhají 
eliminovat svědění, pálení a 
nepříjemný zápach. Extrakty 
puškvorce, dubové kůry a škrob z 
tapioky snižují pocení a pomáhají 
udržet svěžest během celého dne.

Aktivní�složení: usninat sodný (přírodní 
rostlinný extrakt Evosina®), oleje z smrkového 
jehličí, balvínu (manuky), zeravu, čajovníku, 
éterický eukalyptový olej, extrakty makleji, 
puškvorce, dubové kůry a škrob z tapioky, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(extrakt z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy 
léčivé, šišáku bajkalského).

75 ml 411588 � 157�Kč�/�6,05�€

OSVĚŽUJÍCÍ�SPRCHOVÝ�GEL�
Jemný gel s vůní šťavnatého 
rakytníku šetrně čistí a vyživuje 
pokožku Rostlinný komplex 
ENDESSENCE a výtažek z rakytníku 
přispívá k regeneraci pokožky, 
hydrolát tymiánu tonizuje, betain 
a proteiny laskavce změkčují, 
zabraňují výskytu těsnosti 
a suchosti pokožky.

Aktivní�složení: výtažek z rakytníku, hydrolát 
tymiánu, betain, proteiny laskavce, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakt z 
rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly 
čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského)

250 ml 410274� 182�Kč/�7,02�€

VÝŽIVNÝ�TĚLOVÝ�KRÉM
Přípravek s příjemnou krémovou 
texturou je naplněn oleji z pistácie, 
rakytníka a ryzce. Daruje suché 
a dehydratované pokožce svěžest 
a hebkost. Výtažek z lesních jahod 
a rostlinný komplex ENDESSENCE 
pomáhá obnovení lipidové bariéry 
pokožky, vracejí ji pocit komfortu 
a měkkost.

Aktivní�složení: extrakt z lesních jahod, 
oleje z pistácie, rakytníku a ryzce, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (extrakt z 
rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly 
čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

150 ml 409978� 182�Kč�/�7,02�€

MNOŽSTVÍ�ZBOŽÍ�
JE�OMEZENÉ
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SPRCHOVÝ�GEL�
S�KONOPNÝM�OLEJEM
Voňavý sprchový gel s 
konopným olejem jemně čistí, 
intenzivně vyživuje pokožku 
a udržuje její lipidovou 
rovnováhu. Hydroláty a bylinné 
extrakty pomáhají udržovat její 
tonus a zdraví kožních buněk.

Aktivní�složky: konopný olej, výtažky ze 
šalvěje a třezalky, hydroláty verbeny a 
zeleného čaje.

200 ml 419020� 157�Kč�/�6,05�€

KONOPNÝ OLEJ: 
 • výživa a ochrana pokožky
 • normalizace úrovně hydratace 

pokožky
 • odstranění pocitu sucha a 

odlupování pokožky
 • hladká a hedvábná pokožka

NÁLADA 
S ODSTÍNEM 
ZELENÉ 
BARVY!

TĚLOVÝ�KRÉM�S�KONOPNÝM�OLEJEM
Krém pro intenzivní hydrataci s konopným olejem pomáhá 
obnovit hydrolipidní rovnováhu pokožky, udržuje její pružnost 
a hladkost, vyživuje, zjemňuje a má uklidňující účinek. Rychle se 
vstřebává a nezanechává mastný či lepkavý pocit.

Aktivní�složky: konopný olej, extrakt z třezalky, hydroláty verbeny a zeleného čaje.

200 ml 419021� 157�Kč�/�6,05�€

ŠAMPON�S�KONOPNÝM�OLEJEM
Šampon s konopným olejem pomáhá regenerovat suché, 
poškozené pravidelným barvením a použitím horkovzdušného 
fénu vlasy. Vyhlazuje prameny, usnadňuje rozčesávání, zároveň 
nezatěžuje vlasy.

Aktivní�složení: konopný olej, výtažek z kaštanů koňského, hydroláty smilu a verbeny

200 ml 415503� 157�Kč�/�6,05�€

MASKA�NA�VLASY�S�KONOPNÝM�OLEJEM
Maska s konopným olejem   hluboce vyživuje a hydratuje vlasy 
po celé jejich délce. Pomáhá zmírnit statickou elektřinu, posiluje 
vlasové folikuly, dodává lesk a hladkost.

Aktivní�složení: konopné a makadamové oleje, výtažek z kaštanu koňského, hydrolát 
smilu, fiberHance™ bm solution, NATURA-TEC ABYSOFT™

200 ml 415505� 157�Kč�/�6,05�€
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JSTE CENTREM 
POZORNOSTI!

NOVÁ 
GENERACE 
PŘÍPRAVKŮ 
PRO PÉČI 
O VLASY

INOVACE. SÍLA. LESK.
JSTE CENTREM POZORNOSTI!

MODERNÍ�PRODUKTY�PÉČE�
O�VLASY�JE�NEJEN�UDRŽUJÍ�
ČISTÉ,�LESKLÉ�A�OVLADATELNÉ.�
DODÁVAJÍ�SEBEDŮVĚRU,�ZÁŘIVÉ�
IMAGE,�ZDŮRAZŇUJÍ�KRÁSU�
A�ZLEPŠUJÍ�NÁLADU!

Spojili jsme moderní technologii, inovativní, přírodní 
a profesionální ingredience, abychom vám přinesli 
novou generaci produktů vlasové péče Siberian 
Wellness, se kterou budete v centru pozornosti!
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HAIR�NOURISHING�MASK/�MASKA NA VLASY VÝŽIVNÁ
Maska intenzivně vyživuje, pečuje o vlasy, dělá je hladkými a 
hedvábnými. Přírodní složení s rostlinným keratinem posiluje 
každý vlas a dodává mu energii, rostlinné oleje poskytují 
přirozený lesk a zářivost.

Aktivní�složení: kvarternizovaný keratin, habešské hořčičné fytosteroly, vosk ze 
zeleného čaje, kombinace lipidů na bázi pšeničných olejů, extrakt z kamélie a otrub, 
FiberHance™, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

200 ml 416046� 245�Kč�/�9,44�€

DRY�AND�COLORED�HAIR�SHAMPOO/�
ŠAMPON PRO REGENERACI VLASŮ
PŠENICE A PROTEINY
Vyživující šampon s pšeničnými proteiny a lipidy jemně čistí, 
pomáhá regeneraci poškozených a barvených vlasy, dělá je 
pružnými a lehce tvarovatelnými. Inteligentní formule snižuje 
křehkost o 80 %, dodává hladkost a lesk, pomáhá zachovat barvu 
obarvených vlasů.

Aktivní�složení: pšeničné mikroproteiny, kombinace lipidů na bázi pšeničných olejů, 
extraktu z kamélie a otrub, FiberHance™, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, 
šišáku bajkalského).

250 ml 416044� 204�Kč�/�7,86�€

DRY�AND�СOLORED�HAIR�СONDITIONER/�KONDICIONÉR 
REGENERAČNÍ PRO SUCHÉ A ODBARVENÉ VLASY
PŠENICE A PROTEINY
Účinný kondicionér s rostlinným keratinem a pšeničnými lipidy 
regeneruje poškozené vlasy a posíluje je zevnitř. Pomáhá 
udržovat barvu obarvených vlasů díky uzavření kutikul. Snižuje 
křehkost a pórovitost vlasů o 80 %, dodává jim pružnost a 
přirozený lesk.

Aktivní�složení: kvarternizovaný keratin, pšeničné mikroproteiny, kombinace lipidů 
na bázi pšeničných olejů, extrakt z kamélie a otrub, FiberHance™, komplex rostlinných 
extraktů ENDESSENCE (extrakty pěnišníku adamsii, eleuterokoku, rozchodnice 
čtyřčetné, parchy léčivé, bajkalského šišáku).

250 ml 416045� 226�Kč�/�8,71�€

REGENERACE

LUXUS. KRÁSA.  
LESK.
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SILNÉ A HUSTÉ 
VLASY
RŮST�A�SÍLA��

ŠAMPON�PRO�OSLABENÉ�VLASY
ČERVENÁ PAPRIKA A RICINOVÝ OLEJ
Šampon pro slabé a jemné vlasy poskytuje 
jemnou péči a jemné čištění. Extrakt z chilli 
papriček, niacinamid a pšeničné proteiny 
pomáhají normalizovat vlasový folikul. 
Přírodní přísady vyživují kořínky a naplňují 
je silou, pomáhají omezit lámání a dodávají 
vlasům objem.

Aktivní�složení: extrakt z chilli papriček a koňského kaštanu, 
mentol, ricinový olej, niacinamid, D-panthenol, FiberHance™, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z 
rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, 
parchy léčivé, šišáku bajkalského).

250 ml 417704� 204�Kč�/�7,86�€

HYDRATAČNÍ�KRÉM�
NA�VLASY
Bezoplachový krém na vlasy se 
šťávou z aloe a D-pantenolem 
poskytuje vlasům kvalitní 
péči a ochranu po celý den: 
usnadňuje rozčesávání, pomáhá 
snižovat vznik statické elektřiny 
a nadměrné krepatění. 
Intenzivně pečuje o konečky 
vlasů a pomáhá předcházet 
vysoušení a poškození. 
Nezanechává pocit mastných, 
lepkavých a těžkých vlasů.

Aktivní�složení: šťáva z aloe (5%), 
D-pantenol, kvarternizovaný keratin 
(Kerestore 2.0), hydrolát listů zeleného čaje, 
komplex rostlinných výtažků ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy 
léčivé, šišáku bajkalského).

100 ml 416041 � 220�Kč�/�8,47�€
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VOLUMIZING�SHAMPOO�/�ŠAMPON PRO VĚTŠÍ OBJEM VLASŮ
SÓJA A KERATIN
Šampon účinně a šetrně čistí vlasy a pokožku hlavy, posiluje vlasy, 
opticky zvyšuje jejich objem. Udržuje pružnost vlasů a snižuje jejich 
lámání.

Aktivní�složení: rostlinný keratin Fision™ KeraVeg18 (aminokyseliny ze sóji a pšenice), 
FiberHance™, hydrogeny šalvěje a tymiánu, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského).

250 ml 416042� 204�Kč�/�7,86�€

VOLUMIZING�HAIR�CONDITIONER/KONDICIONÉR PRO  
OBJEM VLASŮ
SÓJA A KERATIN
Tento jemný kondicionér se sójovými a pšeničnými aminokyselinami 
zvyšuje objem, vytváří efekt větší hustoty vlasů. Zvyšuje pružnost 
vlasu, snižuje jejich křehkost a vypadávání, reguluje množství mazu 
na pokožce hlavy. Nezatěžuje vlasy, pomáhá jim udržovat objem od 
kořínků po celý den.

Aktivní�složení: rostlinný keratin Fision™ KeraVeg18 (aminokyseliny ze sóji a pšenice), 
FiberHance™, hydrogeny šalvěje a tymiánu, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského).

250 ml 416043� 226�Kč�/�8,71�€

MLHA�PRO�OBJEM�VLASŮ
Sprej s rostlinnými keratiny zvedne vlasy od kořínků, 
dodá jim objem, zesílí vlasová vlákna po celé jejich 
délce, pomáhá zvýšit pevnost vlasů a chránit je před 
negativními vlivy. Komplex aminokyselin zvlhčuje 
vlasy a pomáhá udržovat je hydratované po celý den.

Aktivní�složení: panthenol, Hygroplex™ HHG (komplex hydratačních 
prvků a aminokyselin), AC Plant Keratin PF (hydrolyzáty bílkovin 
kukuřice, pšenice a sójových bobů), komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rhodioly čtyřčlenné, parchy léčivé, šišáku bajkalského).

60 ml 416000 � 125�Kč�/�4,84�€

OBJEM

PŘIROZENÝ OBJEM 
A ELASTICKÉ VLASY
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SIBIŘSKÉ�
BALZÁMY�
ZNAČKA OD ROKU 1996

LEGENDÁRNÍ 
SLOŽENÍ  
OVĚŘENÉ ČASEM

Sibiřské balzámy od Siberian 
Wellness jsou nezbytné pro 
každou rodinu, každý den, 
kdykoli v roce! 

ÚČINNÉ SLOŽENÍ
Kombinace přírodních 
ingrediencí a dlouholeté 
výzkumné zkušenosti

ETICKÝ PŘÍSTUP
Není testováno na zvířatech

PŘÍRODNÍ PŮVOD
88–100 % složek v každém 
balzámu jsou přírodního 
původu.

25�LET�PRODEJE�

>�60�ZEMÍ�SVĚTA�

>�3�500�000� 
ZÁKAZNÍKŮ�ROČNĚ

AROMATICKÝ 
MASÁŽNÍ�BALZAM
Bylinkový balzám pro masáž a 
aromaterapii. Síla sibiřské přírody 
v jedinečném koncentrátu 7 
rostlinných výtažků pomáhá uvolnit 
a obnovit duševní rovnováhu. 
Tři přírodní oleje – bambucký, 
ze sladkých mandlí a ricinový – 
zajišťují snadné klouzání a změkčení 
pokožky. Směs éterických olejů z 
čajovníku, jedle a eukalyptu vytváří 
speciální relaxační vůni s tóny 
jehličí. Rychle se vstřebává, vhodný 
pro každodenní péči o tělo.

Aktivní�složení: extrakt z dubové kůry, extrakt z 
kopřivy, extrakt z třezalky tečkované, extrakt z 
badana, extrakt z podbělu, extrakt z chagy (10% 
polyfenolů), extrakt z jitrocele, ricinový olej, 
bambucké máslo, olej ze sladkých mandlí, kafr, 
vitamin E, éterický olej z jedle, éterický olej z 
eukalyptu, olej z čajovníku.

200 ml 418681� 229�Kč�/�8,83�€

7 
3
3 

7 BYLINNÝCH 
EXTRAKTŮ

3 PŘÍRODNÍ  
OLEJE

3 ÉTERICKÉ  
OLEJE

KAFROVNÍK

97%
NATURAL

2 ÉTERICKÉ OLEJE
13 BYLINNÝCH VÝTAŽKŮ

SIBERIAN�WELLNESS.�VÝJIMEČNĚ�
ÚČINNÝ�MASÁŽNÍ�BALZÁM
Balzám, který má hřejivý, relaxační účinek 
a nádhernou vůní, je jedinečným, vysoce 
účinným komplexem silných bylinných 
složek a přírodních éterických olejů, které 
pronikají hluboko do pokožky a podporují 
rychlou regeneraci.

Aktivní�složení: borovicová pryskyřice, jedlový olej, 
eukalyptový olej, kafr, rakytníkový olej, extrakt z 
třezalky tečkované, extrakt z rezavce šikmého, extrakt 
z chmele, extrakt z badanu, extrakt z dubové kůry, 
extrakt z kopřivy, extrakt z mochny, extrakt z podbělu 
lékařského, extrakt z pivoňky, extrakt z komonice, 
extrakt z anděliky lékařské, extrakt ze slanobýlu 
chlumního, extrakt z mateřídoušky.

250 ml 409066� 229�Kč�/�8,83�€

99%
NATURAL
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SIBERIAN PURE 
HERBS�COLLECTION.�
OSVĚŽUJÍCÍ�
MASÁŽNÍ�OLEJ
Objevte neobyčejné 
teplo a energii sibiřských 
éterických olejů a máty 
s tonizačním účinkem! 
Olejová masáž zlepšuje 
krevní oběh a pomáhá 
snižovat únavu.

Aktivní�složky: éterické oleje z 
citronové trávy a máty, éterické 
oleje ze smrku a tymiánu, olej ze 
zelené kávy a olej z lískových ořechů.

100 ml  
401832 � 182�Kč�/�7,02�€

SIBERIAN PURE 
HERBS�COLLECTION.�
RELAXAČNÍ�
MASÁŽNÍ�OLEJ
Vynikající směs santalu, 
kardamomu, muškátu a 
eukalyptu příznivě působí 
na organizmus, navrací 
síly a posiluje imunitu. 
Vyrovnává a zjemňuje 
pokožku.

Aktivní�složení: levandulový 
éterický olej, éterické oleje z máty 
a santálového dřeva, výtažek 
z komonice, sezamový olej 

100 ml  
401834� 182�Kč�/�7,02�€

SIBERIAN�PURE�HERBS�
COLLECTION.�HŘEJIVÝ�
MASÁŽNÍ�OLEJ
Masáž s hřejivým olejem 
má celkový posilující 
účinek a stimuluje krevní 
oběh. Pomáhá při svalové 
únavě.

Aktivní�složky: oleje z chilli 
papriček a hořké vanilky, éterické 
oleje ze zázvoru, skořice, šalvěje, 
vetiveru, mandarinky.

100 ml  
401833 � 182�Kč�/�7,02�€

SIBERIAN�WELLNESS.�OSVĚŽUJÍCÍ�
ÚSTNÍ�VODA�(KONCENTRÁT)
OCHRANA ÚSTNÍ DUTINY A SVĚŽÍ DECH PRO 
KAŽDÝ DEN
Chceš zefektivnit každodenní péči o ústní 
dutinu? Příroda zná správné řešení!
Koncentrát přirozené čerstvosti na bázi 
makleji srdčité a éterických olejů – pro 
krásné a široké úsměvy! 96% přírodních 
složek má profylaktické vlastnosti, 
pomáhá udržovat ústní hygienu a 
příjemně osvěžuje dech. 
Užij si pocit přirozené čistoty. Volně 
komunikuj, široce se usmívej!

Aktivní�složení: extrakt makleji srdčité, chlorhexidin, 
komplex éterických olejů z eukalyptu, máty peprné, 
čajovníku, šalvěje, viroly. 

250 ml 409069� 182�Kč�/�7,02�€

TĚLOVÝ�BALZAM�BASIC
Klasická receptura balzámu Uyan Nomo, 
bestselleru více než 10 let, v novém 
designu! Komplex CHONDRO-C s bohatým 
koktejlem z éterických olejů, rostlinných 
výtažků a přírodních regeneračních látek 
pomáhá udržovat pohodlí při pohybu. 
Organická síra spolu s chondroitinem 
urychlují procesy látkové výměny v 
pokožce, rostlinné výtažky a oleje 
zklidňují a poskytují pocit pohodlí.
100 ml 414328� 163�Kč�/�6,29�€

93%
NATURAL

96%
NATURAL

MULTIFAKTORIÁLNÍ KOMPLEX 
CHONDRO-C:
 • Chondroitin
 • Kafrovník
 • Mentol
 • Enzym papáji
 • Pryskyřice jehličnatých stromů
 • Organická síra
 • Výtažky z mochny bahenní 

a kostivalu lékařského
 • Komplex éterických olejů 

(z eukalyptu, jedle, rozmarýnu 
lékařského, kadidlovníku, hřebíčku)
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SIBERIAN�WELLNESS.�BYLINNÝ�
PRSNÍ�BALZÁM�HERBAL�CHEST�RUB
Balzám pro intenzivní zahřátí pokožky a 
mobilizaci obranyschopnosti organismu.
Spolehlivý pomocník při nastydnutí a 
podchlazení. Balzám je určen k zahřátí 
pokožky a mobilizaci obranyschopnosti 
organismu.
Jedlová pryskyřice a standardizovaný 
extrakt z červeného pepře poskytují 
oteplovací efekt a jakoby nabíjejí tělo 
energií.
Komplex éterických olejů a výtažků ze 
sibiřských rostlin pomáhá se ubránit před 
nepříznivými účinky životního prostředí, 
což je zvláště důležité v přechodných 
obdobích roku.

Aktivní�složení: jedlová pryskyřice, olej z červeného 
pepře, komplex éterických olejů (eukalyptus, pelargónie, 
ladan, jedle, ravensara, cedr, dobromysl, šalvěj, túje, 
majoránka, tymián), komplex rostlinných exraktů (lipový 
květ, dub, březové pupeny, šalvěj , máta).

50 ml 409064� 151�Kč�/�5,81�€

SIBERIAN�WELLNESS.�TONIZUJÍCÍ�
KRÉM�PRO�DOKONALÉ�NOHY
Přírodní krém s aktivním tonizujícím 
komplexem pro rychlou úlevu od únavy 
a odstranění pocitu těžkých nohou.
 • Aktivace krevního oběhu v pokožce: 

troxerutin, niacinamid, kofein, výtažky 
z kaštanu koňského, listnatce a listů 
hroznů.

 • Zahřívací efekt a pocit lehkosti: 
extrakty z pijavice léčivé a arniky 
horské.

 • Zlepšení celkového tónu pokožky: 
éterické oleje máty, citronu, cypřiše 
a limetky.

Pociť lehkost a pohodlí při každém kroku! 

Aktivní�složení: troxerutin, niacinamid, kofein, extrakty 
z kaštanu koňského, listnavce a listů hroznového vína, 
extrakty z pijavice léčivé a arniky horské, éterické oleje 
máty, citronu, cypřiše a limetky. 

75 ml 416559� 213�Kč�/�8,23�€
95%
NATURAL

97%
NATURAL

SIBIŘSKÉ�TRADICE� 
PRO�KAŽDOU�RODINU!

SIBERIAN WELLNESS. 
REGENERAČNÍ�GEL
Účinný přírodní komplex na bázi sibiřské 
pryskyřice, včelího pylu a mateří kašičky, 
extraktů z rozmarýnu a amarantu, 
éterických olejů z eukalyptu, jedle, túje 
a levandule zklidňuje a pomáhá obnovit 
poškozenou pleť po vystavení slunci, 
větru, mrazu a bodnutí hmyzem.

Aktivní�složení: ricinový olej, včelí vosk, tokoferol, 
borovicová pryskyřice, éterický levandulový olej, 
extrakt z listů rozmarýnu, éterický olej z jedle, éterický 
olej z túje, éterický eukalyptový olej, extrakt z mateří 
kašičky, extrakt z amarantu, extrakt z medu, extrakt z 
pylu, esenciální olej ze santalového dřeva .

30 ml 416558� 176�Kč�/�6,78�€
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TELOVÝ�BALZAM�ACTIVE
Svoboda pohybu a maximální 
výkon při cvičení! Balzám 
s jedinečným komplexem 
CHONDRO-A a rostlinnými 
extrakty pro každého, kdo 
pravidelně cvičí. Mentol, 
vanillylbutylether a kafr 
vytvářejí trojí hmatový efekt: 
ochlazují pokožku, způsobují 
příjemné brnění a hřejivé pocity.
75 ml 414749� 188�Kč�/�7,26�€

KOMPLEX CHONDRO-A 
PRO KAŽDODENNÍ 
PODPORU PŘI VYSOKÉ 
FYZICKÉ ZÁTĚŽI:
 • Glukosamin
 • Methylsulfonylmethan
 • Vitamín B3
 • Pryskyřice 

jehličnatých stromů
 • Mentol, vanillyl butyl 

ether, kafr

TRÉNUJ�
POHODLNĚ!
SIBERIAN WELLNESS. 
REGENERAČNÍ�GEL�
S�PANTHENOLEM
Regenerační gel s vitamínem 
E a D-panthenolem se šetrně 
stará o poškozenou pokožku. 
Obohacená receptura s 
jehličnatým komplexem 
bohatým na polyprenoly 
podporuje regeneraci 
pokožky po vystavení slunci, 
větru, mrazu a bodnutí 
hmyzem. Cenné složení s 
kyselinou hyaluronovou, 
alantoinu a olejem z tamanu 
osvěžuje pokožku, pomáhá 
eliminovat podráždění a 
odlupování. Rychle se vtřebává 
nezanechává mastny film. 93% 
přírodních složek.

Aktivní�složení: D-panthenol (5%), olej z 
kalaby obvejčité, jehličnatý multivitaminový 
komplex, hyaluronát sodný, éterické oleje 
z levandule a čajovníku, alantoin, vitamin E 
(tokoferylacetát), extrakt z magnólie, 
skvalan. 

40 ml 417706� 182�Kč�/�7,02�€

 • Kyselina hyaluronová
 • Vitamín E
 • D-panthenol 3%
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ODDEJ SE SOULADU S PŘÍRODOU
Kolekce byla vytvořena speciálně pro 
péči o tělo, kdy je potřeba obnovit 
emoční rovnováhu a sílu, zdůraznit vaši 
přirozenou krásu a vypadat dokonale.

LESNÍ�JAHODA�&�ZELENÝ�ČAJ
SPRCHOVÝ GEL NA RUCE A TĚLO
Krémový gel s hedvábnou 
strukturou a smyslnou vůní zralých 
lesních jahod se mísí s osvěžujícími 
tóny zeleného čaje. Efektivně 
odstraňuje nečistoty, dodává 
pokožce zářivý vzhled a posiluje její 
pružnost!
250 ml 410022� 188�Kč�/�7,26�€

LESNÍ�JAHODA�&�ZELENÝ�ČAJ
BYLINNÉ HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO
Proměňte péči o pokožku v opravdové 
potěšení! Lehké tělové mléko zjemňuje a 
vyživuje pokožku, dodává smyslnou vůni 
lesních jahod a osvěžujícího zeleného čaje. 
Jádrem výrobku jsou luxusní bambucká a 
pistáciová másla, tonizující výtažky z listů 
zeleného čaje a výtažky z lesních jahod a malin, 
které mají vynikající hydratační a výživné 
vlastnosti.
250 ml 410019� 204�Kč�/�7,87�€

CEDR�&�JABLKO
SPRCHOVÝ GEL NA RUCE A TĚLO
Krémový sprchový gel s vůní šťavnatého 
jablka a ušlechtilého cedru vám dodá 
dobrou náladu již brzy rano! Jemné 
složení s bylinnými přísadami zajišťuje 
efektivní regeneraci a dokonalé osvěžení 
pokožky, vrací jí krásu a zdravý vzhled.
250 ml 410021� 188�Kč�/�7,26�€

CEDR�&�JABLKO
BYLINNÉ HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO
Bylinné hydratační tělové mléko s 
jemným složením se dokonale vstřebává, 
změkčuje a zvlhčuje pokožku a dodává 
jí hladkost. Jablečná šťáva osvěžuje 
pokožku, tonizuje ji a zlepšuje pružnost, 
vzácný cedrový olej dokonale vyživuje. 
Po aplikaci na těle zůstává vonná stopa 
ušlechtilého cedru a šťavnatého jablka.
250 ml 410018� 204�Kč�/�7,87�€

MALINA�&�SPORÝŠ
KRÉM NA RUCE
Svůdná bobulově-citrusová vůně 
šťavnatých malin a čerstvého sporýše. 
75 ml 411170� 107�Kč�/�4,11�€

MLADÝ�OVES�&�
RÝŽOVÝ�OLEJ
KRÉM NA RUCE 
Neuvěřitelně jemná vůně. 
75 ml 411168� 107�Kč�/�4,11�€

NAPOSLEDY  
V KATALOGU
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ROZVÍJEJ SE 
VŠESTRANNĚ!

VYRUSTEJ 
ZDRAVÝ!

OBEVUJ PRO SEBE 
TENTO BAJEČNÝ 

SVĚT!

NEBOJ SE 
VIRŮ!

 • Hluboko jsme se ponořili do tématu 
zdraví, výživy a vývoje dětí, abychom 
vytvořili novou produktovou řadu.

 • Nyní obsahuje důležité živiny a žádné 
konzervační látky! Pro pečlivou 
podporu zdraví a správného vývoje 
vašeho dítěte.

VITAMAMA.�DINO�LECITHINO�LECITHIN�SYRUP�(CHERRY)
DOPLNĚK STRAVY S LECITINEM
Lahodný sirup s třešňovou příchutí jako denní doplněk výživy pro 
děti a jejich rodiče. Obsahuje čistý slunečnicový lecitin, vyrobený 
z ovocných šťáv bez přidaného cukru * nebo konzervantů. Lecitin 
je fosfolipid, který je součástí mozkových a nervových buněk.

Složení: koncentrovaná jablečná šťáva, koncentrovaná višňová šťáva, voda, 
slunečnicový lecitin, kyselina citronová (regulátor kyselosti), přírodní aroma, 
zahušťovadlo karagenan.

95 ml 501007� 143�Kč�/�5,52�€

* Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
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VITAMAMA�IMMUNOTOPS�SYRUP
DOPLNĚK STRAVY S VITAMINEM C
Náš nový produkt s lahodnou příchutí 
jablek a třešní: vyzkoušejte Immunotops – 
doplněk stravy pro děti se sladkým 
oligofruktózovým sirupem místo cukru!
Koncentrované šťávy z jablek a třešní 
vás potěší známými příchutěmi, zatímco 
vitamín C pomáhá udržovat normální 
fungování imunitního systému.  
• S�VITAMÍNEM�C.
• BEZ�BARVIV
• BEZ�KONZERVAČNÍCH�LÁTEK

Složení: koncentrovaný jablečný džus, koncentrovaný 
třešňový džus, oligofruktózový sirup, extrakt 
z heřmánku, extrakt z růže šípkové, extrakt z 
mateřídoušky, kyselina askorbová, extrakt z malinových 
listů, extrakt z jitrocelu.

95 ml 500715� 152�Kč�/�5,87�€

VITAMAMA BABY

DĚTSKÝ�BALZAM�PRO�
PŘÍPRAVU�KOUPELE�NA�BÁZI�
HEŘMÁNKOVÉ�VODY
Udělejte svému děťátku radost teplou 
aromatickou koupelí! Bylinná esence 
nevytváří pěnu a důkladně pečuje o 
dětskou pokožku. Měsíček, dvouzubec a 
vlaštovičník osvěžují pokožku a pomáhají 
zmírnit podráždění. Éterické oleje 
levandule a heřmánku uklidňují pokožku a 
pomáhají vašemu děťátku přivodit klidný 
spánek. 

Aktivní�složení: měsíček, dvouzubec, vlaštovičník, 
éterické oleje z levandule a heřmánku.

200 ml 404241� 191�Kč�/�7,38�€

VITAMAMA BABY

DĚTSKÁ�MÝDLOVÁ�PĚNA�
NA�BÁZI�HEŘMÁNKOVÉ�VODY
Jemné mýdlo ve formě vzdušné pěny, 
jehož složkami jsou heřmánková a 
borovicová voda, důkladně a účinně 
čistí citlivou pokožku dítěte a udržuje ji 
hebkou a hydratovanou. Heřmánkový 
a levandulový olej pomáhají udržovat 
jemnou dětskou pokožku v přirozeném 
stavu.

Aktivní�složení: destiláty heřmánku a borovice, éterické 
silice levandule a heřmánku.

250 ml 404242� 207�Kč�/�7,99�€

VITAMAMA BABY

DĚTSKÝ�KRÉM�NA�BÁZI�
HEŘMÁNKOVÉ�VODY
Jemný krém pro péči o pokožku od 
prvních dnů vašeho děťátka. Panthenol 
napomáhá optimální hydrataci a udržuje 
ochrannou funkci pokožky. Éterické oleje z 
heřmánku žlutého a levandule napomáhají 
snižovat podráždění a olupování pokožky. 

Aktivní�složení: panthenol, destilát heřmánku, éterické 
silice levandule a heřmánku.

200 ml 404240� 191�Kč�/�7,38�€
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EXPERALTA PLATINUM
PEPTIDOVÁ�
KOSMETIKA – 
POKROČILÁ�PÉČE�
O�PLEŤ�OBLIČEJE

Kosmetické prostředky na 
bázi peptidů jsou MNOHEM 
ÚČINNĚJŠÍ než krémy s velkými 
molekulami kolagenu a elastinu. 
Tato kosmetika je dražší v 
důsledku složitého výrobního 
procesu, avšak poskytuje 
zaručený výsledek.

Peptidy jsou sloučeniny sestávající pouze 
z několika aminokyselin. Peptidové 
nanomolekuly volně pronikají hluboko 
do dermy, stimulují regenerační procesy 
a umožňují dosáhnout výrazného a 
dlouhodobého účinku v boji proti stárnutí.
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KOMPLEX�PEPTIDŮ�
V KOMBINACI S 
DIAMANTOVÝM�PUDREM
Silný antioxidant s vysokým 
stupněm biologické dostupnosti 
chrání před předčasným 
stárnutím.

Zabalená do speciálních mikrosférických 
kontejnerů, proniká do hlubokých vrstev 
pokožky, kde se rozbaluje, zvětšuje a 
během uvolňování vytlačuje vrásky 
zevnitř, čímž poskytuje okamžitý 
omlazující účinek.

COSMETELLECTUAL SÉRUM
Formule nové generace "inteligentního" 
séra je posílena Hyaluronic Filling Spheres 
(hyaluronovými výplňovými kuličkami), 
které napomáhají hloubkovému a 
dlouhodobému působení na vrásky. 
Výtažky houby lesklokorky a višňových 
lístků spolu s olejem ze semen sibiřské 
klikvy zajišťují silnou anti-age a anti-
oxidantní ochranu jasu a mladistvosti pleti.

50 ml 409280 712�Kč�/�27,47�€

VYMĚNITELNÁ 
NÁDOBA

ECO-FRIENDLY�
BALENÍ!

COSMETELLECTUAL KRÉM
Rozmazlujte svou pleť 
přepychovým cosmetellectual 
krémem! Lehounká a sametová 
textura se rychle vstřebává a je 
ideálně vhodná jako podklad pod 
make-up. Chytrá formula funguje 
na úrovni škáry: DiamondSIRT® 
pomáhá obnovit pokožku zevnitř 
a SWT-7™ (výtažek z kropenáče) 
pomáhá vyhlazení horizontálních 
i vertikálních vrásek – pozitivní 
účinek je patrný již po 7 dnech. 
Výtažek z altajské houby 
lesklokorky má silné antioxidační 
vlastnosti, které chrání pokožku 
před předčasným stárnutím.

50 ml (s vyměnitelnou nadobou) 
413494 � 737�Kč�/�28,44�€
50 ml (vyměnitelná nádoba)  
413495 � 392�Kč�/�15,13�€

3 TYPY VÝHOD:
 ν O 85 % méně oxidu uhličitého 
se vypouští do atmosféry při 
zpracování obalů*

 ν Vnitřní termoska: 
vyměnitelná nádoba 
vyrobená z recyklovaného PP 
(polypropylenu)

 ν Možnost vícenásobného použití 
drahého krásného balení. 
Vyměnitelnou vnitřní nádobu 
lze snadno vyměnit za novou.

* Podle dat výrobce obalů RPC BRAMLAGE.

EKOLOGICKÉ 
ZODPOVĚDNÉ 
ROZUMNÉ��

VYSOKOMOLEKULÁRNÍ�� 
KYSELINA�
HYALURONOVÁ
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411998 
ton 2 / střední

407583 
ton 1 / světlý

HYDRATAČNÍ�TÓNOVACÍ�KRÉM�SPF�15
Luxusní krém s tající texturou hydratuje pokožku a vytváří 
neviditelný filtr, jemně vyrovnávající tón obličeje. 
Speciální složení 3 v 1:
1. Zjemňuje vrásky a projevy tenkých linií.
2. Obnovuje mladistvý vzhled pokožky.
3. Chrání před škodlivými účinky UV záření díky SPF filtru.
Pravidelné užívání krému pomáhá obnovovat, posilovat 
a vyhlazovat pokožku obličeje.
30 ml� 574�Kč�/�22,14�€

ZKLIDŇUJÍCÍ�MICELÁRNÍ�VODA
Micelární čistící voda na rostlinné bázi jemně odstraňuje make-up 
(i v oblasti očních víček a rtů), odstraňuje nečistoty nahromaděné 
během dne z pleti, aniž by zanechávala lepkavý pocit. Přírodní 
komplex HerbaGlow® NRG dodává energii a zpevňuje i mdlou 
a unavenou pokožku.
200 ml 418441/408369� 538�Kč�/�20,76�€

ČISTÍCÍ�OLEJ
Rostlinné a éterické oleje s vodou vytvářejí snadno pěnící čistící 
emulzi, šetrně působící a nenarušující hydrolipidovou a pH 
rovnováhu. Crambe a chia oleje dodávají pokožce pružnost, 
hydrataci, výživu a regeneraci. Je vhodná pro všechny typy pleti.
200 ml 418442/408368� 647,0�Kč�/�24,96�€

OBNOVUJÍCÍ�A�VYHLAZUJÍCÍ�PLEŤOVÝ�PEELING
Exfoliační peelingové mléko na bázi tří typů kyselin (AHA, BHA 
a PHA) hloubkově čistí a exfoliuje, rozpouští odumřelé šupinky 
pokožky. Účinná kombinace kyselin, stejně jako cenných olejů 
sibiřského cedru a jalovce, pomáhá odhalit krásu vaší pleti, 
navrací jí svěžest a jas!
200 ml 414339� 539�Kč�/�20,81�€

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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321

základní péče

KOMPLEXNÍ PÉČE O OBLIČEJ 
PRO�ZACHOVÁNÍ�KRÁSY� 
A�MLÁDÍ
KOMPLEXNÍ�PÉČE�FUNGUJE�
ÚČINNĚJI�NEŽ�JEDNOTLIVÉ 
VÝROBKY

21

Komplexní péče o pleť je postupný program péče, 
navržený tak, aby maximalizoval efekt od používání 
produktů.�To�je�krásná�pleť�v�každém�věku!

očista příprava  
na péči

OMLAZUJÍCÍ�TONIKUM�SOFTNER
Omlazující softner má účelné působení: hydratuje, změkčuje a 
obnovuje pokožku po očistě. Nyní vaše pokožka je připravená pro 
nanesení krému, séra a jiných prostředků. Pro lepší a rychlejší 
výsledek!
200 ml 408253� 298�Kč�/�11,50�€

KRYOLIFTINGOVÁ�PLEŤOVÁ�MASKA���
S�MOŘSKÝMI�ŘASAMI
Okamžitá bezchybná proměna! Chladivá maska   je napuštěna 
povzbuzujícími rostlinnými výtažky a navíc komplexem pěti 
mořských řas a niacinamidu. Probouzí pokožku obličeje, 
zmírňuje známky únavy, snižuje otoky a má liftingový efekt. 
Je nenahraditelná v horkém počasí a v období časové tísně.
50 ml 418449/410091 � 596�Kč�/�22,99�€

NOVINKA!

EXFOLIATOR�PRO�OČISTU�PÓRŮ�OBLIČEJE
Skvělý exfoliátor zajišťuje vícestupňovou šetrnou očistu různých 
typů pleti, včetně pleti citlivé a náchylné k podráždění: Pečlivě 
odstraňuje přebytky kožního mazu a odumřelé buňky pleti, 
pročišťuje póry. Výsledek: pleť dýchá, vyhlazuje se.
100 ml 408371� 326�Kč�/�12,58�€
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ZÍSKEJ  
MAXIMUM  
Z DOMÁCÍ PÉČE Pro pohodlí používání koncentrátů lze 

zakoupit kapátko.
107557 � 25�Kč�/�0,95�€

AMPULKOVÝ KONCENTRÁT 
"HYDRATACE"
Aktivní koncentrát uhasí žízeň 
dehydrované pokožky: hydratuje ji, 
obnovuje zářivý a mladistvý vzhled, 
snižuje výskyt jemných linek a vrásek.
30 ml 416106� 580�Kč�/�22,38�€

AMPULKOVÝ KONCENTRÁT 
"LIFTING�A�PRUŽNOST"
Tři cílené směry působení aktivního 
koncentrátu: zvýšení pružnosti pleti, boj 
proti vráskám a lifting kontur obličeje. 
Dosažení viditelného efektu liftingu 
během hodiny.
30 ml 416107� 580�Kč�/�22,38�€

AMPULKOVÝ KONCENTRÁT 
S�BAKUCHIOLEM
Aktivní koncentrát s bakuchiolem 
(rostlinný analog retinolu) redukuje 
hloubku vrásek, dodává pleti 
rovnoměrnější odstín, chrání ji před 
volnými radikály a odolává předčasnému 
stárnutí.
30 ml 416108� 580�Kč�/�22,38�€

AMPULKOVÝ KONCENTRÁT 
"ZNOVUZROZENÍ"
SOS regenerace v moderním rytmu, 
podpora mládí a krásy při stresu a 
aktivním životním stylu. Rychlá a viditelná 
proměna dokonce i nevýrazné pleti, která 
ztratila svoji pružnost a rovnoměrný 
odstín.
30 ml 416105� 580�Kč�/�22,38�€
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OCHRANNÁ FORMULE  
PRO RUŠNÝ DEN VE  
VELKÉM MĚSTĚ

REGENERAČNÍ�NOČNÍ�KRÉM�
S�ROSTLINNÝMI�PEPTIDY
Noční krém s bylinnými peptidy 
regeneruje a zvlhčuje pokožku během 
noci. Peptidy sibiřského cedru a 
sibiřského ženšenu v kombinaci s 
přírodním komplexem HerbaGlow® NRG 
zvyšují pružnost a pevnost pokožky a 
omezují změny související s věkem. Při 
dlouhodobém používání vypadá ovál 
obličeje jasněji a jemné vrásky jsou méně 
nápadné..
50 ml 418446� 1185�Кč�/�45,74�€

DENNÍ�KRÉM�S�ROSTLINNÝMI�
PEPTIDY�SPF�15�/�PA�+++
Moderní receptura proti stárnutí obsahuje 
duo inovativních přísad (rostlinné peptidy a 
komplex HerbaGlow® NRG) na bázi silných 
rostlinných výtažků, díky kterým dokonale 
vyživuje, zvlhčuje a chrání pokožku před 
poškozením souvisejícím s věkem.
50 ml 418445� 1317�Кč�/�50,82�€

NOVINKA!

NOVINKA!
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KRÁSA PLETI 
ZAČÍNÁ 
SPRÁVNÝM 
ČIŠTĚNÍM

2 v 1 
OČISTA A 
ODLIČOVÁNÍ

MĚKKÝ�GEL�NA�MYTÍ�
S PROBIOTIKAMI
Krémově jemný pěnivý gel pro čistou 
pleť s komplexem prebiotik a probiotik 
jemně odstraňuje nečistoty, stopy make-
upu a přebytečný kožní maz. Zklidňující 
a regenerační jemné složení, které 
pomáhá udržovat rovnováhu přirozeného 
mikrobiomu pokožky. Poskytuje pohodlí 
i přecitlivělé pokožce pro viditelně 
zdravější a rovnoměrnější pleť.
100 ml 418443� 474�Kč�/�18,�31�€

ZPEVŇUJÍCÍ�KRÉM�PRO�OČNÍ�OKOLÍ�
S ROSTLINNÝMI PEPTIDY 
Oživte své oční kontury účinným 
přípravkem proti stárnutí obsahujícím 
rostlinné peptidy ze sibiřského cedru a 
ženšenu. Sametový oční krém poskytuje 
hloubkovou hydrataci, eliminuje otoky 
a jemné vrásky. Vaše oči září a zcela 
proměňují váš obličej!
15 ml 418448� 659�Kč�/�25,42�€

NOVINKA!

NOVINKA!
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THE�BODY�LAB
CELLULITE 
SPOT TOPICAL 
CONCENTRATE 
X50 SILHOUETTE

150 ml  
411382� 420�Kč�/�16,21�€

PEVNÁ PLEŤ,  
DOKONALÉ TVARY

MOLEKULE X50
pomáhá zmenšit objem a 
vyhlazovat "pomerančovou 
kůru" na povrchu pokožky.

ROSTLINNÉ 
POLYSACHARIDY 
(PULLULAN) 
pomáhá vyhladit a napnout 
pokožku.

KOMPLEX 11 
AMINOKYSELIN 
zvyšuje elasticitu a pevnost, má 
výrazný antioxidační účinek. 

MAKADAMOVÝ A 
BAMBUCKÝ OLEJ 
hydratují a zklidňují pokožku, 
podporují její rychlé zotavení.

THE BODY LAB 
ZPEVŇUJÍCÍ A TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM 
Zvyšuje elasticitu pokožky těla, má 
liftingový efekt, vyhlazuje a zlepšuje 
kvalitu pokožky Vhodné pro oblast krku 
a dekoltu.
230 ml  418447� 834�Kč�/�32,19�€

JIŽ BRZY 
V PRODEJI
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Lucas Sieuzac  
je světově proslulý 
francouzský 
parfumér třetí 
generace. Autor vůní 
pro módní domy 
Givenchy, Giorgio 
Armani, Salvatore 
Ferragamo. Člen 
týmu Eurofragance.

Olaf Larsen – 
světoznámý 
parfumér. Autor vůní 
pro parfémové domy 
Arabian Oud, Lattafa 
Perfumes. Člen týmu 
Eurofragance.

RODINA VŮNÍ: dřevitá

SVRCHNÍ TÓNY: muškátový 
oříšek, zázvor, růžový pepř

SRDCE: koriandr, dřevité tóny, 
ambra

ZÁKLAD: vanilka, pačuli, fazole 
tonka

 RODINA VŮNÍ: orientální, 
kořeněná, květinová

HLAVA: ylang-ylang, kosatec, 
jasmín 

SRDCE: mořská sůl, černý pepř, 
vanilka

ZÁKLADNÍ TÓNY: ambra, 
kadidlo, pižmo

20%  
OLEJŮ

Vysoká koncentrace esenciálních 
olejů, která prodlužuje siláž a zvyšuje 
trvanlivost.

20%  
OLEJŮ

Vysoká koncentrace esenciálních 
olejů, která prodlužuje siláž a zvyšuje 
trvanlivost.

DŘEVITÁ VŮNĚ
rafinované�a�jasné,�vytvářející�
nezapomenutelnou�auru
Vůně utkaná z protikladů: dialog pikantního 
muškátového oříšku a trpkého zázvoru vystřídá 
boj teplé ambry a studeného koriandru. Vůně 
vás pak provede houštím stromů zahalených do 
sladkosti vanilky a tonka bobů. 

ORIENTÁLNÍ VŮNĚ
lákájicí�na�cesty
Vůně vás zve na cestu jemností ylang-ylangu 
a kosatce, pulzující kompozice odhaluje svou 
novou tvář, ukazuje slaný mořský šplouch 
v nečekané kombinaci s pikantní vanilkou a 
černým pepřem. Teplý ambrový akord, pižmo 
a studené kadidlo doplňují kompozici.

ABSOLU
EAU DE PARFUM
50 ml 417626 
� 1555�Kč�/�60,02�€

DYNAMIQUE
EAU DE PARFUM

418434 50 ml 
� 1555�Kč�/�60,02�€
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L’ESSENCE�DE�TAIGA
EAU DE PARFUM

411162 50 ml 
� 1292�Kč�/�49,85�€

L'ESSENCE�D'ALTAI�
EAU DE PARFUM

411164 50 ml 
� 1292�Kč�/�49,85�€

20%  
OLEJŮ

Vysoká koncentrace esenciálních 
olejů, která prodlužuje siláž a 
zvyšuje trvanlivost.Vysoká koncentrace esenciálních 

olejů, která prodlužuje siláž a 
zvyšuje trvanlivost.

20%  
OLEJŮ

PROCHÁZKA 
SIBIŘSKOU TAJGOU

KVĚTINOVÁ  
VŮNĚ

Tato vůně je pro opravdové znalce nedotčené 
přírody. Silné dřevité tóny sibiřského cedru a 
borovice se harmonicky prolínají s tóny pačuli 
a ambry. Jasné akcenty smrkového balzámu 
a mechu dotvářejí kompozici a vytvářejí 
tajemnou náladu majestátní sibiřské tajgy.

Parfumér Pierre Flores, inspirovaný krásou 
přírody, vytvořil jemnou kompozici květinové 
kytice ylang-ylang, jasmínu a tuberózy 
zakončenou stopou bourbonské vanilky a 
bílého pižma. Módní vůně plná slunce a duše, 
vytvořená tak, aby okouzlila. Pro ty, kteří 
preferují ultra trendy a elegantní kompozice.

Bertrand Duchaufour  
je mezinárodně 
uznávaný francouzský 
parfumér. Pracoval s 
Christian Dior, Givenchy, 
Penhaligon's a Comme 
des Garçons.

Pierre Flores  
je slavný francouzský 
parfumér, autor 
exkluzivních kompozic 
řady vůní Siberian 
Wellness. Autor 
unikátních vůní 
parfémových domů 
N-Cigale a Esteban.

RODINA VŮNÍ: květinová, 
ovocná, vanilková

VYSOKÉ TÓNY: citroník 
bergamotový (bergamot), 
kokosová voda, tahitian 
gardenia

STŘEDNÍ TÓNY: pomerančový 
květ (fleur d'oranger), kananga 
vonná (ylang-ylang), jasmín

NÍZKÉ TÓNY: tuberóza, vanilka 
bourbon, bílé pižmo

RODINA VŮNÍ: dřevitá

VYSOKÉ TÓNY: jehličí 
sibiřského cedru, kardamom, 
severní cypřiš

STŘEDNÍ TÓNY: sibiřská 
borovice

SILÁŽ: santálové dřevo, 
sibiřský cedr, pačule obecná, 
ambra, jedlový balzám, mech z 
jehličnatého lesa
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GOLDEN�AMBER�
&�MIDNIGHT�SAFFRON
EAU DE PARFUM

50 ml 417418 
� 922�Kč�/�35,57�€

ORIENTÁLNÍ, DŘEVITÝ  
pačuli, amiris, šafrán, santalové dřevo, 
ambra, pižmo, dubový mech

Závratná dřevito-orientální vůně přitahuje jako magnet. 
Pociť se jako královna – nech mužská srdce bít rychleji! 
Sladký nugát s květinovými tóny obklopený kořeněným 
pačuli vás zavede do světa svádění, teplé tóny dubového 

mechu vytvářejí atmosféru luxusu.

ESENCIÁLNÍ OLEJ AMIRIS  
Teplý dřevitě – balzamikový tón pomáhá plně otevřít 

vášnivé pocity. 

VŮNĚ VÁŠNĚ 
A SVÁDĚNÍ

DŘEVITÁ ORIENTÁLNÍ VŮNĚ PLNÁ 
NENAPODOBITELNÝCH KVĚTINOVÝCH TÓNŮ.

Belén Garcia je jedinečný parfumér, který 
vytváří vůně pro Eurofragance.

Ženská, zářivá vůně 
pro každý den.

15%  
OLEJŮ
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DARK VANILLA 
& CHERRY BLOSSOM
EAU DE PARFUM

50 ml 417417 
� 922�Kč�/�35,57�€

FRESH FIG & SPARKLING 
TANGERINE
EAU DE PARFUM

50 ml 417419 
� 922�Kč�/�35,57�€

Luca Suzac  
je světoznámý 
francouzský parfumér 
už po tři generace, 
vítěz prestižních 
profesionálních 
ocenění.

Angeline Poubaud  
je slavná francouzská 
parfumérka, která 
vytváří špičkové 
parfémy pro 
domácnosti. 

15%  
OLEJŮ

Ženská, zářivá vůně 
pro každý den.

15%  
OLEJŮ

Ženská, zářivá vůně 
pro každý den.OVOCNÁ, 

KVĚTINOVÁ 
třešňové květy, 
bílé květy, mandle, 
vanilka, dřevité tóny

CITRUSOVÝ, 
ZELENÉ, SVĚŽÍ
aquatické 
tóny,citrusy, 
lotosový květ, 
fialka, elemi, 
fíkové listy

Lehká, smyslná, květinová vůně – 
ztělesnění šarmu a ženskosti, synonymum 
energie a odvážných myšlenek moderní 
dámy obklopené dynamikou velké 
metropole. Ponořte se do světa jasných 
tónů slunečných pomerančů, bílých květů 
a ohromujících mandlí!

OLEJ ZE SLADKÝCH POMERANČŮ 
Naplňuje životní energii, vytváří 
romantickou náladu.

Vůně úspěchu a radosti ze života! 
Jeho majitelka je něžná a zároveň 
silná, uchvacuje krásou a pevnou vůlí. 
Kompozice je naplněna vznešeností 
lotosových květů, v létě je svěží a 
romantická, v zimě je rafinovaná a 
aquatická.

ELEMIOVÝ OLEJ  
Pikantní dřevitá vůně s citronovými 
nuancemi inspiruje a uvolňuje.

SVÁTEČNÍ 
NÁLADA
KVĚTINOVĚ-OVOCNÁ VŮNĚ 
ROZVESELUJE, DÁVÁ POCIT 
RADOSTI!

HARMONIE 
KONTRASTŮ
SVĚŽÍ KOMPOZICE 
ZDŮRAZŇUJE ŽENSKOU NĚHU 
A SÍLU CHARAKTERU ZÁROVEŇ.
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UVNITŘ KAŽDÉ KRABIČKY 
JE STYLOVÝ DOPLNĚK 
TALISMAN!
Jedná se o značkovou tkanou stuhu, kterou lze navonět a použít jako záložku 
do oblíbené knihy, náramek nebo ozdobu do vlasů, ozdobu na sáčku nebo 
uvnitř sáčku na aromatizaci, ozdobu krku (kravatu jako choker) – aby vaše 
oblíbená vůně vás mohla všude doprovázet jako talisman.

Angeline Poubaud  
je slavná francouzská 
parfumérka, autorka 
mistrovských děl 
pro specializované 
a demokratické značky.

RODINA�VŮNÍ:� 
kůže, květinová
SVRCHNÍ�TÓNY:� 
mandarinka, růžový pepř, koření
TÓNY�SRDCE:� 
ambra, kůže, okvětní lístky růží
ZÁKLADNÍ�TÓNY:� 
balzamikové tóny, kašmír, pižmo, oud, 
kouřové tóny

1 PRIMUM 
EXTRAIT DE PARFUM 

50 ml  
419967 2352�Kč�/�90,75�€

VŮNĚ-TALISMAN�Č.�1�z jubilejní kolekce 
k 25. výročí Společnosti. Jendičká je 
symbolem bezpodmínečného vedení a 
inovací S touto vůní jste připraveni směle 
ukázat své „já“ a své jedinečné nápady. 
Přes veškerou křehkost jemné růže zde 
dominuje mocný krásný akord kůže. Oud a 
kouřové tóny dodávají parfému tajemnou 
přitažlivost.

20%�VONNÝCH�
LÁTEK A 
ESENCIÁLNÍCH�
OLEJŮ

Vysoká koncentrace 
esenciálních olejů, která 
prodlužuje siláž a zvyšuje 
trvanlivost.
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Julia Pastor  
je autorkou 
kapslových kompozic 
Parfums Sélectifs od 
Aromapolis Olfactive 
Studio, člena týmu 
Eurofragance 
(Barcelona).

Suazik Bokur je autorem 
kapslových kompozic Parfums 
Sélectifs od Aromapolis Olfactive 
Studio, člena týmu Eurofragance 
(Barcelona).

20%�VONNÝCH�
LÁTEK A 
ESENCIÁLNÍCH�
OLEJŮ

Vysoká koncentrace 
esenciálních olejů, která 
prodlužuje siláž a zvyšuje 
trvanlivost.

6�SEXTUM�
EXTRAIT DE PARFUM 

50 ml  
419969� 2352�Kč�/�90,75�€

9 NONUM  
EXTRAIT DE PARFUM 

50 ml  
419968� 2352�Kč�/�90,75�€

VŮNĚ-TALISMAN�Č.�6 z jubilejní 
kolekce k 25. výročí Společnosti. 
Šestka je symbolem dobrodružství, 
komunikace, duchovního růstu a 
neustálého pohybu vpřed. Trendy 
kompozice vám říká, že musíte 
zažehnout jiskru kreativity, vypustit 
do vesmíru kreativní nápady, které 
každého nabijí energií.

RODINA�VŮNÍ:� 
aromatická, citrusová 
(hesperid)
SVRCHNÍ�TÓNY:� 
bergamot a černý čaj
TÓNY�SRDCE:� 
jasmín, kůže a čajové 
lístky
ZÁKLAD:� 
ambra, pačuli, maté listy

VŮNĚ-TALISMAN�Č.�9 jubilejní kolekce 
k 25. výročí Společnosti. Devítka nás 
povzbuzuje, abychom si užívali života 
každou buňkou svého těla. Proměnlivá, 
hravá, impulzivní kompozice ví hodně o 
požitcích – vůně vás nutí méně přemýšlet 
a více cítit. Použijte všechny své smysly, 
abyste si užívali života naplno!

RODINA�VŮNÍ:� 
dřevitá, gurmánská
SVRCHNÍ�TÓNY:� 
třešeň, ovoce, kadidlo
TÓNY�SRDCE:� 
koření, zázvor, hřebíček, dřevité tóny, 
cedr, rum
ZÁKLAD:� 
vanilka, pačuli, vetiver, gurmánské tóny, 
balzamikové tóny, kůže

20%�VONNÝCH�
LÁTEK A 
ESENCIÁLNÍCH�
OLEJŮ

Vysoká koncentrace 
esenciálních olejů, která 
prodlužuje siláž a zvyšuje 
trvanlivost.
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PLNĚ 
RECYKLOVATELNÉ 
BALENÍ

VĚTŠÍ 
MNOŽSTVÍ 
PRODUKTUх!

PRO TY NEJPEČLIVĚJŠÍ!

NOVINKY!

OBLÍBENÉ WELLNESS 
PRODUKTY   
V EKOLOGICKÉM BALENÍ

501112 CHRONOLONG 60 kapslí 1490�Kč�/�
57,50�€

501087 NOVOMIN-N 120 kapslí 1192�Kč�/�
46,00�€

501088 "FORMULA�4�N.V.M.N" 220 kapslí 933�Kč�/�
36,00�€

501114
ELEMVITALS. 
CALCIUM�WITH�
SIBERIAN�HERBS

180 kapslí 805�Kč�/�
31,08�€

501115
ELEMVITALS. 
ZINC�WITH�
SIBERIAN�HERBS

120 kapslí 793�Kč�/�
30,59�€

501113
ELEMVITALS. 
MAGNESIUM�WITH�
SIBERIAN�HERBS

180 kapslí 1013�Kč�/�
39,10�€
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TRULY�SIBERIAN
TRULY�INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* SKUTEČNÁ PŘÍRODA | SKUTEČNÁ VĚDA | PRO LIDI

KONZULTANT:   

  

 siberianwellness.com 10
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