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GAMTINIŲ PRODUKTŲ
GALIOS NAUJAM
KOKYBIŠKAM
GYVENIMUI

* IŠ SIBIRO GAMTOS
INOVATYVU
ŽMONĖMS
Kuriame nuo 1996 metų.

PRADĖKITE NAUJĄ,
GERESNĮ GYVENIMĄ!
SIBIRO GAMTOS JĖGA KEIČIA
GYVENIMO KOKYBĘ.
Nuo šios idėjos prieš 20 metų prasidėjo Siberian
Health istorija. Šiandien daugiau nei 250 rūšių
maisto papildų ir kosmetikos produktų prekiaujama
nuosavose atstovybėse 25 pasaulio šalyse.
Sibiras – tai unikalus kraštas! Daugiau nei 70% šios
didžiulės teritorijos, pagal plotą lenkiančios Kiniją ar
JAV, iki šiol nepaliesta civilizacijos! Tiek pirmykščių
miškų, kalnų ir stepių plotų niekur pasaulyje
nėra! Atšiaurus klimatas šią žemę išgelbėjo nuo
pramonės plėtros ir išsaugojo mums paskutinę
laukinės gamtos tvirtovę.

MŪSŲ TIKSLAS – PAGERINTI JŪSŲ IR
JŪSŲ ŠEIMOS GYVENIMĄ, TAIP PAT
IŠSAUGANT SIBIRO GAMTOS GROŽĮ, VIENĄ
IŠ PASKUTINIŲ NEPALIESTŲ PLANETOS
REGIONŲ.
SVEIKI ATVYKĘ Į SIBERIAN HEALTH
PASAULĮ!
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GAMTOS
APSAUGA –
PIRMIAUSIA
GAMTOS APSAUGA – MŪSŲ FILOSOFIJOS
KERTINIS AKMUO. GEROVĖS PASLAPTIS –
HARMONIJA SU GAMTA, TODĖL MUMS
NATŪRALU JA RŪPINTIS.
Mūsų gamyba aprūpinta šiuolaikine oro ir vandens
valymo įranga.
Gamindami ir pakuodami produktus, mes stengiamės
naudoti tik biologiškai skaidžias medžiagas.
Produktų gamyboje mes nenaudojame sintetinių užpildų
ar technologinių priedų (tokių kaip silicio dioksidas,
magnio, kalcio stearatas ir kt.).
Mes nenaudojame žmogui ir gamtai žalingų kosmetikos
komponentų, tokių kaip sulfatai, ftalatai, parabenai,
mineraliniai aliejai, sintetinės kvapiosios medžiagos ir
dažikliai.

MES TIKIME NATŪRALUMU!
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MOKSLAS
UŽ MOKSLO
Mūsų produktai gaminami iš vietinių Sibiro
žolelių, o receptūros kuriamos nuosavame
Moksliniame inovacijų centre.
Bendradarbiaudama su pirmaujančiais viso
pasaulio mokslinių tyrimų institutais, Siberian
Health atlieka įvairius maisto papildų ir kitų
produktų klinikinius tyrimus.
Mes didžiuojamės nuosava gamyba,
atitinkančia tarptautinius GMP, ISO 9001 ir
RVASVT (HACCP) standartus.
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TYRIMAI
GERESNIAM
RYTOJUI
SIBERIAN HEALTH TIKSLINGAI
VYSTOMOS TRYS PERSPEKTYVIAUSIOS
MOKSLO KRYPTYS:
ENDOEKOLOGIJA
Mokslas apie vidinės organizmo švaros palaikymą.
ADAPTOLOGIJA
Mokslas apie organizmo energinių sistemų
efektyvumą.
CHRONOBIOLOGIJA
Mokslas apie biologinių ritmų valdymą.
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LABDARA
PRASIDEDA
NAMIE
Mums svarbu, kas lieka po mūsų. Mes negalime
ramiai žiūrėti, kaip naikinami miškai, teršiamos upės,
nyksta augalai ir gyvūnai. Kompanijos labdaros
projektas „Pasaulis Aplink Tave“ siekia aktyviai
dalyvauti aplinkosaugos projektuose tose šalyse, kur
dirba Kompanija.
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RENAISSANCE TRIPLE SET

Triguba medžiagų apykaitos palaikymo sistema
Triguba medžiagų apykaitos palaikymo sistema – trys formulės, kurių sudėtyje
yra vitaminų, mineralų ir vertingų ekstraktų iš laukinių Sibiro augalų.
Produkto PRIVALUMAI:
– 35 metai mokslinių tyrimų
– 10 metų praktinio taikymo
– reikiamos aktyvių sudėtinių dalių dozuotės
500032

49,43 €
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ŠVARA

FORMULĖ 1

60 kapsulių

Sudėtis (Formulė 1): pankolių
ekstraktas (Foeniculum vulgare var.
dulce), gysločių ekstraktas (Plantago
lanceolata), ramunėlių ekstraktas
(Matricária recutíta), varnalėšų
šaknų ekstraktas (Arctium láppa L.),
asiūklių ekstraktas (Equisetum
arvense), ežiuolių ekstraktas
(Echinacea purpurea), alavijų
ekstraktas (Aloe Vera).

FORMULĖ 2

60 kapsulių

Sudėtis (Formulė 2): paprastųjų
rėžiukų ekstraktas (Nasturtium
officinale), Sibiro meškinių česnakų
ekstraktas (Allium ursinum L.),
jonažolių ekstraktas (Hypericum
perforatum), vaistinių šalavijų
ekstraktas (Salvia officinalis),
laukinių krienų ekstraktas
(Armorácia), baikalinių kalpokių
ekstraktas (Scutellaria baicalensis).

FORMULĖ 3

60 kapsulių

Sudėtis (Formulė 3): vynuogių
kauliukų ekstraktas, spanguolių
uogų ekstraktas, šalavijų ekstraktas,
čiobrelių ekstraktas, raudonėlių
ekstraktas, askorbo rūgštis
(vitaminas C), žaliosios arbatos
ekstraktas, dl-alfa- tokoferolis,
likopenas, mėlynių ekstraktas,
rutinas, beta karotenas, cinko
citratas (cinkas), vitaminas В1, В2,
В6, mangano sulfatas (manganas),
retinolis, vario sulfatas (varis), kalio
jodidas (jodas), natrio selenitas
(selenas), chromo pikolinatas
(chromas), maltodekstrinas.
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ŠVAROS ŠALTINIAI

Triguba medžiagų apykaitos palaikymo sistema
Triguba medžiagų apykaitos palaikymo sistema – trys formulės, kurių sudėtyje
yra vitaminų, mineralų ir vertingų ekstraktų iš laukinių Sibiro augalų.
Produkto PRIVALUMAI:
– 35 metai mokslinių tyrimų
– 10 metų praktinio taikymo
– reikiamos aktyvių sudėtinių dalių dozuotės
400753

31,04 €
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ŠVARA

FORMULĖ 1

60 kapsulių

Sudėtis (Formulė 1): kasijų
ekstraktas, sosiūrijų ekstraktas,
purpurinės ežiuolės ekstraktas,
paprastosios takažolės žolė,
pelkinės sidabražolės žolė, arbatinio
kirvenio šaknis, raudonųjų dobilų
žolė, asiūklio žolė, bruknės lapai,
paprastojo saldymedžio šaknys,
varnalėšos šaknys, jonažolės žolė,
gaivenio žolė, juodųjų serbentų
lapai, smėlyninio šlamučio žiedai,
kraujalakės šaknys, liepos žiedai,
bitkrėslės žiedai.

FORMULĖ 2

60 kapsulių

Sudėtis (Formulė 2): kryžmažiedžių
šeimos daržovių ekstraktas, tikrųjų
margainių vaisiai, paprastosios
kiaulpienės šaknys, kininio arbatmedžio
žalioji arbata, kurilų arbatmedžio
ūglių ekstraktas, Sibiro eglės
spygliai, šlaitinės druskės ekstraktas,
sėjamosios petražolės lapai.

FORMULĖ 3

60 kapsulių

Sudėtis (Formulė 3): vitaminas E (dlalfa tokoferolis), vitaminas C (L-askorbo
rūgštis), vitaminas A (retinilacetatas),
selenas (natrio selenitas), cinkas
(cinko oksidas), manganas (mangano
sulfatas), varis (vario sulfatas),
vynuogių kauliukų ekstraktas,
paprastųjų mėlynių ūglių ekstraktas,
paprastųjų aviečių lapų ekstraktas,
persiko lapai, citrinos žievė, paprastojo
čiobrelio žolė, vaistinės medetkos
žiedai, erškėčių vaisiai.
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TRIGELM®

APSAUGA NUO PARAZITŲ
Trijų fazių augalinis kompleksas normalioms žarnyno funkcijoms ir
mikroflorai palaikyti.
I fazė paruošia žarnyną ir tulžies latakus valymui, o II fazės komponentai
pasižymi aktyviu valymo poveikiu. Pagrindinis III fazės tikslas – užtikrinti
žarnyno mikrofloros atkūrimą.
500116

29,89 €
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DETOKSIKACIJA
IR VALYMAS

I FAZĖ

II FAZĖ

III FAZĖ

Švaros šaltiniai

Fitopar

Enterovit

30 kapsulių

60 kapsulių

200 g

Žarnyno ir tulžies latakų
funkcijų normalizacija.
Pagrindinis šio sudėtingo
komplekso tikslas yra žarnyno
ir tulžies latakų paruošimas
aktyviam valymuisi.

Valomasis poveikis.
Pagrindinė antrosios fazės
užduotis yra aktyvus
valymasis.

Atnaujinimas ir pakartotinė
profilaktika. Pagrindinis
trečiosios fazės tikslas –
užtikrinti žarnyno mikrofloros
atkūrimą po aktyvaus
valymosi.

Sudėtis: kasijų ekstraktas, sosiūrijų
ekstraktas, purpurinių ežiuolių
ekstraktas, paprastųjų takažolių žolė,
pelkinių sidabražolių žolė, arbatinių
kirvenių šaknys, raudonųjų dobilų žolė,
asiūklių žolė, bruknių lapai, paprastųjų
saldymedžių šaknys, varnalėšų šaknys,
jonažolių žolė, gaivenių žolė, juodųjų
serbentų lapai, smėlyninių šlamučių
žiedai, kraujalakių šaknys, liepų žiedai,
bitkrėslių žiedai.

Sudėtis: artišokų lapų ekstraktas,
greipfrutų sėklų ekstraktas,
paprastųjų bitkrėslių žiedynai.

Sudėtis: natūralus medus,
pipirmėčių lapų ekstraktas,
ramunėlių žiedų ekstraktas,
smėlyninių šlamučių žiedų
ekstraktas, gvazdikėlių ekstraktas.
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LYMPHOSAN N SUPPORT

Maisto papildas su
ląsteliena ir augaliniais
ekstraktais

Augalinis produktas su
pektinu – maistinių skaidulų
šaltiniu ir puikiu augaliniu
sorbentu. Spanguolių ir
asiūklių ekstraktai praturtina
racioną organinėmis rūgštimis
ir taninais. Pektinas padeda
normalizuoti cholesterolio
kiekį kraujyje.

Produkto su pektinu sudėtyje
yra itin daug maistinių skaidulų – tai labai svarbūs virškinimo
sistemos normalaus funkcionavimo elementai. Pektinai – viena iš maistinių skaidulų rūšių,
padedančių palaikyti normalų
cholesterolio kiekį kraujyje.
Produkto sudėtyje yra visame
pasaulyje populiaraus margainių ekstrakto bei vertingų
mėtų, ramunėlių, čiobrelių,
jonažolių ir alavijų ekstraktų.

Sudėtis: pektinas, guaro derva,
spanguolių uogų ekstraktas (Oxycoccus
palustris), topinambų milteliai
(Heliantus tuberosus), asiūklių
ekstraktas (Equisetum Arvense).
90 g
500029
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LYMPHOSAN L VITALITY

Maisto papildas su
ląsteliena ir augaliniais
ekstraktais

16,09 €

Sudėtis: pektinas, guaro derva,
pipirmėtės (Mentha piperita L.),
topinambų šaknų milteliai (Helianthus
tuberosus), ramunėlių žiedų ekstraktas
(Chamomilla recutita L.), čiobrelių
ekstraktas (Thymus vulgaris), tikrųjų
margainių ekstraktas (Silybum
marianum (L.) Gaertn.), jonažolių
ekstraktas (Hypericum perforatum L.),
alavijų ekstraktas (Aloe Vera).
90 g
500042



16,09 €

LYMPHOSAN PURE LIFE

Maisto papildas su pektinais
ir augaliniais ekstraktais
Augalinio produkto su pektinu
sudėtyje yra daug maistinių skaidulų – tai itin svarbūs normalaus
virškinimo sistemos funkcionavimo elementai. Pektinai – viena
iš maistinių skaidulų rūšių,
padedančių palaikyti normalų
cholesterolio kiekį kraujyje. Produkto sudėtis papildyta pankolių
ekstrakto, varnalėšų šaknų ir
alyvmedžių lapų ekstraktų.

Sudėtis: pektinas, guaro derva, topinambų
milteliai (Heliantus tuberosus), pankolių
ekstraktas (Foenicum vulgare var. dulce),
didžiųjų varnalėšų šaknų ekstraktas (Arctium lappa L.), alyvmedžių lapų ekstraktas
(Olea europea), martinijų (velnio nagas)
ekstraktas (Harpagophyctum procumbens),
baikalinių kalpokių ekstraktas (Scutellaria
baikalensis), eleuterokokų ekstraktas (Eleutherocóccus senticósus), erškėčių vaisių
ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), asiūklių
ekstraktas (Equisetum Arvense), rausvažiedžių ežiuolių ekstraktas (Echinacea
purpurea), alavijų ekstraktas (Aloe vera).
90 g
500030



16,09 €

LYMPHOSAN F BEAUTY

Maisto papildas moterims
su pektinu ir augaliniais
ekstraktais

Komplekso moterims sudėtyje yra augalinis sorbentas
pektinas, kuris yra maistinės
ląstelienos šaltinis. Produkto
sudėtyje yra populiarių augalinių ekstraktų: rėžiukų, alavijų,
mėtų lapų, dobilų žiedų iš Altajaus kalnų papėdės. Vynuogių
kauliukų ekstraktas plačiai naudojamas kosmetikos pramonėje, o sojų pupelių sudėtyje yra
svarbios moters organizmui
medžiagos – fitoestrogenų.

Sudėtis: pektinai, guaro derva, rėžiukų
ekstraktas (nasturtium officinale),
topinambų milteliai (Helianthus
tuberosus), mėtų lapų ekstraktas
(Mentha piperita L.), vynuogių kauliukų
ekstraktas (Vitis viniferar), dobilų
žiedų ekstraktas (Trifolium Pratense),
sojų ekstraktas (Glycine Max), alavijų
ekstraktas (Aloe Vera).
90 g
500044



13,79 €

LYMPHOSAN J COMFORT

Maisto papildas su
kolageno hidrolizatu,
ląsteliena ir augaliniais
ekstraktais

Produkto sudėtyje yra augalinio sorbento pektino –
augalinės ląstelienos šaltinio – ir kolageno hidrolizato.
Kolagenas – tai struktūrinis
baltymas, visų pirma esantis
jungiamajame audinyje ir kremzlėse. Kolageno hidrolizatą,
esantį produkte, organizmas
lengviau įsisavina. Vertingas
erškėčių vaisių ekstraktas,
turtingas vitamino C, kuris
dalyvauja gaminant kolageną,
reikalingą normaliai kremzlių
funkcijai palaikyti.

Sudėtis: kolageno hidrolizatas (jaučio),
pektinas, erškėčių vaisių ekstraktas
(Rosa majalis Herrm.), gluosnių žievės
(Sálix alba) ekstraktas.
90 g
500019



LYMPHOSAN C BALANCE

Maisto papildas su
ląsteliena ir augaliniais
ekstraktais

Produkte kaip augaliniai
sorbentai naudojamos
kelių rūšių tirpios maistinės
skaidulos. Jo sudėtyje yra
visame pasaulyje populiarūs
žaliosios arbatos ir gudobelės
vaisių ekstraktai.

Sudėtis: citrusinių vaisių skaidulos,
topinambų šaknų milteliai
(Helianthus tuberosus), gysločių
sėklų milteliai (Psyllium Plantago
major L), guaro derva, ksantano
derva, žaliosios arbatos ekstraktas
(Сamellia sinensis), gudobelių vaisių
ekstraktas (Сrataegus laevigata).
90 g
500043



13,79 €

18,39 €
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AMINAJ EM

SAGAAN CHARAASGAJ

Baltoji kregždutė

Lankstusis lankas

Žolelių arbata „Aminaj Em“
buvo sukurta remiantis
tradiciniais buriatų receptais,
derinant jonažoles su erškėčių
vaisiais ir kiaulpienių šaknimis.
Arbatos pavadinimas buriatų
kalba reiškia „gyvybės žolė“ –
būtent taip buriatai vadina
jonažolę.

Pavadinimas „Sagaan
Charaasgaj“ skirtas moterims,
išvertus iš buriatų kalbos
reiškia „baltoji kregždutė“.
Pasak buriatų legendos,
moteris, išvydusi baltąją
kregždę, išlieka amžinai jauna.

Arbata „Uyan Nomo“
specialiai sukurta normaliai
sąnarių veiklai palaikyti, apie
tai kalba ir jos pavadinimas:
išvertus iš buriatų kalbos –
„lankstusis lankas“.

Sudėtis: jonažolių žolė, kukurūzų
purkos su liemenėlėmis, erškėčių
vaisiai, takažolių žolė, vaistinių
ramunių žiedai, šlamučių žiedai,
pipirmėčių lapai, kiaulpienių šaknys,
bitkrėslių žiedai.
30 filtruojančių maišelių
500021
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UYAN NOMO

Gyvybės žolė



6,21 €

Sudėtis: sukatžolių žolė, liucernų
žolė, melisų žolė, pipirmėčių lapai,
šalavijų lapai, jonažolių žolė,
raudonėlių žolė, dobilų žolė.

Sudėtis: juodųjų serbentų lapai,
pelkinių vingiorykščių žolė, kiaulpienių
šaknys, erškėčių vaisiai, pelkinių
sidabražolių žolė, saldymedžių šaknys,
asiūklių žolė, bruknių lapai.

30 filtruojančių maišelių

30 filtruojančių maišelių

500023

500025



6,33 €



6,33 €

TYROSIOS
OLCHONO ŽOLELĖS

Sibiro žolelių arbatų kolekcija

ŠANGA ZURCHEN

Stebuklingas sapnas

Buriatų žodžiai „šanga zurchen“
išvertus reiškia „stipri širdis“.
To paties pavadinimo arbata
buvo sukurta, remiantis Tibeto
gyduolių taikytais optimalios
širdies ir kraujagyslių sistemos
veiklos palaikymo principais.

Buriatų žodžiai „shedite noir“
verčiami kaip „stebuklingas
sapnas“. Gilus, ramus ir jėgas
sugrąžinantis miegas.

Sudėtis: gudobelių vaisiai, sukatžolių
žolė, pelkinių pūkelių žolė, melisų
žolė, ziziforų žolė, aviečių lapai.
30 filtruojančių maišelių



500027

SEBER NUUR

SHEDITE NOIR

Stipri širdis

Sudėtis: valerijonų šaknys,
sukatžolių žolė, raudonėlių žolė,
ramunėlės, jonažolių žolė, pipirmėčių
žolė, melisų žolė.
30 filtruojančių maišelių
500028



6,67 €

6,33 €

KURIL SAJ

BAELEN AMIN

Tyras ežeras

Kurilų arbata

Žolelių arbata

„Seber nuur“, išvertus iš
buriatų kalbos, reiškia „tyras
ežeras“. Baikalo pakrančių
tautos visais laikais švarą
siejo su puikia savijauta, todėl
didelį dėmesį skirdavo vidinei
organizmo švarai.

Kurilų arbata (Sibire žinoma
kaip krūminė sidabražolė)
buvo plačiai naudojama
Rusijos jūreivių vietoj įprastos
arbatos dėl malonaus skonio ir
aromato. Laikui bėgant, buvo
pastebėta, kad Kurilų arbata
ne tik puikiai malšina troškulį,
yra maloni gerti, bet ir padeda
normalizuoti virškinimą.

Arbatos gėrimas su Sibiro liepa
yra malonaus skonio ir lengvo
žolelių aromato. Nuo senų
laikų buriatų žyniai garbino
liepą – šis lengvo kvėpavimo
ir ilgaamžiškumo simbolis
garsėjo galiomis. Iki šiol iš jos
drožinėjami talismanai, o liepų
žiedai vertinami kiekvienuose
namuose.

Sudėtis: kasijų lapai, dilgėlių lapai,
varnalėšų šaknys, juodųjų serbentų
lapai, vaistinių ramunių žiedai, Kurilų
arbata, dobilų žolė, kardamonų vaisiai.
30 filtruojančių maišelių
500024



6,33 €

Sudėtis: Kurilų arbata (krūminė
sidabražolė), vaistinių ramunių
žolė, erškėčių uogos, gysločių lapai,
gaivenių žolė.
30 filtruojančių maišelių



500022

6,21 €

Sudėtis: liepų lapai ir žiedai,
vaistinių ramunių žiedai, mėtos,
raudonėliai, obuolių gabalėliai.
25 filtruojančių maišelių
500127



6,67 €
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SIBIRO AUGALŲ PASAULIS

KURILŲ ARBATA

Pentaphylloides fruticosa (Krūminė sidabražolė)
Šį gerai žinomą augalą Kurilų salose atrado jūreiviai, jie užplikydavo jo vietoj įprastos arbatos. Tuo tarpu Baikale šis augalas
jau seniai naudojamas kaip organizmą valanti priemonė. Pasak
legendos, sužinoti apie sidabražolės naudingąsias savybes
padėjo šunys: sergantys gyvūnai ieškodavo šio augalo, nes jis
suteikdavo jiems palengvėjimą. Ir šiais laikais, turėdami virškinimo problemų, vietos gyventojai vartoja Kurilų arbatą.

BRUKNĖ

Vaccinium vitisidaea
Šis nedidelis krūmelis su rožinės ar violetinės spalvos
uogomis, išsaugo gyvybingus tvirtus, tarsi lakuotus lapus visą
sibirietišką žiemą. Padengtas keliomis pėdomis sniego, augalas
gali atlaikyti didesnę nei -50°C temperatūrą.

DIRVINIS ASIŪKLIS

Equisetum arvense
Jo sudėtyje yra iki 10% augalinio silicio, kuris dalyvauja
formuojant vidinį augalo karkasą. Būtent dėl augalo karkaso
ir vamzdelio pavidalo stiebo asiūklis laikomas vienu
ištvermingiausių augalų.
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SIBIRO GAIVENIS

Bupleurum sibiricum
Dėl šio augalo lapų formos buriatai vadina jį kiškio ausimi.
Sibiro gaivenis laikomas vienu iš vertingiausių augalų Kinijos
ir Buriatijos-Tibeto medicinoje. Kinijoje populiarios tik šio
augalo šaknys, o buriatai dažniausiai naudoja viršutinę
augalo dalį, turinčią daug aktyviųjų medžiagų, ypač naudingų
virškinimo sistemai.

PELKINĖ SIDABRAŽOLĖ

Comarum palustre
Kiekvieną rudenį po pirmųjų šalnų Sibiro moterys eidavo
į pelkę rinkti spanguolių, kad aprūpintų savo šeimas
vitaminais žiemai. Stovėdamos lediniame vandenyje, jos
dažnai susirgdavo sąnarių uždegimu. Iki šių dienų nuo tokio
negalavimo naudojama seniai žinoma paprasta pelkių žolė –
Altajaus sidabražolė.

VAISTINĖ KRAUJALAKĖ

Sanguisorba officinale
Šis aukštas augalas su raudonomis spurgomis Sibiro
pievose atrodo lyg egzotinis papuošalas. Dėl neįprastai
raudonos spalvos vietos gyventojai kraujalakę praminė
„lakančia kraują“.

Sibiro žolelės, grybai, prieskoniai ir uogos,
kuriuos naudojame mūsų produktuose

PAPRASTASIS SIBIRO RAUDONĖLIS

Origanum vulgare
Raudonėlį labai mėgsta Europos ir JAV gyventojai, kurie,
skirtingai nei sibiriečiai, dažnai jį vartoja kaip prieskonį.
Taip pat iš raudonėlio ir čiobrelio verdamas nepaprastai
aromatingas gėrimas, kuris vartojamas vietoj įprastos arbatos.
Didžiausias Sibiro raudonėlio privalumas yra aukšto lygio
antioksidacinis aktyvumas – šiuo atžvilgiu jis yra visų esamų
raudonėlio rūšių vaistinių augalų nugalėtojas.

SIBIRINIS KIRVENIS

Hedysarum sibiricum
Kirvenis – kalnų augalas, tradiciškai sutinkamas pietinėje
Sibiro dalyje. Ilgų ir varginančių ekspedicijų metu Sibiro
medžiotojai naudojo jį fizinei ištvermei palaikyti.

SIBIRO ERŠKĖTROŽĖ
(DAŪRINIS ERŠKĖTIS)

Rosa dahurica
Erškėtrožė gerai pažįstama visame pasaulyje, tačiau ne visi
žino, kad egzistuoja daugybė jos rūšių. Sibiro erškėtrožę galima
atskirti pagal neįprastai tamsias šakas ir tamsiai raudonas
uogas, kas sukuria nepakartojamą kontrastą.

BAIKALINĖ KALPOKĖ

Scutellaria baikalensis
Baikalinė kalpokė, tradiciškai auganti Baikale, – tai vienas iš
nedaugelio augalo populiarumo visame pasaulyje pavyzdžių.
Šis augalas seniai naudojamas kinų medicinoje, dėl įvairių
gydomųjų savybių jį pelnytai įvertino ir Vakarų gydytojai.

PAPRASTOJI BITKRĖSLĖ

Tanacetum vulgare
Įsivaizduokite gražų ir madingą juvelyrinį papuošalą –
meniškai išgraviruotus aukso pusrutulius puošia ryškūs
smaragdai. Tai – auksinė bitkrėslė, viena gražiausių vaistažolių
pasaulyje! Nuo seno Sibire ji žinoma dėl nepakartojamų
gebėjimų apsaugoti kepenis nuo streso.

SIBIRO ČIOBRELIS

Thymus serpyllum
Skirtingai nei paprastasis čiobrelis, kuris tankiai auga ir
pasiekia beveik 2 pėdų aukštį, Sibiro čiobrelis linkęs kabintis
į uolas ir yra žemas, turi mažiau lapų, bet didelius žiedynus,
būtinus pritraukti retai šaltuose kalnuose sutinkamus
vabzdžius.
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TETRARDIOL

Homocisteinas – medžiagų apykaitos produktas, kurio kiekis kraujo
plazmoje su amžiumi pradeda sparčiai augti, o tai kenkia širdies ir
kraujagyslių darbui. Polivitaminų komplekso Tetrardiol sudėtyje yra
keturi efektyvūs natūralūs ingredientai, stimuliuojantys homocisteino
neutralizavimo procesą.
30 kapsulių
400924

19,54 €

Sudėtis: betainas, maltodekstrinas, piridoksino hidrochloridas (B6), folio rūgštis,
cianokobalaminas (B12), dažikliai: titano dioksidas (E171), ponso 4R (E124).

SIBIRO PROPOLIS

Auksinis balzamas (Tonizuojamasis)
Balzamas su ypač aktyvia bičių pikio emulsija, skirtas fiziniam ir
protiniam darbingumui bei bendram organizmo tonusui palaikyti. Jo
receptūros pagrindas – senovės Sibiro vaistažolių mišiniai, praturtinti
retomis laukinėmis Altajaus žolelėmis. Pasižymi įsimintinu skoniu ir
Sibiro taigos aromatu!
100 ml
400241

9,20 €

Sudėtis: propolis, natūralus medus, maralų šaknų ekstraktas, akišveitės ekstraktas,
gulsčiosios ragužės ekstraktas, vaistinės medetkos žiedų ekstraktas, raudonųjų dobilų žiedų
ekstraktas, plėvėtųjų kulkšnių šaknų ekstraktas, raudonosios gudobelės vaisių ekstraktas,
geriamasis vanduo, etanolis.

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULĖ 3

Renaissance Triple Set Formulė 3 – tai sudėtingas augalinės ir mineralinės kilmės aktyvių komponentų kompleksas.
•• Mikroelementai selenas, varis, manganas, taip pat vitaminai C, E ir B2
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
•• Vitaminai B1 ir B6, taip pat kalcis, varis ir manganas skatina normalią
energijos apykaitą.
•• Cinkas reikalingas normaliai imuninės sistemos funkcijai palaikyti.
•• Vitaminai B2, B6 ir C reikalingi nuovargiui mažinti.
120 kapsulių
500113

35,63 €

Sudėtis: vynuogių kauliukų ekstraktas, spanguolių uogų ekstraktas, šalavijų ekstraktas, čiobrelių
ekstraktas, raudonėlių ekstraktas, askorbo rūgštis (vitaminas C), žaliosios arbatos ekstraktas,
dl-alfa- tokoferolis, likopenas, mėlynių ekstraktas, rutinas, beta karotenas, cinko citratas (cinkas),
vitaminas В1, В2, В6, mangano sulfatas (manganas), retinolis, vario sulfatas (varis), kalio jodidas
(jodas), natrio selenitas (selenas), chromo pikolinatas (chromas), maltodekstrinas.

SYNCHROVITALS III

Synchrovitals III sudaro dviejų rūšių kapsulės, skirtos naudoti ryte ir
vakare. Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją ir
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso. Produktas yra praturtintas avižų sėlenomis, kuriose gausu beta-gliukano.

150 kapsulių
500072

22,53 €
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Sudėtis (Rytas): sėlenos, praturtintos gliukanu, hidroksipropilceliuliozė, R-lipoinė rūgštis.
Sudėtis (Vakaras): sėlenos, praturtintos gliukanu, hidroksipropilmetilceliuliozės, inaktyvuotos
mielės, R-likopenas, gudobelių vaisių ekstraktas (Crataegus laevigata), modifikuotas krakmolas,
kukurūzų krakmolas, gliukozė, natrio askorbato, antioksidantai ir DL-alfa-tokoferolis, dažikliai: titano
dioksidas (E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai (E141).

SVEIKA ŠIRDIS

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3

Kompleksas praturtintas omega-3 rūgštimis, koncentruota riebiųjų
rūgščių etilo esterio forma. Linų sėmenų aliejus – turtingiausias
gamtinis rūgščių šaltinis. Omega-3 rūgštys (eikozapentaeno (EPR) ir
dokozaheksaeno (DHR)) yra svarbios teisingos mitybos dalys. Produkto
sudėtis praturtinta vitaminu E.
30 kapsulių
500062

15,52 €

Sudėtis: riebiųjų rūgščių etilo esteris iš žuvų taukų, želatinas, linų sėmenų aliejus, dl-alfa
tokoferolacetatas, antioksidantai: askorbilpalmitatas, ekstraktai, prisotinti tokoferolio,
rozmarinų ekstraktas.

LYMPHOSAN C BALANCE

Produkte kaip augaliniai sorbentai naudojamos kelių rūšių tirpios
maistinės skaidulos. Jo sudėtyje yra visame pasaulyje populiarūs
žaliosios arbatos ir gudobelės vaisių ekstraktai.

90 g
500043

13,79 €

Sudėtis: citrusinių vaisių skaidulos, topinambų šaknų milteliai (Helianthus tuberosus),
gysločio sėklų milteliai (Psyllium Plantago major L), guaro derva, ksantano derva, žaliosios
arbatos ekstraktas (Сamellia sinensis), gudobelės vaisių ekstraktas (Сrataegus laevigata).
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TRIMEGAVITALS

Nepamainomas omega rūgščių šaltinis
2

1

TRIMEGAVITALS. ALLNATURAL BETA-CAROTENE
IN SEA BUCKTHORN OIL

1

Šaltalankių aliejaus koncentratas
su beta-karotenu ir vitaminu E
Produkto sudėtyje yra natūralus
šaltalankių aliejus, vitaminas E
ir natūralus beta-karotenas (dar
vadinamas provitaminu A, nes
organizme jis pasisavinamas kartu su
vitaminu A). Vitaminas A yra svarbus
normaliam regėjimui ir imuninei
sistemai palaikyti, o vitaminas E
padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinio streso.

Sudėtis: šaltalankių aliejus (Hippophae
rhamnoides L.), tokoferolių mišinys, natūralus
beta karotenas 30% S „CaroCare“.
30 kapsulių
500060
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13,33 €

TRIMEGAVITALS. DHA
SUPERCONCENTRATE

Dokozaheksaeno rūgšties
šaltinis (DHA)
Komplekso sudėtyje yra viena iš
omega-3 rūgščių – dokozaheksaeno
rūgštis (DHA), gaunama iš
mikrodumblių Ulkenia. DHA yra
svarbi teisingos mitybos sudėtinė
dalis, ji padeda normalizuoti
smegenų funkcijas ir palaikyti
regėjimą. Teigiamų rezultatų galima
pasiekti vartojant kiekvieną dieną po
250 mg DHA.

Sudėtis: koncentruotas mikrodumblių Ulkenia
sp. aliejus, saulėgrąžų aliejus, antioksidantas
– natūralūs sojų tokoferoliai (E306).
30 kapsulių
500061



22,99 €

2

Gamtinių šviesos filtrų šaltinis
Komplekso sudėtyje yra didelė
natūralių liuteino ir zeaksantino
pigmentų-šviesos filtrų
koncentracija, reikalinga tiems,
kurie daug laiko praleidžia prie
kompiuterio monitoriaus ar kitų
elektronikos prietaisų ekranų. Be to,
kompleksas yra praturtintas Sibiro
šaltalankių aliejumi ir vitaminu E,
kuris padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinio streso.

Sudėtis: šaltalankių aliejus, serenčių
ekstraktas, praturtintas liuteinu, zeaksantinas,
vitaminas E.
30 kapsulių
500102



16,09 €

3

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN
BORAGE AND AMARANTH OIL

3

TRIMEGAVITALS. LUTEIN
AND ZEAXANTHIN
SUPERCONCENTRATE

Lipidų kompleksas su vitaminu E,
D3 ir Gama-linoleno rūgštimi
Lipidų komplekse yra viena iš
omega-6 rūgščių (gama-linoleno) ir
vitaminų E ir D. Vitaminas E padeda
apsaugoti organizmą nuo oksidacinio
streso. Vitaminas D palaiko imuninę
sistemą ir atlieka svarbų vaidmenį
dalijantis ląstelėms.

Sudėtis: agurklių (Borago officinalis) aliejus,
burnočių (Amaranthus caudatus) aliejus,
dl-alfa-tokoferilacetatas, vitaminas D3
(cholekalciferolis).
30 kapsulių
500049



16,09 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN
LINSEED OIL AND OMEGA-3
CONCENTRATE

Lipidinis kompleksas su omega-3
rūgštimis ir vitaminu E
Kompleksas praturtintas omega-3
rūgštimis, koncentruota riebiųjų
rūgščių etilo esterio forma. Natūralus
rūgščių šaltinis – tai turtingas
linų sėmenų aliejus. Omega-3
rūgštys (eikozapentaeno (EPR) ir
dokozaheksaeno (DHR)) yra svarbios
teisingos mitybos dalys. Produkto
sudėtis praturtinta vitaminu E.

Sudėtis: riebalų rūgšties etilo esteris iš
žuvų taukų, želatinas, linų sėmenų aliejus,
dl-alfa tokoferolacetatas, antioksidantai:
askorbilpalmitatas, tokoferolio ekstraktas,
rozmarinų ekstraktas.
30 kapsulių
500062



15,52 €
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LAIKUI NEPAVALDUS GROŽIS
SIBIRO PROPOLIS

Malahcitinis balzamas (Moteriškas)
Balzamas su ypač aktyvia tyriausio Altajaus kalnų bičių pikio emulsija. Sukurtas remiantis senaisiais Sibiro receptais
ir praturtintas laukinių Sibiro žolelių ekstraktais pasižymi
visomis naudingomis bičių pikio savybėmis. Malachitinis
balzamas turi visas naudingas bičių pikio savybes, dėl unikalios specialiai parinktų žolių ekstraktų sudėties labiausiai
tinkamas moters sveikatai ir grožiui puoselėti.

Sudėtis: natūralus medus, bičių pikis, sukatžolės šaknų ekstraktas,
žvaginių žolės ekstraktas, vaistinių šalavijų žolės ekstraktas, paprastųjų
saldymedžių šaknies ekstraktas, bruknių uogų ekstraktas, vaistinių
ramunių žolės ekstraktas, geriamasis vanduo, etanolis.
100 ml
400242



9,20 €

CHRONOLONG

Gamtinių komponentų kompleksas moters organizmo
medžiagų apykaitos procesams normalizuoti
Kompleksą sudaro 100-procentinis fitoestrogenas genisteinas, vienas svarbiausių moters jaunystės šaltinių. Produkto
sudėtis papildyta sojų pupelių daigų ekstraktu, kuriame yra
dar kelios dešimtys kitų rūšių gamtinių fitoestrogenų, papildančių ir sustiprinančių genisteino efektą. Vitaminas C (askorbo rūgštis) palaiko kolageno sintezę, reikalingą normaliai
kraujagyslių ir odos funkcijai palaikyti. Folacinas padeda
normaliai homocisteino apykaitai menopauzės metu.

Sudėtis: gliukozamino sulfatas, gauruotųjų sojų sėklų ekstraktas, vitaminas C
(L-askorbo rūgštis), genisteinas, vitaminas D (cholekalciferolis), folio rūgštis.
titano dioksidas (E171), azorubinas (122).
30 kapsulių
400229



32,19 €

VITAGERMANIS

Subalansuota kompozicija turtinga biologiškai aktyvių antioksidantų, padidinančių deguonies apykaitą ir ląstelių apsaugą. Alyvmedžio ir ginkmedžio lapų ekstraktai dar labiau
sustiprina aktyvų resveratrolio ir ubichinono poveikį.

Sudėtis: ubichinonas, iš jų koenzimas Q10, alyvmedžio lapų ekstraktas,
ginkmedžių ekstraktas, resveratrolis ((Resida TG), organinis germanio
junginys (1-hidroksigermatranas).
30 kapsulių
400599
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32,19 €

VITAMINAI IR MINERALAI

HEALTHY RHYTHMS

FORMULA 4 N.V.M.N

Paros vitaminų ir mineralų kompleksas
Vitaminų ir mineralų kompleksą Healthy Rhythms sudaro
dvi viena kitą papildančios formulės – vakarui ir rytui,
aprūpinančios organizmą reikalingais paros normai
vitaminais, mikroelementais ir kitomis reikalingomis
biologiškai aktyviomis medžiagomis, atsižvelgiant į
aktyvumo ir poilsio fazių kaitą.

Sudėtis (Rytas): vitaminas C, mikrokristalinė celiuliozė, likopenas,
eleuterokoko šaknų ekstraktas (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim),
žaliosios arbatos ekstraktas (Thea chinensis L.), beta karotenas, vitaminas
Е, P-aminobenzoinė rūgštis, nikotinamidas, koenzimas Q10, pajūrinės pušies
žievės ekstraktas (Pinus pinaster), pantoteno rūgštis, vitaminas D3, vitaminas
В6, vitaminas В12, vitaminas B2, tiamino chloridas, vitaminas A, folio rūgštis,
biotinas, vitaminas K1, dažikliai: titano dioksidas (E171), E 110.
Sudėtis (Vakaras): valerijono šaknų ekstraktas (Valeriana officinalis L.),
dirvinio asiūklio ekstraktas (Equisetum Arvense), baikalinės kalpokės
ekstraktas (Scutellaria baicalensis Georgi), maralų pantų milteliai, cinkas,
„Laminil Se 2000“ (inaktyvuotos mielės (Saccharomyces cerevisiae), iš
jų selenas selenometionino pavidalu), geležis, chromo pikolinatas, natrio
molibdatas, varis, manganas, jodas, selenas, dažikliai: titano dioksidas
(E171), indigotinas E132.
60 kapsulių
500048



Maisto papildas su vitaminais A,
C, E ir lipoine rūgštimi
Produkto sudėtyje yra vitaminų
A, E ir C derinys, kuris jau
daugiau nei 20 metų yra laikomas
stipriausia antioksidantine
formule. Komplekso poveikis
papildomai sustiprintas organiniais
antioksidantais – taurinu ir lipoine
rūgštimi, tai praplečia preparato
antioksidantinio poveikio spektrą.

Sudėtis: taurinas, L-askorbo rūgštis
(vitaminas C), alfa-lipoinė rūgštis, dl-alfa
tokoferilacetatas (vitaminas E) retinilacetatas
(vitaminas A).
120 kapsulių
500020



20,69 €

19,54 €
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ADAPTOVIT. TONIZUOJAMASIS KOMPLEKSAS

Adaptovit – tai kompleksinis maisto papildas, veikiantis žmogaus
organizmo prisitaikymo mechanizmus. Leuzėjos, ženšenio, eleuterokoko
ekstraktai padeda įveikti nuovargį, atgauti jėgas po didelių krūvių.

Sudėtis: leuzėjos (maralo) šaknų ekstraktas, rausvosios
rodiolės šaknų ir šakniastiebio ekstraktas, juodojo
eleuterokoko šaknų ekstraktas, ženšenio šaknies ekstraktas,
kininio citrinvyčio sėklų ekstraktas, natrio benzoatas (E211),
distiliuotas vanduo, etilo spiritas.

10 ml
500094

12,08 €

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-CAROTENE IN SEA
BUCKTHORN OIL

Produkto sudėtyje yra natūralaus šaltalankių aliejaus, beta-karoteno
ir vitamino E. Beta-karotenas dar vadinamas provitaminu A, nes
organizme jis virsta vitaminu A. Vitaminas A padeda palaikyti normalią
regėjimo ir imuninės sistemos veiklą, o vitaminas E apsaugo ląsteles
nuo oksidacinio streso.

Sudėtis: šaltalankių aliejus, tokoferolių mišinys, natūralus
beta-karotenas.

30 kapsulių
500060

13,33 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje yra jūros dumblių – laminarijų ir guveinių,
pasižyminčių dideliu jodo kiekiu. Maisto papildas praturtintas selenu,
kuris palaiko normalią imuninės sistemos veiklą, bei rožinės rodiolos ir
kulkšnės ekstraktais.

Sudėtis: laminarija (jūros kopūstai) (Laminaria japonica),
rodiolos (Rhodiola rosea L.) šaknų milteliai, guveinių (Fucus
vesiculosus L.) lapų ekstraktas, kulkšnių (Astragalus
membranaceus L.) ekstraktas, mielės, praturtintos selenu.

60 kapsulių
500089

8,74 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS

Šis produktas yra praturtintas svarbiu mikroelementu – organiniu seleno
junginiu, kuris prisideda prie normalios plaukų ir nagų priežiūros, padeda
palaikyti imuninę sistemą ir skydliaukės veiklą. Selenas, vitaminai C ir E
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso. Vitaminas C padeda
palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Sudėtis: česnako ekstraktas (Allium sativum), Acerolos
ekstraktas (Malpighia glabra) ekstraktas, „Lalmin Se 2000“
(inaktyvuotos mielės (Saccharomyces cerevisiae), kurių
sudėtyje yra selenas selenometionino forma), erškėtuogių
ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), dl-alfa tokoferolio acetatas,
baikalinės kalpokės ekstraktas (Scutellaria baicalensis
Georgi), Viduržemio pušies (Pinus pinaster) ekstraktas.
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60 kapsulių
500031

16,09 €

ENERGIJA IR APSAUGA
NUO SENĖJIMO

SURASKITE SAVO BŪDĄ IŠLIKTI
JAUNAM IR ENERGINGAM!
RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULĖ 3

Renaissance Triple Set Formulė 3 – tai sudėtingas augalinės ir mineralinės kilmės aktyvių komponentų kompleksas.
•• Mikroelementai selenas, varis, manganas, taip pat vitaminai C, E ir B2
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
•• Vitaminai B1 ir B6, taip pat kalcis, varis ir manganas skatina normalią
energijos apykaitą.
•• Cinkas reikalingas normaliai imuninės sistemos funkcijai palaikyti.
•• Vitaminai B2, B6 ir C reikalingi nuovargiui mažinti.
120 kapsulių
500113

35,63 €

Sudėtis: vynuogių kauliukų ekstraktas, spanguolių uogų ekstraktas, šalavijų ekstraktas, čiobrelių
ekstraktas, raudonėlių ekstraktas, askorbo rūgštis (vitaminas C), žaliosios arbatos ekstraktas,
dl-alfa- tokoferolis, likopenas, mėlynių ekstraktas, rutinas, beta karotenas, cinko citratas (cinkas),
vitaminas В1, В2, В6, mangano sulfatas (manganas), retinolis, vario sulfatas (varis), kalio jodidas
(jodas), natrio selenitas (selenas), chromo pikolinatas (chromas), maltodekstrinas.
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SYNCHROVITALS

SYNCHROVITALS II

Vertingi augaliniai ekstraktai
padeda palaikyti aktyvumą
dienos metu ir ramybę
vakare. Šio produkto sudėtyje
yra svarbus organizmui
vitaminas C, kuris padeda
palaikyti normalią nervų
sistemos veiklą.

Sudėtis (Rytas): fosfatidilserinas
(sojos), ginkmedžio ekstraktas, gotu
kola ekstraktas, kininio ženšenio
ekstraktas, askorbilo palmitatas.
Sudėtis (Vakaras): vaistinių šalavijų
ekstraktas, paprastųjų jonažolių
ekstraktas, askorbilpalmitatas,
baikalinių kalpokių ekstraktas,
dažikliai: titano dioksidas (E171),
chlorofilų ir chlorofilinų vario
kompleksai (E141).
60 kapsulių
500071



34,49 €

SYNCHROVITALS III

Synchrovitals III sudaro
dviejų rūšių kapsulės, skirtos
naudoti ryte ir vakare. Selenas
padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos funkciją ir
padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinio streso. Produktas
praturtintas avižų sėlenomis,
kuriose gausu beta-gliukano,
alfa-linoleno rūgšties ir
likopeno.

Sudėtis (Rytas): sėlenos, praturtintos
gliukanu, hidroksipropilceliuliozė,
R-lipoinė rūgštis.
Sudėtis (Vakaras): sėlenos, praturtintos
gliukanu, hidroksipropilmetilceliuliozės,
inaktyvuotos mielės, R-likopenas,
gudobelių vaisių ekstraktas (Crataegus
laevigata), modifikuotas krakmolas,
kukurūzų krakmolas, gliukozė, natrio
askorbato, antioksidantai ir DL-alfatokoferolis, dažikliai: titano dioksidas
(E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario
kompleksai (E141).
150 kapsulių
500072
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22,53 €

SYNCHROVITALS IV

Komplekso Nr.1 sudėtyje
yra margainio – silimarino
šaltinis – skatinančio toksinių medžiagų pašalinimą iš
organizmo. Komplekse Nr. 2
sujungti Sibiro žolių ir augalų
ekstraktai, iš jų Sibiro adaptogenas jonažolių ekstraktas,
kuris padeda normalizuoti
medžiagų apykaitą.

Sudėtis (kompleksas Nr.1): taurinas,
margainio vaisių ekstraktas,
celiuliozė, žąsinių sidabražolių šaknų
ekstraktas.
Sudėtis (kompleksas Nr. 2):
taurinas, celiuliozė, jonažolių
ekstraktas, baikalinės kalpokės
šaknų ekstraktas, dažikliai: titano
dioksidas (E171), chlorofilų ir
chlorofilinų vario kompleksai (E141).
60 kapsulių
500130



9,32 €

SYNCHROVITALS V

Produkto sudėtyje esantis
kompleksas ResistAid™ yra
arabinogalaktano ir gamtinių biologiškai aktyvių
polifenolių, ekstrahuotų iš
maumedžio, mišinys. Arabinogalaktanas yra tirpių maistinių skaidulų šaltinis, kurios
padeda išlaikyti normalią
virškinamojo trakto būklę, o
tai teigiamai veikia imunitetą.

Sudėtis (Rytas): arabinogalaktanas
iš maumedžio (Larix laricina),
ženšenio šaknų ekstraktas (Panax
ginseng), gysločio šaknų ekstraktas
(Plantago lanceolata), gliukozė,
maltodekstrinas.
Sudėtis (Vakaras): arabinogalaktanas
iš maumedžio (Larix laricina), šalavijo
lapų ekstraktas (Salvia officinalis),
ramunėlių žiedų ekstraktas
(Chamomilla recutita L.), čiobrelių
ekstraktas (Thymus vulgaris L.),
laktozė, dažikliai: titano dioksidas
(E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario
kompleksai (E141).
60 kapsulių
500073



20,69 €

SYNCHROVITALS VI

Produkto sudėtyje yra dviejų
gerai žinomų sudedamųjų
dalių derinys: gliukozamino
hidrochloridas ir chondroitino
sulfatas. Jų savybės yra sustiprintos visame pasaulyje
populiariais baltojo gluosnio
žievės, pelkinės vingiorykštės
ir miško erškėčių ekstraktais.
Vitaminas C, esantis produkto
sudėtyje, skatina kolageno
susidarymą, reikalingą normaliam kremzlių funkcionavimui.

Sudėtis (Rytas): gliukozamino
hidrochloridas (iš vėžiagyvių),
baltųjų gluosnių žievės ekstraktas,
chondroitino sulfatas.
Sudėtis (Vakaras): gliukozamino
hidrochloridas (iš vėžiagyvių),
pelkinių vingiorykščių ekstraktas,
chondroitino sulfatas, miškinių
erškėčių ekstraktas, dažikliai:
titano dioksidas (E171), chlorofilų ir
chlorofilinų vario kompleksai (E141).
60 kapsulių
500065



14,94 €

SYNCHROVITALS VII

Lipidų kompleksas su gamtiniu
šviesos filtru tiems, kurie daug
laiko praleidžia prie kompiuterio
monitoriaus ir kitų prietaisų
ekranų. Sudėtyje yra platus augalinių pigmentinių šviesos filtrų
spektras: liuteinas, zeaksantinas
ir beta-karotenas. Kompleksas
praturtintas augaliniais antocianais ir vitaminu A, padedančiu
išsaugoti gerą regėjimą.

Sudėtis (kompleksas Nr.1): antocianais
prisotintas jamaikinių kinrožių žiedų
ekstraktas (Hibiscus sabdariffa),
paprastųjų mėlynių ekstraktas
(Vaccinium myrtillus), juodvaisių aronijų
ekstraktas (Aronia melanocarpa).
Sudėtis (kompleksas Nr. 2): plikųjų
malpigijų (acerolų) ekstraktas
(Malpighia glabra), maltodekstrinas,
miškinių erškėčių ekstraktas (Rosa
majalis), liuteino šaltinis – didžiųjų
serenčių ekstraktas (Tagetes erecta),
beta-karotenas, L-askorbil-6palmitatas, zeaksantinas.
60 kapsulių
500050



26,44 €
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ADAPTOVIT. TONIZUOJAMASIS KOMPLEKSAS

Adaptovit – tai kompleksinis maisto papildas, veikiantis žmogaus
organizmo prisitaikymo mechanizmus. Leuzėjos, ženšenio, eleuterokoko
ekstraktai padeda įveikti nuovargį, atgauti jėgas po didelių krūvių.

Sudėtis: leuzėjos (maralo) šaknų ekstraktas, rausvosios
rodiolos šaknų ir šakniastiebio ekstraktas, juodojo
eleuterokoko šaknų ekstraktas, ženšenio šaknies ekstraktas,
kininio citrinvyčio sėklų ekstraktas, natrio benzoatas (E211),
distiliuotas vanduo, etilo spiritas.

10 ml
500094

12,08 €

SYNCHROVITALS IV

Komplekso Nr.1 sudėtyje yra margainio – silimarino šaltinis – skatinančio
toksinių medžiagų pašalinimą iš organizmo. Komplekse Nr. 2 sujungti
Sibiro žolių ir augalų ekstraktai, iš jų Sibiro adaptogenas jonažolių
ekstraktas, kuris padeda normalizuoti medžiagų apykaitą.

Sudėtis (kompleksas Nr.1): taurinas, margainio vaisių
ekstraktas, celiuliozė, žąsinių sidabražolių šaknų ekstraktas.
Sudėtis (kompleksas Nr. 2): taurinas, celiuliozė, jonažolių
ekstraktas, baikalinės kalpokės šaknų ekstraktas, dažikliai:
titano dioksidas (E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario
kompleksai (E141).

60 kapsulių
500130

9,32 €

AMINAJ EM

Gyvybės žolė

Žolelių arbata Aminaj Em buvo sukurta remiantis tradiciniais buriatų
receptais, derinant jonažoles su erškėčių vaisiais ir kiaulpienių šaknimis.
Arbatos pavadinimas buriatų kalba reiškia „gyvybės žolė“ – būtent taip
buriatai vadina jonažolę.

Sudėtis: jonažolių žolė, kukurūzų purkos su liemenėlėmis,
erškėčių vaisiai, takažolių žolė, vaistinių ramunių žiedai,
šlamučių žiedai, pipirmėčių lapai, kiaulpienių šaknys,
bitkrėslių žiedai.

30 filtruojančių maišelių
500021

6,21 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS

Šis produktas yra praturtintas svarbiu mikroelementu – organiniu seleno
junginiu, kuris prisideda prie normalios plaukų ir nagų priežiūros, padeda
palaikyti imuninę sistemą ir skydliaukės veiklą. Selenas, vitaminai C ir E
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso. Vitaminas C padeda
palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Sudėtis: česnako ekstraktas (Allium sativum), acerolos
ekstraktas (Malpighia glabra) ekstraktas, „Lalmin Se 2000“
(inaktyvuotos mielės (Saccharomyces cerevisiae), kurių
sudėtyje yra selenas (selenometionino forma), erškėtuogių
ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), dl-alfa tokoferolio acetatas,
baikalinės kalpokės ekstraktas (Scutellaria baicalensis
Georgi), Viduržemio pušies (Pinus pinaster) ekstraktas.

30

60 kapsulių
500031

16,09 €

NATŪRALUS SPRENDIMAS
ATSIKRATYTI TOKSINŲ

PADĖKITE ORGANIZMUI PAŠALINTI TOKSINUS
IR KITUS MEDŽIAGŲ APYKAITOS PRODUKTUS,
SUSIDARANČIUS PO PERSIVALGYMO AR
ALKOHOLIO VARTOJIMO
LYMPHOSAN L VITALITY

Produkto su pektinu sudėtyje yra itin daug maistinių skaidulų – tai
labai svarbūs virškinimo sistemos normalaus funkcionavimo elementai.
Pektinai – viena maistinių skaidulų rūšių, padedanti palaikyti normalų
cholesterolio kiekį kraujyje. Produkto sudėtyje yra visame pasaulyje
populiaraus margainių ekstrakto bei vertingų mėtų, ramunėlių, čiobrelių,
jonažolių ir alavijų ekstraktų.
90 g
500042

16,09 €

Sudėtis: pektinas, guaro derva, pipirmėtė (Mentha piperita L.), topinambų šaknų milteliai
(Helianthus tuberosus), ramunėlių žiedų ekstraktas (Chamomilla recutita L.), čiobrelių ekstraktas
(Thymus vulgaris), tikrųjų margainių ekstraktas (Silybum marianum (L.) Gaertn.), jonažolių
ekstraktas (Hypericum perforatum L.), alavijų ekstraktas (Aloe Vera).
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SYNCHROVITALS VII

Lipidų kompleksas su gamtiniu šviesos filtru tiems, kurie daug laiko
praleidžia prie kompiuterio monitoriaus ir kitų prietaisų ekranų. Sudėtyje
yra platus augalinių pigmentinių šviesos filtrų spektras: liuteinas,
zeaksantinas ir beta-karotenas. Kompleksas praturtintas augaliniais
antocianais ir vitaminu A, padedančiu išsaugoti gerą regėjimą.

Sudėtis (kompleksas Nr.1): antocianais prisotintas
jamaikinių kinrožių žiedų ekstraktas (Hibiscus sabdariffa),
paprastųjų mėlynių ekstraktas (Vaccinium myrtillus),
juodvaisių aronijų ekstraktas (Aronia melanocarpa).
Sudėtis (kompleksas Nr. 2): plikųjų malpigijų (acerolų)
ekstraktas (Malpighia glabra), maltodekstrinas, miškinių
erškėčių ekstraktas (Rosa majalis), liuteino šaltinis –
didžiųjų serenčių ekstraktas (Tagetes erecta), betakarotenas, L-askorbil-6-palmitatas, zeaksantinas.

60 kapsulių
500050

26,44 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje yra organinės formos cinko ir vario, vitamino C. Cinkas
padeda normalizuoti angliavandenių ir makroelementų apykaitą, padeda
palaikyti normalią kaulų, odos ir plaukų būklę. Varis palaiko normalią
imuninės sistemos veiklą ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso.

Sudėtis: acerolos vaisių (Malpighia glabra) ekstraktas,
ežiuolių (Echinacea purpurea), varnalėšų šaknų ekstraktas
(Arctium lappa l.), erškėtuogių ekstraktas (Rosa majalis
Herrm.), cinko laktatas, cinko citratas, vario citratas.

60 kapsulių
500040

16,09 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3
CONCENTRATE

Kompleksas praturtintas omega-3 rūgštimis, koncentruota riebiųjų
rūgščių etilo esterio forma. Linų sėmenų aliejus – turtingiausias
gamtinis rūgščių šaltinis. Omega-3 rūgštys (eikozapentaeno (EPR) ir
dokozaheksaeno (DHR)) yra svarbios teisingos mitybos dalys. Produkto
sudėtis praturtinta vitaminu E.

Sudėtis: žuvų taukai, želatinas, linų sėmenų aliejus, dl-alfa
tokoferolacetatas, antioksidantai: askorbilpalmitatas,
ekstraktai, prisotinti tokoferolio, rozmarinų ekstraktas.

30 kapsulių
500062

15,52 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN
SUPERCONCENTRATE

Komplekso sudėtyje yra didelė natūralių liuteino ir zeaksantino
pigmentų-šviesos filtrų koncentracija, reikalinga tiems, kurie daug laiko
praleidžia prie kompiuterio monitoriaus ar kitų elektronikos prietaisų
ekranų. Be to, kompleksas yra praturtintas Sibiro šaltalankių aliejumi ir
vitaminu E, kuris padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.

Sudėtis: šaltalankių aliejus, serenčių ekstraktas,
praturtintas liuteinu, zeaksantinas, vitaminas E.
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30 kapsulių
500102

16,09 €

REGĖJIMO PALAIKYMAS

PASIRINKITE PRODUKTŲ RINKINĮ,
KURIS GERINA REGĖJIMĄ
RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULĖ 3

Renaissance Triple Set. Formulės 3 – tai sudėtingas augalinės ir mineralinės
kilmės veikliųjų sudedamųjų dalių kompleksas. Mikroelementai ir vitaminai
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso, palaiko normalią imuninės
sistemos veiklą ir padeda sumažinti nuovargį.

120 kapsulių
500113

35,63 €

Sudėtis: vynuogių kauliukų ekstraktas, spanguolių uogų ekstraktas, šalavijų ekstraktas, čiobrelių
ekstraktas, raudonėlių ekstraktas, askorbo rūgštis (vitaminas C), žaliosios arbatos ekstraktas,
dl-alfa- tokoferolis, likopenas, mėlynių ekstraktas, rutinas, beta karotenas, cinko citratas (cinkas),
vitaminas В1, В2, В6, mangano sulfatas (manganas), retinolis, vario sulfatas (varis), kalio jodidas
(jodas), natrio selenitas (selenas), chromo pikolinatas (chromas), maltodekstrinas.
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ELEMVITALS

ELEMVITALS. ZINC
WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje yra
organinės formos cinko ir
vario, vitamino C. Cinkas
padeda normalizuoti
angliavandenių ir
makroelementų apykaitą,
padeda palaikyti normalią
kaulų, odos ir plaukų būklę.
Varis palaiko normalią
imuninės sistemos veiklą
ir apsaugo ląsteles nuo
oksidacinio streso.

Sudėtis: acerolos vaisių (Malpighia
glabra) ekstraktas, ežiuolių
(Echinacea purpurea), varnalėšų
šaknų ekstraktas (Arctium lappa l.),
erškėtuogių ekstraktas (Rosa majalis
Herrm.), cinko laktatas, cinko
citratas, vario citratas.
60 kapsulių
500040



34

16,09 €

ELEMVITALS. CALCIUM
WITH SIBERIAN HERBS

Kalcis, cinkas, manganas, ir
vitaminas D reikalingi siekiant
palaikyti normalią kaulų būklę.
Kalcis padeda normalizuoti
raumenų veiklą, yra svarbus
dalijantis ląstelėms. Vitaminas B6 padeda normalizuoti
imuninės sistemos aktyvumą.
Vitaminas C dalyvauja kolageno gamyboje, o vitaminas D –
įsisavinant kalcį ir fosforą.

Sudėtis: kalcio karbonatas, L-askorbo
rūgštis, kalcio hidroksiapatitas,
maltekstrinas, kalcio citratas, sojų
ekstraktas (Glycine max), asiūklio
ekstraktas (lauko asiūklis L.), cinko
citratas, piridoksino hidrochloridas,
mangano sulfatas, cholekalciferolis.
60 kapsulių
500054



10,93 €

ELEMVITALS. IRON
WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje esantys
organiniai geležies junginiai
skatina deguonies perdavimo
proceso normalizavimą
organizme. Vitaminas C
padidina geležies įsisavinimą,
riboflavinas, niacinas ir
vitaminas B6 skatina normalią
energijos apykaitą.

Sudėtis: varnalėšų šaknų ekstraktas
(Arctium lappa L.), eleuterokoko
šaknų ekstraktas (Eleutherocóccus
senticósus), L- askorbo rūgštis
(vitaminas С), geležis, tiamino
mononitratas (vitaminas B1),
riboflavinas (vitaminas B2),
piridoksino hidrochloridas (vitaminas
В6), nikotinamidas, folio rūgštis,
maltodekstrinas, maralų pantų
milteliai (Cervus elaphus).
60 kapsulių
500039



19,54 €

Lengvai prieinama mineralų forma.
Optimalios paros normos.
Efektyvus komponentų santykis.

ELEMVITALS.
MAGNESIUM WITH
SIBERIAN HERBS

Magnis yra būtinas normaliai
nervų ir raumenų sistemos
būklei palaikyti, taip pat
padeda sumažinti nuovargį
ir išsekimą. Šis produktas
yra praturtintas augaliniais
organinės formos valerijono,
baikalinės kalpokės ir
gudobelės vaisių ekstraktais.

Sudėtis: magnio citratas, valerijonų
ekstraktas (Valeriana officinalis
L.), baikalinių kalpokių (Scutellaria
baicalensis Georgi) ekstraktas,
gudobelių vaisių ekstraktas
(Crataegus L.).
60 kapsulių
500038



13,79 €

ELEMVITALS. SELENIUM
WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje yra
seleno, kuris padeda išlaikyti
normalią plaukų ir nagų būklę,
padeda palaikyti imuninę
sistemą bei skydliaukės
veiklą. Selenas, vitaminai C ir
E padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinio streso.

Sudėtis: česnako ekstraktas (Allium
sativum), acerolos ekstraktas
(Malpighia glabra) ekstraktas,
„Lalmin Se 2000“ (inaktyvuotos
mielės (Saccharomyces cerevisiae),
kurių sudėtyje yra selenas
selenometionino forma), erškėtuogių
ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), dlalfa tokoferolio acetatas, baikalinių
kalpokių ekstraktas (Scutellaria
baicalensis Georgi), Viduržemio
pušies (Pinus pinaster) ekstraktas.
60 kapsulių
500031



ELEMVITALS. IODINE
WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje yra
jūros dumblių – laminarijų
ir guveinių, pasižyminčių
dideliu jodo kiekiu. Maisto
papildas praturtintas selenu,
kuris palaiko normalią
imuninės sistemos veiklą,
bei rausvosios rodiolės ir
kulkšnės ekstraktais.

Sudėtis: laminarija (jūros kopūstai)
(Laminaria japonica), radiolės
(Rhodiola rosea L.) šaknų milteliai,
guveinių (Fucus vesiculosus L.) lapų
ekstraktas, kulkšnių (Astragalus
membranaceus L.) ekstraktas,
mielės, praturtintos selenu.
60 kapsulių
500089



8,74 €

16,09 €
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LYMPHOSAN PURE LIFE

Produkto su pektinu sudėtyje yra itin daug maistinių skaidulų – tai
labai svarbūs virškinimo sistemos normalaus funkcionavimo elementai.
Pektinai – viena maistinių skaidulų rūšių, padedanti palaikyti normalų
cholesterolio kiekį kraujyje. Produkto sudėtis papildomai praturtinta
vertingais ekstraktais: pankolių, varnalėšų šaknų, alyvuogių lapų.

Sudėtis: pektinas, guaro derva, topinambų milteliai (Heliantus
tuberosus), pankolių ekstraktas (Foenicum vulgare var. dulce),
didžiųjų varnalėšų šaknų ekstraktas (Arctium lappa L.),
alyvmedžių lapų ekstraktas (Olea europea), martinijų (velnio
nagas) ekstraktas (Harpagophyctum procumbens), baikalinių
kalpokių ekstraktas (Scutellaria baikalensis), eleuterokokų
ekstraktas (Eleutherocóccus senticósus), erškėčių vaisių
ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), asiūklių ekstraktas
(Equisetum Arvense), rausvažiedžių ežiuolių ekstraktas
(Echinacea purpurea), alavijų ekstraktas (Aloe vera).

90 g
500030

16,09 €

ELBIFID

Maksimalus ir artimas natūraliai florai lakto- ir bifidobakterijų kompleksas.
Naudingųjų bakterijų gyvybingumą garantuoja speciali „CellBiotech“
mikrokapsuliacijos technologija. Celiuliozės kapsulės „DR-caps“ puikiai
apsaugo bakterijas nuo agresyvaus skrandžio sulčių poveikio.

Sudėtis: obuolių pektinas, laktobakterijų koncentratas,
bifidobakterijų koncentratas.

15 kapsulių
500107

10,12 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje yra organinės formos cinko ir vario, vitamino C. Cinkas
padeda normalizuoti angliavandenių ir makroelementų apykaitą, padeda
palaikyti normalią kaulų, odos ir plaukų būklę. Varis palaiko normalią
imuninės sistemos veiklą ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso.

Sudėtis: acerolos vaisių (Malpighia glabra) ekstraktas,
ežiuolių (Echinacea purpurea), varnalėšų šaknų ekstraktas
(Arctium lappa l.), erškėtuogių ekstraktas (Rosa majalis
Herrm.), cinko laktatas, cinko citratas, vario citratas.

60 kapsulių
500040

16,09 €

SYNCHROVITALS V

Produkto sudėtyje esantis kompleksas ResistAid™ yra arabinogalaktano ir
gamtinių biologiškai aktyvių polifenolių, ekstrahuotų iš maumedžio, mišinys.
Arabinogalaktanas yra tirpių maistinių skaidulų šaltinis, kurios padeda
išlaikyti normalią virškinamojo trakto būklę, o tai teigiamai veikia imunitetą.

Sudėtis (Rytas): arabinogalaktanas iš amerikinių maumedžių
(Larix laricina), kininio ženšenio šaknų ekstraktas (Panax
ginseng), siauralapių gysločių ekstraktas (Plantago lanceolata).
Sudėtis (Vakaras): arabinogalaktanas iš amerikinių maumedžių
(Larix laricina), vaistinių šalavijų lapų ekstraktas (Salvia
officinalis), vaistinių ramunių žiedų ekstraktas (Chamomilla
recutita L), vaistinių čiobrelių ekstraktas (Thymus vulgaris L.).
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60 kapsulių
500073

20,69 €

IMUNITETO PALAIKYMAS

VISKAS, KO REIKIA
PLAČIAI ŠYPSENAI!
SIBIRO PROPOLIS

Sidabrinis balzamas (Apsauginis)
Propolis – viena pačių efektyviausių priemonių, kovojančių su įvairiais
veiksniais. „Sidabrinio balzamo“ sudėtyje yra didelė šios gamtinės medžiagos koncentracija lengvai įsisavinamos propolio emulsijos pavidalu.
Balzamo sudėtis praturtinta naudingomis Sibiro žolelėmis ir uogomis.
100 ml
400243

9,20 €

Sudėtis: bičių pikis, natūralus medus, rausvažiedės ežiuolės šaknies ekstraktas, šaltalankio
vaisių ekstraktas, kurilų arbatmedžio ūglių ekstraktas, vaistinių šventagaršvių šaknų
ekstraktas, erškėčių vaisių ekstraktas, paprastųjų čiobrelių žolės ekstraktas, vaistinių
medetkų žiedų ekstraktas, bruknių uogų ekstraktas, juodųjų serbentų lapų ekstraktas,
geriamasis vanduo, etanolis.
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SIBIRO AUGALŲ PASAULIS

RAUSVOJI RODIOLĖ

Rhodiola rosea
Rausvoji rodiolė, arba Sibiro auksinė šaknis, yra stipriausias
Sibire augantis adaptogenas. Skirtingai nei maralo šaknis ar
eleuterokokas, rausvoji rodiolė auga pačioje Sibiro šiaurėje,
aukštai kalnuose, 3000-5000 pėdų aukštyje. Dėl ypatingų
augimo sąlygų augalas labai atsparus šalčiui ir sugeba ištverti
iki -60 °С (-76 °F) temperatūrą!

SIBIRINĖ ARALIJA

Aralia mandshurica
Arbata ir trauktinės su šio augalo žieve, šaknimis ir gėlėmis
jau seniai naudojami Sibire kovojant su galvos skausmu,
nuovargiu, fiziniu ir seksualiniu silpnumu. Kartu su Sibiro
ženšeniu ir auksine šaknimi, sibirinė aralija yra vienas
žinomiausių Sibiro augalų-adaptogenų.

SIBIRINIS MAUMEDIS

Larix sibirica
Jaunose šio medžio šakose yra unikalaus antioksidanto –
dihidrokvercetino. Tai artimas giminaitis kito žinomo
antioksidanto – kvercetino, tačiau dėl kai kurių cheminės
struktūros skirtumų, jis turi aukštesnį antioksidacinį aktyvumą.
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SIBIRO ŽENŠENIS

Eleutherococcus senticosus
Žinomas Sibiro mokslininkas I. Brechmanas ilgus metus bandė
rasti augalą-stimuliatorių, galintį pakeisti raudonąjį ženšenį,
didinantį atsparumą stresui ir šalutiniam poveikiui. Ilgi tyrimų
metai nepraėjo veltui: šios savybės buvo aptiktos eleuterokoko
šaknyje, kuris vėliau buvo pavadintas Sibiro ženšeniu.

PAPRASTASIS RAPONTIKAS

Leuzea carthamoides
Paprastasis rapontikas (leuzėja), arba kitaip „maralų šaknis“ vienas mėgstamiausių maralų (Sibiro elniai, gyvenantys Altajaus
kalnuose) augalų. Vietiniai gyventojai pastebėjo, kad maralai
mėgsta smaguriauti šio augalo šaknimis ir praminė jį „maralų
šaknimi“. Paprastasis rapontikas yra galingas adaptogenas,
žinomas dėl aukšto ekdisterono – natūralaus anaboliko – kiekio.

MEŠKINIS ČESNAKAS

Alium ursinum
Šio nedidelio Sibiro augalo lotyniškas pavadinimas reiškia
„meškinis česnakas“, nes meškos su malonumu valgo
česnako galvutes, jos pagal kvapą labai primena česnaką. O
Sibiro gyventojai, žinantys, kad meškinis česnakas turtingas
vitaminais, tradiciškai pasirūpina šio augalo lapų ir kotų
atsargomis žiemai.

Sibiro žolelės, grybai, prieskoniai ir uogos,
kuriuos naudojame mūsų produktuose

ĮŽULNUSIS SKYLENIS
(JUODASIS BERŽO GRYBAS)

VAISTINĖ ŠVENTAGARŠVĖ

Angelica archangelica
Vagotas šio augalo stiebas gali pasiekti 6 pėdų aukštį, o jo
Inonotus obliquus
kvapnūs žiedai formuoja didžiulį 4-5 pėdų skersmens skėtį.
Juodąjį beržo grybą dažnai galima pamatyti ant senų beržų kamienų, kur jis auga dešimtmečius, pasiekdamas 3 pėdų skersmenį. Įspūdingos vaistinės šventagaršvės matmenys lėmė, kad ji
Sibiro šamanai tikėjo, kad šis grybas kaupia šventą Žemės energiją, viena didžiausių žolinių augalų Sibire. O saldžias ir kvapnias
todėl jis buvo naudojamas kūnui ir protui sustiprinti. Šamanai sakė, sultis, besikaupiančias tuščiaviduriame kamiene, su malonumu
geria vietos gyventojai.
kad skinant grybą reikia būti ypatingai atsargiems: yra pavojus
gauti šoką nuo neįtikėtinai stiprios išlaisvinančios energijos.

SIBIRO ŠALTALANKIS

Hippophae rhamnoides
Galbūt ne tik Sibire, bet ir visame pasaulyje nerasime taip
lengvai randamo beta-karoteno šaltinio, kaip šios mažos
ryškiai oranžinės uogos. Skirtingai nei kiti augalai, šaltalankio
uogų sudėtyje yra aliejus, kuris tirpina beta-karotiną ir todėl jis
taip gerai įsisavinamas organizme.

SIBIRINĖ PUŠIS (KEDRAS)

Pinus sibirica
Kedras – vienas aukščiausių medžių Sibiro miškuose. Jo
aukštis gali siekti 150 pėdų, o kamieno skersmuo – 7 pėdas.
Sibiro kedras yra ilgaamžiškumo simbolis: jo gyvenimo trukmė
siekia 500–700 metų. Kedrų riešutai užima svarbią vietos
gyventojų raciono dalį.

STORALAPĖ BERGENIJA

Bergenia crassifolia
Šis augalas, dar žinomas kaip Sibiro arbata, turi storus ir kietus
lapus, kurie sugeba ištverti didžiausius šalčius. Pavasarį ir
vasarą storalapės bergenijos lapuose vyksta natūrali fermentacija, jie tamsėja ir džiūsta. Būtent juos renka vietos gyventojai,
kad gautų kvapnų tonizuojamąjį gėrimą.

ZIZIFORA PAPRASTOJI

Ziziphora bungeana
Sugrįžti namo į savo jurtą po sunkios vilkų medžioklės su
ereliais ant arklio raitomis, išgerti puodelį karštos arbatos su
zizifora ir joje ištirpusiu jako sviestu – tai senovinė Altajaus
klajoklių tradicija. Jie tikėjo, kad zizifora atgaivina širdį ir
maitina kraują.
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LYMPHOSAN PURE LIFE

Produkto su pektinu sudėtyje yra itin daug maistinių skaidulų – tai
labai svarbūs virškinimo sistemos normalaus funkcionavimo elementai.
Pektinai – viena maistinių skaidulų rūšių, padedanti palaikyti normalų
cholesterolio kiekį kraujyje. Produkto sudėtis papildomai praturtinta
vertingais ekstraktais: pankolių, varnalėšų šaknų, alyvuogių lapų.

Sudėtis: pektinas, guaro derva, topinambų milteliai (Heliantus
tuberosus), pankolių ekstraktas (Foenicum vulgare var. dulce),
didžiųjų varnalėšų šaknų ekstraktas (Arctium lappa L.),
alyvmedžių lapų ekstraktas (Olea europea), martinijų (velnio
nagas) ekstraktas (Harpagophyctum procumbens), baikalinių
kalpokių ekstraktas (Scutellaria baikalensis), eleuterokokų
ekstraktas (Eleutherocóccus senticósus), erškėčių vaisių
ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), asiūklių ekstraktas
(Equisetum Arvense), rausvažiedžių ežiuolių ekstraktas
(Echinacea purpurea), alavijų ekstraktas (Aloe vera).

90 g
500030

16,09 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS

Produkto sudėtyje yra jūros dumblių – laminarijų ir guveinių,
pasižyminčių dideliu jodo kiekiu. Maisto papildas praturtintas selenu,
kuris palaiko normalią imuninės sistemos veiklą, bei rausvosios rodiolės
ir kulkšnės ekstraktais.

Sudėtis: laminarija (jūros kopūstai) (Laminaria japonica),
radiolės (Rhodiola rosea L.) šaknų milteliai, guveinių (Fucus
vesiculosus L.) lapų ekstraktas, kulkšnių (Astragalus
membranaceus L.) ekstraktas, mielės, praturtintos selenu.

60 kapsulių
500089

8,74 €

FITNESSCATALYST CHROMLIPAZA

Žolelių kompleksas su organiniu chromu padeda normaliam
mikroelementų metabolizmui. Chromo dėka, kuris palaiko normalų
cukraus kiekį kraujyje, produktas padidina sportinių ir fitneso treniruočių
efektyvumą.

Sudėtis: momordikos ekstraktas (Momordica charantia),
žaliosios arbatos ekstraktas (Camellia sinensis),
eleuterokoko ekstraktas (Eleutherococcus senticosus),
chromo pikolinatas.

60 kapsulių
500004

18,39 €

SIBIRO TOPINAMBŲ ŠAKNŲ MILTELIAI

Gamtinis inulino koncentratas – tai stebuklingojo augalo topinambo
pačių svarbiausių biologiškai aktyvių komponentų kompleksas.
Topinambas tapo plačiai žinomas, kai jo šaknyse buvo rasta inulino.
Inulinas padeda normalizuoti angliavandenių ir riebalų apykaitą, palaiko
optimalią žarnyno mikroflorą.

Sudėtis: topinambų milteliai.
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110 g
400468

6,90 €

SVORIO KONTROLĖ

KAD VISADA LIKTUMĖTE PUIKIOS
FORMOS, IŠSIRINKITE SAVO
PRATIMŲ PROGRAMĄ IR VARTOKITE
MAISTO PAPILDUS!
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FITNESSCATALYST
FIZINĖS FORMOS
TOBULINIMAS
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FITNESSCATALYST – KARNITRIN

Karnitrin™ – puikus pasirinkimas aktyvią
sportinę veiklą ir lengvąjį kultūrizmą
praktikuojantiems žmonėms. L-karnitinas,
eleuterokoko bei žaliosios arbatos ekstraktai
padeda palaikyti optimalią energinę apykaitą.
Vitaminas C palaiko normalią imuninės sistemos
funkciją per intensyvias treniruotes ir po jų.

Sudėtis: vitaminas C (L – askorbo rūgštis), L-karnitinas,
žaliosios arbatos ekstraktas, eleuterokoko ekstraktas, želatinas.
60 kapsulių
500009



14,94 €

FITNESSCATALYST — ACTIFIBER

Turtingas pektinų kompleksas, išgautas iš
natūralių augalinių šaltinių, būtinas daugeliui
gyvybinės veiklos procesų palaikyti. Įrodyta,
kad pektinų vartojimas (6 gramų per
dieną) padeda palaikyti kraujyje normalų
cholesterolio kiekį.

Sudėtis: pektinų mišinys (citrusinis, obuolių, uogų
pektinas), guaro derva, laminarija, varnalėšų šaknys,
piliarožės šaknys, dažiklis: titano dioksidas (E171).
120 kapsulių
500008



12,08 €

FITNESSCATALYST CHROMLIPAZA

Žolelių kompleksas su organiniu chromu
padeda normaliam mikroelementų
metabolizmui. Chromo dėka, kuris palaiko
normalų cukraus kiekį kraujyje, produktas
padidina sportinių ir fitneso treniruočių
efektyvumą.

Sudėtis: momordikos ekstraktas (Momordica charantia),
žaliosios arbatos ekstraktas (Camellia sinensis),
eleuterokoko ekstraktas (Eleutherococcus senticosus),
chromo pikolinatas.
60 kapsulių
500004



18,39 €
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LYMPHOSAN J COMFORT

Maisto papildas su kolageno hidrolizatu, ląsteliena ir augaliniais
ekstraktais
Produkto sudėtyje yra augalinio sorbento pektino – augalinės ląstelienos
šaltinio – ir kolageno hidrolizato. Kolagenas – tai struktūrinis baltymas,
visų pirma esantis jungiamajame audinyje ir kremzlėse. Kolageno
hidrolizatą, esantį produkte, organizmas lengviau įsisavina. Vertingas
erškėčių vaisių ekstraktas, turtingas vitamino C, kuris dalyvauja
gaminant kolageną, reikalingą normaliai kremzlių funkcijai palaikyti.

Sudėtis: kolageno hidrolizatas (jaučio), pektinas, erškėčių
vaisių ekstraktas (Rosa majalis Herrm.), gluosnių žievės
(Sálix alba) ekstraktas.

90 g
500019

18,39 €

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS

Kalcis, cinkas, manganas, ir vitaminas D reikalingi siekiant palaikyti
normalią kaulų būklę. Kalcis padeda normalizuoti raumenų veiklą, yra
svarbus dalijantis ląstelėms. Vitaminas B6 padeda normalizuoti imuninės
sistemos aktyvumą. Vitaminas C dalyvauja kolageno gamyboje, o
vitaminas D – įsisavinant kalcį ir fosforą.

Sudėtis: kalcio karbonatas, L-askorbo rūgštis, kalcio
hidroksiapatitas, maltekstrinas, kalcio citratas, sojų
ekstraktas (Glycine max), asiūklio ekstraktas (lauko asiūklis
L.), cinko citratas, piridoksino hidrochloridas, mangano
sulfatas, cholekalciferolis.

60 kapsulių
500054

10,93 €

UYAN NOMO

Lankstusis lankas
Arbata Uyan Nomo specialiai sukurta normaliai sąnarių veiklai
palaikyti, apie tai kalba ir jos pavadinimas: išvertus iš buriatų kalbos –
„lankstusis lankas“.

Sudėtis: juodųjų serbentų lapai, pelkinių vingiorykščių žolė,
kiaulpienių šaknys, erškėčių vaisiai, pelkinių sidabražolių
žolė, saldymedžių šaknys, asiūklių žolė, bruknių lapai.

30 filtruojančių maišelių
500025

6,33 €

UYAN NOMO

Joint Comfort raminamasis sąnarių kremas
Tai turtingas eterinių aliejų, augalinų ekstraktų ir gamtinių atkuriamųjų
medžiagų kokteilis. Organinė siera ir chondroitinas pagreitina odos
procesų apykaitą, augaliniai aliejiniai ekstraktai ramina ir dovanoja
komforto pojūtį.

Veikliosios medžiagos: kėnių sakai, chondroitinas,
organinė siera, taukių ir sidabražolių ekstraktai, papainas,
eterinių aliejų kompleksas (eukaliptas, kėnis, rozmarinas,
bosvelija, gvazdikėliai).
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100 ml
402579

5,98 €

LANKSTŪS SĄNARIAI

NESITAIKYKITE SU APRIBOJIMAIS! MES
TURIME VISKĄ JŪSŲ JUDĖJIMO LAISVEI!
SYNCHROVITALS VI

Produkto sudėtyje yra dviejų gerai žinomų sudedamųjų dalių derinys:
gliukozamino hidrochloridas ir chondroitino sulfatas. Jų savybės yra
sustiprintos visame pasaulyje populiariais baltojo gluosnio žievės,
pelkinės vingiorykštės ir miško erškėčių ekstraktais. Vitaminas C, esantis
produkto sudėtyje, skatina kolageno susidarymą, reikalingą normaliam
kremzlių funkcionavimui.
60 kapsulių
500065

14,94 €

Sudėtis (Rytas): gliukozamino hidrochloridas (iš vėžiagyvių), baltųjų gluosnių žievės
ekstraktas (Salix alba), chondroitino sulfatas, tirštiklis hidroksipropilmetilceliuliozė.
Sudėtis (Vakaras): gliukozamino hidrochloridas (iš vėžiagyvių), pelkinių vingiorykščių ekstraktas
(Filipendula ulmaria), chondroitino sulfatas, tirštiklis hidroksipropilmetilceliuliozė, miškinių
erškėčių ekstraktas (Rosa majalis), dažikliai: titano dioksidas (E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario
kompleksas (E141). titano dioksidas (E171), chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai (E141).
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BURNOS PRIEŽIŪRA

SIBIRO PROPOLIS

SIBIRO ŠALTALANKIS

Ypatinga augalinė dantų
pasta
Natūrali burnos apsauga

Ypatinga augalinė dantų
pasta
Jautrių dantų priežiūra

Dantų pastos sudėtyje yra
natūralios propolio emulsijos,
eterinių aliejų ir augalinių
ekstraktų iš vertingų Sibiro
augalų.

Dantų pasta „Sibiro
šaltalankis" yra natūrali
apsauginė priemonė net
patiems jautriausiems dantims
ir dantenoms. Jos sudėtyje
yra vertingo šaltalankių
aliejaus ir sulčių, pasižyminčių
antioksidacinėmis savybėmis.

75 ml
403380



6,33 €

75 ml
403024
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6,33 €

Sudėtyje nėra
fluoro, laurilsulfatų,
polietileno
glikolio, parabenų,
abrazyvinių dalelių,
antiseptikų, sintetinių
kvapiųjų medžiagų ir
dažiklių. Netestuota
su gyvūnais.

SIBIRO ROŽĖ

Ypatinga augalinė dantų
pasta
Natūralus atstatymas ir
atnaujinimas
Dantų pastos sudėtyje yra
natūralūs raudonojo molio
mineralai ir eteriniai aliejai,
taip pat vertingų augalų
eteriniai aliejai: Sibiro erškėčių,
kadagių, šalavijų, šaltalankių ir
vaistinių ramunių.
75 ml
403379



6,33 €

FRESH BREATH
MOUTHWASH

Gaivinamasis burnos
skalavimo skystis
Kasdienė burnos ertmės
priežiūra tapo dar efektyvesnė!
„Sibiro balzamų kolekcija“ siūlo
naują gaivaus burnos kvapo
formulę. Sibiro maumedžių ir
mėtų, šalavijų, saldymedžių,
taip pat japoninių pelėvirkščių
ir baikalinių kalpokių ekstraktai
turi apsauginių savybių,
padeda palaikyti burnos
higieną ir suteikia maloniai
gaivų kvapą.

Veikliosios medžiagos: chlorofilliptas
(eukalipto lapų ekstraktas), Sibiro
maumedžių ekstraktas, eukaliptų aliejus,
mėtos, šalavijai, saldymedis, japoniniai
pelėvirkščiai, baikalinės kalpokės,
vaistinės ramunės, arbatmedžių aliejus.
250 ml
401915



6,56 €
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STIPRIAUSI
AUGALAI IŠ SIBIRO
ŠIRDIES
SIBIRO BALZAMŲ KOLEKCIJA.

SAUGI NATŪRALI
KOSMETIKA
SUDĖTYJE NĖRA SULFATŲ, PARABENŲ,
FTALATŲ, MINERALINIO ALIEJAUS, DIRBTINIŲ
DAŽIKLIŲ IR KVAPIKLIŲ. NETESTUOTA SU
GYVŪNAIS.
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AKTYVAUS POVEIKIO
AUGALINIAI BALZAMAI

MULHEN

Gaivinamasis kojų gelis
Šaldomasis vaistažolių gelis padeda atgaivinti nuvargusias kojas.
Žaibiškas vėsos ir raminamasis eterinių aliejų poveikis greitai
pašalina sunkumo jausmą, atpalaiduoja kojų raumenis, mažina
pabrinkimą ir skausmo pojūtį.

Veikliosios medžiagos: sezamų aliejus, kaštonų ekstraktas,
juoduogių šeivamedžių ekstraktas, mėtų ekstraktas, kofeinas,
gvazdikėlių eterinis aliejus, trehalozė, mairūnų eterinis
aliejus, eukaliptų eterinis aliejus, šlamučių eterinis aliejus.

75 ml
401803

6,79 €

UYAN NOMO

Veiksmingas gelis su chondroitinu ir organine siera
Tai turtingas eterinių aliejų, augalinų ekstraktų ir gamtinių
atkuriamųjų medžiagų kokteilis. Organinė siera ir
chondroitinas pagreitina odos procesų apykaitą, augaliniai
aliejiniai ekstraktai ramina ir dovanoja komforto pojūtį.

Veikliosios medžiagos: kėnių sakai, chondroitinas,
organinė siera, taukių ir sidabražolių ekstraktai, papainas,
eterinių aliejų kompleksas (eukaliptas, kėnis, rozmarinas,
bosvelija, gvazdikėliai).
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100 ml
402579

5,98 €

YPAČ TURTINGAS MASAŽO BALZAMAS

Kvapnus balzamas padeda palengvinti įvairius nemalonius kūno pojūčius,
šalina fizinių krūvių sukeltą nuovargį, sunkumų kėlimo padarinius ir
peršalimo simptomus. Praturtintas Sibiro vaistažolių ekstraktų ir kėnių
aliejaus balzamas pasižymi plačiu poveikio spektru: aromaterapiniu,
šildomuoju ir tonizuojamuoju.

Veikliosios medžiagos: kėnių aliejus, kamparas, eterinis
eukaliptų aliejus, pušų sakai, ekstraktai: jonažolių, baltųjų
barkūnų, čiobrelių, ąžuolų žievės, apynių, bijūnų, šlaitinių
druskių, šventgaršvių, sidabražolių, storalapių bergenijų,
dilgėlių, šalpusnių, juodojo beržo grybo.

250 ml
401806

8,28 €

GORHON

Tonizuojamasis kojų kremas
Natūralus kremas greitai pašalina kojų sunkumą bei ilgam suteikia
joms komforto ir lengvumo pojūtį, efektyviai drėkina. Sudėtyje
esantis skėtinių marenikių eterinis aliejus turi tonizuojamąjį poveikį,
bioflavonoidas hisperidinas teigiamai veikia odos mikrokapiliarus.

Veikliosios medžiagos: glicerinas, hidrogenizuoti sojų
poligliceridai, skėtinių marenikių aliejus, mentolis.

75 ml
401804

7,36 €

MEDESSE

Atkuriamasis gelis
Švarių augalinių ir eterinių aliejų, Sibiro bičių propolio, žiedadulkių bei
bičių pienelio efektyvus derinys ramina ir padeda odai atsigauti nuo
saulės, vėjo, šalčio, vabzdžių įkandimo ir kito žalingo poveikio.

Veikliosios medžiagos: saulėgrąžų sėklų aliejus, bičių vaškas,
ricinos aliejus, alyvuogių aliejus, sezamų aliejus, levandų
eterinis aliejus, eglių sakai ir eterinis aliejus, eukaliptų eterinis
aliejus, bičių pienelio ekstraktas, medaus ekstraktas, rozmarinų
lapų ekstraktas, eterinis sandalmedžio aliejus, tokoferolis.

30 ml
401802

6,33 €

ODON

Šildomasis masažo aliejus
Aromaterapinis balzamas sukurtas specialiai fiziniams ir emociniams
pervargimams palengvinti. Augalų eteriniai aliejai pasižymi raminamuoju
ir šildomuoju poveikiu, imbierų, eukaliptų ir mėtų eteriniai aliejai turi
antiseptinių savybių ir apsaugo nuo žalingo supančios aplinkos poveikio,
tai ypač svarbu sezonų kaitos ir šaltuoju metų periodu.

Veikliosios medžiagos: ricinos aliejus, eterinis mėtų
aliejus, levandų eterinis aliejus, pelargonijų eterinis aliejus,
šaltalankių aliejus, ajerų eterinis aliejus, anyžių eterinis
aliejus, imbierų eterinis aliejus, mairūnų eterinis aliejus,
saulėgrąžų aliejus, rozmarinų lapų ekstraktas.

30 ml
401800

6,33 €
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OLON

Plaukų apimtį didinantis šampūnas
Augalų ekstraktai sustiprina plauko svogūnėlio
maitinimą, stimuliuoja plaukų augimą ir purina
juos. Eteriniai aliejai drėkina ir atkuria plauko
stangrumą, saugo nuo lūžinėjimo ir slinkimo.
Ramunėlės ir mėtos minkština plaukus, jie
tampa žvilgantys ir paklusnūs, gaivūs visą
dieną.

Veikliosios medžiagos: ramunėlių ir medetkų ekstraktai,
mandarinų aliejus, imbierų, anyžių ir tujų eteriniai aliejai.
250 ml
402280



9,20 €

OLON

Plaukų apimtį didinantis kondicionierius
Patikėkite plaukų priežiūrą natūraliam
balzamui, kurio pagrindinė sudedamoji dalis
– medus – grąžina plauko tamprumą, lygina
jo paviršių, lengvina šukavimą. Aktyvūs
komponentai mažina plauko polinkį lūžinėti
ir suteikia natūralaus žvilgesio, purina juos,
pakeldami nuo šaknų.

Veikliosios medžiagos: imbierų, ženšenio ir ginkmedžių
ekstraktai, tujų ir Sibiro kedrų aliejaus.
250 ml
402281



9,20 €

UDHEN OY

Tonizuojamasis galvos odos losjonas
Galvos odos priežiūros losjonas. Sudėtyje
esantys eteriniai aliejai veikia raminamai,
augaliniai ekstraktai padeda atsikratyti
galvos odos niežulio. Aktyvių komponentų
kompleksas teigiamai veikia plaukų
svogūnėlius, stiprina šaknis ir plaukus.

Veikliosios medžiagos: jonažolių, ramunėlių, varnalėšų,
šeivamedžių uogų, grikių, alavijų ekstraktai, kofeinas.
250 ml
401805



8,28 €
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BAYALIG

Švelnus šampūnas dažytiems ir sausiems plaukams
Švelniai švarina plaukus ir galvos odą. Varnalėšų, ramunėlių ir liepų žiedų
ekstraktų rinkinys padeda plaukams atsigauti, stiprina jų struktūrą.
Burnočių ir alavijų proteinai maitina ir stiprina plaukus, suteikia blizgesio.

Veikliosios medžiagos: varnalėšų ir alavijų, ramunėlių ir
liepų ekstraktai, tujų aliejus.

250 ml
401837

9,20 €

BAYALIG

Prabangus kondicionierius dažytiems ir sausiems plaukams
Priemonių linija, praturtinta maitinamųjų medžiagų kompleksu,
drėkina ir maitina dažytus plaukus, atkuria plauko apsauginio sluoksnio
struktūrą, nusilpusią arba pažeistą cheminių dažų, džiovinant plaukus
karštuoju būdu, dažnai plaunant, stipriai paveiktus skaisčios saulės.
Kondicionierius palengvina plaukų šukavimą, saugo nuo lūžinėjimo ir
suteikia plaukams dar daugiau blizgesio. Augalinių ekstraktų kompleksas
padeda išsaugoti plaukų spalvą, suteikdamas jiems stiprumo ir blizgesio.

Veikliosios medžiagos: erškėtuogių aliejus, alavijų
ekstraktas, varnalėšų ir ramunėlių ekstraktai.

250 ml
401780

9,20 €

BAYALIG

Drėkinamoji kaukė dažytiems ir sausiems plaukams
Plaukų kaukė su fosfolipidais suteikia dažytiems plaukams trigubą
priežiūrą: maitina, drėkina, kontroliuoja neklusnius plaukus. Alavijai ir
D-pantenolis drėkina, lygina plauko paviršių, suteikia elastingumo ir
mažina plaukų skilinėjimą. Eterinis apelsinų ir tujų aliejus suteikia plaukams
natūralaus žvilgesio, o liepų žiedų ekstraktas ilgiau išsaugo plauko spalvą.

Veikliosios medžiagos: erškėtuogių aliejus, ramunėlių ir
varnalėšų ekstraktai, alavijai.

200 ml
401838/402882

11,04 €

Produktai parduodami dviejų formų pakuotėse – 200 ml tūbelėse ir 200 ml dėžutėse.

EMEI

Healthy Scalp žolelių šampūnas
Šampūno formulė su L-argininu stiprina plaukus bei stabdo jų slinkimą.
Jonažolių ir ajerų ekstraktai veikia tonizuojamai, normalizuoja riebalinių
liaukų veiklą, turi antiseptinį, gaivinamąjį, stiprinamąjį poveikį, suteikia
plaukams natūralaus žvilgesio.

Veikliosios medžiagos: L-argininas, kadagių uogų, ajerų,
jonažolių ir dilgėlių eteriniai aliejai.
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250 ml
401820

9,20 €

EMEI

Healhy Scalp žolelių serumas
Praturtintas intensyvaus poveikio serumas šalina pleiskanų atsiradimo
priežastis. Augalų ekstraktai ir natūralūs aliejai pasižymi antiseptiniu
poveikiu, malšina niežėjimą, pleiskanojimą, tonizuoja, stiprina plaukus.

Veikliosios medžiagos: manukos aliejus, jonažolių
ekstraktas, eterinis eukaliptų aliejus.

100 ml
402814

6,90 €

EDI SHEDI

Natūralus gaivinamasis šampūnas
Specialus komponentas – keratino hidrolizatas – suaktyvina plaukų
augimo procesą, stiprina juos ir sumažina trapumą. D-pantenolis ir
inulinas drėkina plaukus, suteikia jiems elastingumo. Vitaminas PP,
varnalėšų ir imbierų ekstraktai normalizuoja plauko svogūnėlių veiklą ir
aktyvina galvos odos mikrocirkuliaciją. Eteriniai aliejai mažina niežėjimą
ir saugo nuo pleiskanų susidarymo, stiprina plauko žvilgesį.

Veikliosios medžiagos: varnalėšų ekstraktas, šalavijų
aliejus, imbierų šaknų ekstraktas ir pipirmėčių aliejus.

250 ml
401821

9,20 €

EDI SHEDI

Natūralus gaivinamasis plaukų kondicionierius
Drėkina plaukus, suteikdamas jiems natūralaus žvilgesio ir švytėjimo.
Aktyvi sudėtis, praturtinta augalinių ekstraktų, stiprina plaukų šaknis,
gerina plauko svogūnėlio funkciją. Visavertė mityba paspartina žvilgančių,
švelnių, stiprių plaukų augimą. Varnalėšų ekstraktas padidina plaukų
elastingumą, sumažina jų lūžinėjimą. Augaliniai aliejai suteikia žvilgesio.

Veikliosios medžiagos: varnalėšų ir imbierų ekstraktai,
saldžiavaisių pupmedžių ekstraktas, šalavijų, anyžių ir
levandų eteriniai aliejai.

250 ml
401823

9,20 €

EDI SHEDI

Natūrali gaivinamoji plaukų kaukė
Kaukės sudėtyje esantys natūralūs komponentai stiprina, apsaugo
nuo lūžinėjimo, drėkina ir suteikia elastingumo bei sveiko žvilgesio.
Kondicionavimo kompleksas palengvina šukavimą. Jūsų nuostabūs ir
natūraliai žvilgantys plaukai!

Veikliosios medžiagos: kinrožių ekstraktas, bijūnų,
ramunėlių, jonažolių, pipirmėčių eteriniai aliejai, vaistinė
svilarožė, šalavijas, anyžiai.

200 ml
401822/402883

11,04 €

Produktai parduodami dviejų formų pakuotėse – 200 ml tūbelėse ir 200 ml dėžutėse.
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SIBIRO AUGALŲ PASAULIS

SIBIRINIS KĖNIS

Abies sibirica
Šis aukštas visžalis medis žinomas dėl savo dervos. Skirtingai
nuo pušies arba kedro, Sibiro kėnio kamienas turi labai ploną,
švelnią ir minkštą žievę, kuri daugybėje vietų yra tarsi išsipūtusi.
Vietos gyventojai tuos išsipūtimus atverdavo peiliu ir rinkdavo iš
ten tekančią dervą, kurią naudodavo žaizdoms gydyti.

PAPRASTASIS PUTINAS

Viburnum opulus
Putino uogos labai rūgščios, ir daugelyje šalių, kur jos auga,
yra nevalgomos. Kadangi Sibiro gyventojų maisto ištekliai
yra riboti, jie išmoko apdoroti šias uogas. Jos naudojamos
tradiciniams sibirietiškiems pyragams įdaryti.

ANKSTYVASIS ŠALPUSNIS

Tussilago farfara
Šis augalas rusų kalboje turi neįprastą liaudišką pavadinimą –
„mama ir pamotė“ (мать-и-мачеха). Pavadinimas kilo todėl,
kad augalo išorinis lapų paviršius glotnus ir vėsus, o tuo tarpu
apatinis lapų paviršius priešingai – švelnus ir šiltas.
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SIBIRO KADAGYS

Juniperus sibirica
Ištisais šimtmečiais Sibiro gyventojai žinojo apie kadagio,
turtingo eterinių aliejų, antibakterines ir priešgrybelines
savybes. Jaunų šakelių nuoviru jie plaudavo statines, kuriose
ilgą žiemą saugodavo maisto produktus.

SIBIRO SPANGUOLĖ

Vaccinium oxycoccus
Laukinėje gamtoje augančios Sibiro spanguolės pasižymi
dideliu antioksidantų kiekiu. Nuo savo amerikiečių „kolegių“
jos skiriasi ne tik savo sudėtimi, bet ir išore: jos mažesnės ir
storesnės, stipresnio aromato, rūgštaus skonio.

SKĖTINĖ MARENIKĖ

Chimáphila umbellata
Išvertus šio mažo miškinio augalo pavadinimą iš įvairių šalių
kalbų, reiškia „mylintis žiemą." Taip yra todėl, kad skėtinė
marenikė yra viena iš nedaugelio visžalių žolinių augalų
sutinkama šiauriniuose miškuose, įskaitant Sibirą.

Sibiro žolelės, grybai, prieskoniai ir uogos,
kuriuos naudojame mūsų produktuose

AMŪRINIS KAMŠTENIS

Phellodendron amurense
Amūrinis kamštenis kartu su ginkmedžiu laikomi reliktiniais
augalais – jie egzistavo pasaulyje dar prieš ledynmetį.
Tradicinė kinų medicina labai vertina šio medžio žievę ir
plačiai naudoja ją įvairioms reikmėms.

SOSIŪRIJA

Saussurea pygmea
Šis augalas yra aukščio mėgėjas – paprastai jis užtinkamas
aukštai kalnuose, ledynų lygyje. Kad apsisaugotų nuo
negailestingai stiprių saulės spindulių, sosiūrija turi keletą
specifinių ypatumų: jos stiebas pasidengęs mažais pūkuotais
plaukeliais, o tankiai suraizgytos šaknys formuojasi į vienalytę
pusrutulio formą (vietos gyventojai juos vadina raganos žiedais).

VIENAŠALĖ UŽGINA

Orthilia secunda
Šis nedidelis visžalis augalas liaudyje vadinamas moteriška
miško žole. Tai susiję su tuo, kad vienašalė užgina tradiciškai
naudojama nevaisingumui gydyti.

SIAURALAPIS GAUROMETIS

Chamerion angustifolium
Sibiro gyventojai nuo senų laikų gerai pažįsta šį augalą.
Gauromečio lapai, kaip ir arbatmedžio, lengvai pasiduoda
fermentacijos procesui, todėl juos galima vartoti kaip įprastos
arbatos pakaitalą.

SĖJAMASIS LINAS

Linum usitatissimum
Sibiro gyventojai tradiciškai naudojo linų pluoštą kaip
pakaitalą brangesnei medžiagai – medvilnei. Iš likusių po linų
apdirbimo sėklų, pradėtas spausti linų sėmenų aliejus, jis buvo
naudojamas maistui. Teigiamas linų sėmenų aliejaus poveikis
širdies ir kraujagyslių sistemos veiklai mokslininkų atrastas tik
XX amžiaus pabaigoje.

KALNINĖ ARNIKA

Arnica montana
Arnika – viena iš stipriausių žolelių planetoje, palankiai
veikianti širdies ir kraujagyslių sistemas. Tačiau ne taip
paprasta ją rasti. Ji auga aukštai Alpių kalnų pievose, 9000
pėdų aukštyje, tai iš esmės apsunkina jos paruošimo procesą.
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VYRAMS
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GHESER

Vyriškas šampūnas ir kūno prausiklis
Švelni universali priemonė „du viename“ idealiai tinka plaukų ir kūno
kasdienei priežiūrai. Neerzina ir nesausina jautrios odos, nepalieka
tempimo pojūčio, lengvai nuplaunama. Plaukams ir kūnui suteikia
gaivumo bei energijos pojūtį visai dienai.

Veikliosios medžiagos: ženšenio ir čiobrelių ekstraktai,
pipirmėčių, bergamočių ir šalavijų eteriniai aliejai.

200 ml
402088

9,20 €

GHESER

Vyriškas valomasis veido prausiklis
Šis itin putojantis prausiklis sukurtas specialiai vyrams. Priemonė
švelniai valo odą, šalina riebalų perteklių ir paslepia menkus odos
trūkumus. Per keletą minučių oda taps tobula matinė, švari ir gaivi.

Veikliosios medžiagos: apynių ir šventagaršvių ekstraktai,
gysločių ir čiobrelių ekstraktai, pušų, šalavijų, vetiverijų
eteriniai aliejai.

80 ml
402145

9,20 €

PREKIŲ KIEKIS
RIBOTAS

GHESER

Ultra Comfort skutimosi gelis
Minkšta gelio formulė užtikrina lengvą skustuvo slydimą ir leidžia
mėgautis komfortišku skutimusi. Aktyvūs komponentai suminkština
plaukelius ir odą, jos nesutraukia. Gelis neerzina odos, saugo jos
drėgmės pusiausvyrą.

Veikliosios medžiagos: gysločių ir ožiarūčių ekstraktai,
šalavijų, mėtų, kadagių, vetiverijų eteriniai aliejai.

100 ml
402087

12,08 €

GHESER

Raminamasis balzamas po skutimosi
Lengva drėkinamoji priemonė odos priežiūrai po skutimosi su natūraliu
drėkinamuoju faktoriumi, konjako mananu, bisabololu, inulino
kompleksu, kedrų aliejumi ir vaistažolių ekstraktais. Užtikrina efektyvią
priežiūrą, oda atrodys gaivi ir išpuoselėta.

Veikliosios medžiagos: kedrų, pušų ir pistacijų aliejai,
imbierų, rozmarinų, šalavijų ir vetiverijų ekstraktai.

100 ml
402086

12,08 €
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ARIT NUUR

Natūralus šveičiamasis veido prausiklis
Natūralus uogų šveitiklis švelniai valo odą, šalina
negyvas ląsteles, paspartina atsinaujinimą ir
sumažina smulkias raukšleles. Veido oda tampa
glotni, spindinčios ir lygios spalvos.

Veikliosios medžiagos: vaisių rūgštys, aviečių sultys,
Sibiro uogų ekstraktai.
80 ml
401777



8,05 €

NUUR

Valomasis gelis su žolelėmis
Padeda pašalinti negyvas odos ląsteles, giliai
valo, gerina odos būklę. Atveria užsikimšusias
poras, šalina toksinus, padeda ląstelėms
kvėpuoti. Tinka visų tipų odai, ypač mišriai.

Veikliosios medžiagos: alavijai, simondsijų granulės,
Sibiro uogų ekstraktai.
80 ml
401831
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8,05 €

DOLGIN

Atkuriamasis veido šveitiklis
Padeda pašalinti negyvas odos ląsteles, giliai valo, gerina odos būklę.
Atveria užsikimšusias poras, šalina toksinus, padeda ląstelėms kvėpuoti.

Veikliosios medžiagos: grūsti alyvuogių kauliukai, kofeinas
ir mentolis, putino ir spanguolių uogos.

80 ml
401835

8,05 €

HARAASGAY

Giliai drėkinantis valomasis pienelis
Švelniai šalina nešvarumus, kosmetiką ir odos riebalų perteklių, išlaiko
apsauginę odos vandens lipidų pusiausvyrą. Šalina paraudimus, atkuria
energinį odos tonusą. Idealiai tinka normaliai ir sausai odai.

Veikliosios medžiagos: rugiagėlių, našlaičių ir ankstyvojo
šalpusnio ekstraktai, avižų ir agurkų ekstraktai.

100 ml
401829

7,02 €

TUNGALAG

Anti-age odos tonikas
Drėkinamasis jauninamasis tonikas su aminorūgščių ir aliejų kompleksu
puikiai drėkina odą, padeda jai atsinaujinti. Augaliniai aliejai maitina odą,
suteikdami jai stangrumo ir elastingumo.

Veikliosios medžiagos: aminorūgščių kompleksas,
taukmedžių sviestas, persikų, migdolų ir kanapių aliejai,
sausmedžių, serbentų ir erškėtrožių ekstraktai.

250 ml
401808

8,97 €

TUNGALAG

Gaivinamasis ir drėkinamasis tonikas
Drėkinamasis tonikas puikiai papildo valomojo pienelio ir šveitiklio
poveikio efektą. Žemuogių, šermukšnių, gervuogių, ievų ekstraktai
padeda ląstelėms kvėpuoti, praturtina odą mikroelementais ir
vitaminais. Ramunėlės minkština ir ramina sausą ir jautrią odą.

Veikliosios medžiagos: karbamidas, ramunėlių
ekstraktas, braškių, gervuogių ir šermukšnių ekstraktai.

250 ml
401830

8,05 €
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OLZO

Valomoji veido kaukė su
kosmetiniu moliu

Kaukė su vaistažolių
ekstraktais, aliejais ir vašku –
neįkainojama pagalba bet
kokio tipo odai. Puikiai
drėkina ir saugo odą nuo
drėgmės praradimo, gerina
atsinaujinimą, padeda
pašalinti nuovargio pėdsakus,
gerina odos spalvą ir tekstūrą,
tonizuoja.

Aktyvūs kosmetinio molio
komponentai giliai įsiskverbia
į odą, puikiai ją išvalo,
reguliuoja mineralų apykaitą,
sutraukia ir šalina iš odos
nešvarumus. Kaukė suteikia
odai elastingumo, glotnumo ir
lygią spindinčią spalvą.

Veikliosios medžiagos: Sibiro
šaltalankių aliejus, Baikalo saldymedžio
ekstraktas, Sibiro ožiarūčių ekstraktas,
rozmarinų ekstraktas, ginkmedžio lapų
ekstraktas.
75 ml
402409
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HUSSEN GAZAAR

Ultra maitinamoji veido
kaukė

7,71 €

Veikliosios medžiagos: kosmetinis
molis, pušų pumpurų koncentratas,
bergenijų, ąžuolų žievės, beržų ir avižų
ekstraktai.
75 ml
402411



7,02 €

SIBIRIIN ALTAN

Vitamininė kaukė su
Sibiro uogomis sausai ir
išsausėjusiai odai
Drėkinamoji kaukė su
vertingais aliejais ir trintomis
sunokusiomis uogomis
prisotina odą vitaminų,
maistinių medžiagų,
mikroelementų. Efektyviai
drėkina, minkština odą, didina
jos elastingumą.

Veikliosios medžiagos: taukmedžių
sviestas, vynuogių sėklų ir kukurūzų
aliejus, ženšenio, šaltalankių,
rausvųjų rodiolių ir gėlavandenių
kempinių ekstraktai.
75 ml
402410



7,71 €

KHUSEN EDIR

SHEDITE ZHEMES

Gaivinamoji kaukė
brandžiai odai
Atkuriamoji kaukė pasižymi
drėgmę sulaikomuoju,
modeliuojamuoju ir
tonizuojamuoju poveikiu.
Kaukė skatina ląstelių
atsinaujinimą, išlygina,
patempia odą ir suteikia jai
elastingumo.

Veikliosios medžiagos: šeivamedžių
uogų ir kaštonų ekstraktai, baltųjų
serbentų ir gervuogių ekstraktai,
apelsinų žievelių eteriniai aliejai,
džiovintos mandarino žievelės ir
pušų spygliai.
75 ml
402412



7,02 €

Tonizuojamoji kaukė su
Sibiro uogomis normaliai ir
mišriai odai
Kvapni miško uogų želė
prisotina odą vitaminais,
sutraukia išsiplėtusias
poras. Kaukė pasižymi
stipriu tonizuojamuoju ir
sutraukiamuoju efektu. Oda
sudrėkinama, išsilygina veido
spalva.

Veikliosios medžiagos: mėlynių,
spanguolių, bruknių, kraujalakių
ekstraktai, imbierų ir cinamonų žievės
ekstraktai.
75 ml
402413



ZURHEN HUSHA

Natūrali atkuriamoji kaukė
su Sibiro kedrų aliejumi
Atkuriamoji kaukė su kedrų
riešutų maitinamuoju aliejumi
odą drėkina ir ramina, didina
jos elastingumą, minkština,
oda tampa švelni kaip šilkas.

Veikliosios medžiagos: kedrų
riešutų aliejus, avižų miltai,
ginkmedžiai, ženšenis ir rausvosios
rodiolės.
75 ml
401879



7,36 €

8,40 €
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BAARKHAD

Veido kaukė su audinės aliejumi
Drėkinamasis audinės aliejus efektyviai maitina
ir drėkina odą, skatina jos atsinaujinimą, suteikia
elastingumo ir skaistina odą. Išlygina smulkias kaklo,
paakių, lūpų raukšleles.

Veikliosios medžiagos: audinės aliejus, bičių
vaškas, šaltalankių aliejus, melisų ir jazminų
eteriniai aliejai.
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100 ml
400310

7,25 €

NAUJI
PRODUKTAI

GAIVINAMASIS LŪPŲ BALZAMAS

Balzamas su taukmedžio sviestu, rapsų ir
vasarinių judrų aliejais minkština ir maitina
jautrią odą lūpų. Neįtikėtinai turtingas
vitaminais, omega-3 ir omega-6 riebalų
rūgštimis, juodųjų serbentų aliejus skatina
odos atsinaujinimą, apsaugo nuo neigiamo
aplinkos poveikio.

Veikliosios medžiagos: taukmedžio sviestas, rapsų, judrų,
kviečių gemalų aliejai, juodųjų serbentų aliejus, amūrinio
kamštenio ekstraktai, audinės aliejus.
15 ml
404864



5,08 €

GAIVINAMASIS RANKŲ KREMAS

Kremas, kurio sudėtyje yra daug natūralių
ingredientų maitina ir apsaugo rankų odą. Dėl
didelės eterinių riebiųjų rūgščių koncentracijos
šaltalankių aliejus minkština ir atkuria natūralią
odos pusiausvyrą, suteikdamas jai glotnumo ir
elastingumo. Alantoinas mažina sudirginimą ir
švelnina odą.

Veikliosios medžiagos: taukmedžio sviestas, rapsų,
šaltalankių ir kedrų riešutų aliejus, audinės aliejus.
75 ml
404863



7,02 €
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HATAN

Natūralus atkuriamasis dieninis kremas
Kremas padeda išlyginti odos reljefą,
raukšleles, formuoja tobulesnį veido ovalą.
Sudėtyje esančios augalinės medžiagos
puoselėja brandžią odą, suteikia jai šviežumo.
Kremas stangrina odą, padeda jai atsinaujinti,
oda tampa glotni it aksomas.

Veikliosios medžiagos: rausvosios rodiolės, Sibiro kedrų ir
erškėtrožių aliejai, Uralo saldymedžių ekstraktas.
50 ml
401813



10,24 €

SHEMETEI

Natūralus apsauginis dieninis kremas
Švelnus kremas pasižymi gaivinamuoju,
drėkinamuoju poveikiu, koreguoja toninius odos
nelygumus, suteikia jai spindesio ir gaivumo.
Augaliniai komponentai drėkina, praturtina odą
vitaminais, stimuliuoja jos atsinaujinimą. Šviesą
atspindinčios dalelės slepia smulkias raukšleles,
vizualiai išlygina odos paviršių.

Veikliosios medžiagos: alyvuogių, arnikų ir judrų aliejai,
erškėtrožių ir margainių ekstraktai.
50 ml
401811



9,55 €

67

KŪNO
PRIEŽIŪRA

DUHAAL AZA

Gaivinamasis masažo
aliejus
Pajuskite nepaprastą Sibiro
eterinių aliejų šilumą ir
energiją, stipriai gaivinančią
mėtą su tonizuojamuoju
efektu! Aliejinis masažas
stimuliuoja kraujotaką ir
šalina nuovargį.

Veikliosios medžiagos: citrinžolių
ir mėtų eteriniai aliejai, čiobrelių ir
pušų spyglių eteriniai aliejai, žaliosios
kavos ir miško riešutų aliejai.
100 ml
401832
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7,02 €

DUHAAL AZA

Šildomasis masažo aliejus
Masažas su šildomuoju
aliejumi turi stiprinamąjį
poveikį, stimuliuoja
organizmo kraujotakos
procesą. Gelbsti nuo raumenų
patempimo.

Veikliosios medžiagos: raudonųjų
pipirų ir aitriosios vanilės aliejai,
imbierų ir cinamonų eteriniai aliejai,
kvapniųjų šalavijų, vetiverijų ir
mandarinų eteriniai aliejai.
100 ml
401833



7,02 €

DUHAAL AZA

Atpalaiduojamasis masažo
aliejus
Nuostabus sandalmedžių,
kardamonų, pelargonijų ir
eukalipto derinys teigiamai
veikia organizmą, grąžina
jėgas ir stiprina imuninę
sistemą. Lygina odą.

Veikliosios medžiagos:
eterinis levandų aliejus, mėtų ir
sandalmedžių eteriniai aliejai,
barkūnų ekstraktas, sezamų aliejus.
100 ml
401834



7,02 €

DARA EHEA

Kūno prausiklis su vaistažolėmis
Minkštas fitomuilas švelniai prausia įvairius kūno nešvarumus. Augalinių
ekstraktų – šeivamedžių, grikių, triskiaučių lakišių ir pušų pumpurų –
kompleksas turi tonizuojamąjį, apsauginį ir stiprinamąjį poveikį.
Inulinas ir karbamidas efektyviai drėkina odą. Eteriniai kėnių, eukaliptų,
citrinžolių, levandų ir nerolių aliejai apgaubia maloniu lengvu aromatu.

Veikliosios medžiagos: juoduogių šeivamedžių ekstraktas,
triskiaučiai lakišiai, grikiai, pušų pumpurai, eteriniai aliejai.

250 ml
401880

8,40 €

DALDA MODON

Kūno šveitiklis

Šveitiklis švelniai nušveičia negyvas ląsteles, giliai valo, lygina odos
tekstūrą, minkština ją. Taninai, esantys kedrų riešutų kevale, skatina
naujų ląstelių susidarymą.

Veikliosios medžiagos: kedrų riešutų kevalai, baltųjų
gluosnių ekstraktas, svilarožės, kurilų arbata ir medus.

200 ml
401836/402884

8,97 €

SHUUDER

Natūralus intymios higienos prausiklis
Švelniai prausia jautrias kūno vietas, išsaugo natūralią intymiųjų zonų
gleivinės drėgmę. Sudėtyje esantis arbatmedžių eterinis aliejus skatina
greitą gijimą po mechaninių pažeidimų. Levandų ir mėtų aliejai saugo nuo
nemalonaus kvapo. Prausiklis suteikia švaros ir gaivumo jausmą visą dieną.

Veikliosios medžiagos: arbatmedžių eterinis aliejus,
levandų ir mėtų eteriniai aliejai.

250 ml
401825

9,09 €

SHUUDER

Intymiosios higienos anti-age dezodoruojamasis gelis su žolelėmis
Dėl hormoninių pokyčių, susijusių su amžiumi, oda praranda gebėjimą
išlaikyti drėgmę, tai sukelia diskomfortą, sausumą, kvapą, suerzina intymiąją
zoną. Valomasis gelis, sukurtas iš Sibiro vaistažolių ir augalų, švelniai valo,
drėkina, suteikia gaivumo jausmą visą dieną. Tinka naudoti kasdien.

Veikliosios medžiagos: trehalozė, burnočių ekstraktas,
ramunėlių ir medetkų ekstraktai.

150 ml
401815

9,09 €
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KOJŲ IR
RANKŲ
PRIEŽIŪRA
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ENHERGHEN

Maitinamasis rankų kremas
Praturtintas maitinamasis rankų kremas su natūraliomis morkų, juodųjų
serbentų, moliūgų ir citrinų sultimis dovanoja rankų odai švelnumą ir
jaunystę. Natūralūs ingredientai saugo odą nuo išsausėjimo, drėkina,
maitina, paslepia amžiaus pokyčius.

Veikliosios medžiagos: D-pantenolis, vitaminas F, judrų
ir pistacijų riešutų, šaltalankių aliejai, juodųjų serbentų,
morkų, moliūgų, citrinų sultys, riešutmedžių ir šermukšnių
lapų ekstraktai.

65 ml
401819

7,02 €

MULHEN

Gaivinamasis kojų gelis
Šaldomasis vaistažolių gelis padeda atgaivinti nuvargusias kojas.
Žaibiškas vėsos ir raminamasis eterinių aliejų poveikis greitai pašalina
sunkumo jausmą, atpalaiduoja kojų raumenis, mažina pabrinkimą ir
skausmo pojūtį.

Veikliosios medžiagos: sezamų aliejus, kaštonų ekstraktas,
juoduogių šeivamedžių ekstraktas, mėtų ekstraktas, kofeinas,
gvazdikėlių eterinis aliejus, trehalozė, mairūnų eterinis aliejus,
eukaliptų eterinis aliejus, šlamučių eterinis aliejus.

75 ml
401803

6,79 €

GORHON

Tonizuojamasis kojų kremas
Natūralus kremas greitai pašalina kojų sunkumą bei ilgam suteikia
joms komforto ir lengvumo pojūtį, efektyviai drėkina. Sudėtyje
esantis skėtinių marenikių eterinis aliejus turi tonizuojamąjį poveikį,
bioflavonoidas hisperidinas teigiamai veikia odos mikrokapiliarus.

Veikliosios medžiagos: glicerinas, hidrogenizuoti sojų
poligliceridai, skėtinių marenikių aliejus, mentolis.

75 ml
401804

7,36 €

ENHERGHEN

Dezodoruojamasis pėdų kremas
Natūralus kojų dezodorantas patikimai apsaugo nuo nemalonaus kvapo
atsiradimo, mažina prakaitavimą ir ilgam užtikrina pėdų sausumą. Mėtų,
tujų ir eglių spyglių eteriniai aliejai suteikia gaivumo ir lengvumo pojūtį.

Veikliosios medžiagos: tapijokų krakmolas, baltųjų
gluosnių ekstraktas, levandų eteriniai aliejai.

75 ml
401797

8,40 €
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MODELIUOJAMASIS KŪNO ALIEJUS

Aitriųjų ir brazilinių pipirų kompleksas
paspartina metabolizmo procesą, gerina
audinių medžiagų apykaitą ir kraujo
cirkuliaciją. Nuolat vartojant aliejų sumažėja
pastebimi odos paviršiaus nelygumai, ji tampa
elastingesnė ir tvirtesnė.

Veikliosios medžiagos: ricinos ir kokosų aliejai,
makadamijų, abrikosų, migdolų, šaltmėčių aliejai, raudonųjų
pipirų eterinis aliejus, pirulių ekstraktas, levandų eterinis
aliejus, kvapniųjų šalavijų aliejus, rozmarinų lapų
ekstraktas, snapučių, kadagių ir rozmarinų aliejai.
150 ml
403035



13,56 €

ANTICELIULITINIS KONCENTRATAS

Molekulinis kompleksas X50 Silhouette, kurio
sudėtyje yra uoginių pajūrenių (Coccoloba
uvifera) organinių rūgščių ir ekstrakto,
efektyviai slopina naujų riebalinių ląstelių
sintezės procesą poodiniame riebaliniame
audinyje, ypač srityse, kur formuojasi riebalų
perteklius, sudarantis būdingus nelygumus.
Reguliarus koncentrato naudojimas gerina
audinių medžiagų apykaitą, padeda formuoti
kūno formų kontūrą, palaiko optimalų odos
stangrumą bei mažina celiulitą.

Veikliosios medžiagos: X50 Silhouette, rožinių pipirų
ekstraktas, kofeinas, vitaminas PP, vanilės eteris, mėtų
eterinis aliejus, paprastojo kaštono, rozmarinų lapų,
pelžiedžių, gebenių, šeivamedžio žiedų ekstraktai, anyžių ir
bergamočių aliejai.
100 ml
403031



16,44 €

73

SIBERIAN SPA
COLLECTION

Pasilepinkite – įprastas
procedūras paverskite
tikru SPA ritualu!

PREKIŲ KIEKIS
RIBOTAS

SIBIRO ŠALTALANKIS

Vitaminizuota drėkinamoji veido kaukė
Turtingos vitamininės veido kaukės sudėtyje yra vaisių ir uogų sulčių bei
Sibiro žolelių ekstraktų. Kaukė patempia veido odą, gaivina ją ir drėkina.
Aktyvūs augaliniai kaukės komponentai suteikia veidui šviežumo,
natūralaus grožio ir spindesio.

Veikliosios medžiagos: šaltalankių, apelsinų, citrinų,
abrikosų sultys, jūros dumblių ir morkų ekstraktai.
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75 ml
402584

5,06 €

SIBIRO ŽENŠENIS

Veido priežiūra 3 in 1: valiklis + šveitiklis + kaukė
Veido valymo priemonė suvienija tris pagrindinius veido odos priežiūros
etapus: prausimą, šveitimą ir skvarbų valymą. Sudėtyje esančių
augalinių komponentų dėka švelniai nuvalo makiažą, efektyviai pašalina
nešvarumus ir suteikia odai komforto pojūtį.

Veikliosios medžiagos: Sibiro ženšenis, ąžuolų žievės
ekstraktas, kadagių ir čiobrelių, šalpusnių ekstraktai.

75 ml
402585

5,06 €

ARKTIES SPANGUOLĖ

Rankų ir nagų kremas

Lengvos tekstūros, praturtintas vitaminų kremas lengvai įsigeria,
nepalikdamas lipnumo pojūčio ant odos. Sibiro augalų ekstraktai ir
eteriniai aliejai atnaujina, maitina ir giliai drėkina rankų odą, stiprina nagus.

Veikliosios medžiagos: Sibiro spanguolių ekstraktas,
eterinis kadagių aliejus, saldžiųjų apelsinų ir greipfrutų
eteriniai aliejai.

75 ml
402586

3,57 €

MIŠKO ŽEMUOGĖS IR MĖTOS

Rankų ir nagų kremas

Kvapnus kremas, praturtintas miško žemuogių ir mėtų ekstraktų, išlygina
ir maitina rankų odą. Kremo sudėtyje esantys aktyvūs komponentai
padeda išsaugoti stiprius nagus, neleidžia jiems lūžinėti. Lengvos
tekstūros kremas puikiai susigeria, nepalikdamas plėvelės pojūčio ant
odos. Rankos dvelkia švelniu žemuogių aromatu.

Veikliosios medžiagos: miško žemuogių ir mėtų ekstraktai,
saldžiųjų apelsinų ir greipfrutų eteriniai aliejai.

75 ml
402587

3,57 €

SIBIRO ŽENŠENIS

Rankų ir nagų kremas
Lengvos it pūkas tekstūros kremas akimirksniu įsigeria, nepalieka
lipnumo pojūčio. Maitinamoji formulė, praturtinta Sibiro ženšenio
ekstrakto ir vertingų kadagių, šventagaršvių ir imbierų aliejų, atnaujina ir
minkština rankų odą. Sudėtyje esantis keratinas padeda stiprinti nagus.

Veikliosios medžiagos: Sibiro ženšenio ekstraktas, kadagių
eterinis aliejus, saldžiųjų apelsinų, bergamočių, imbierų ir
šventagaršvių eteriniai aliejai.

75 ml
402588

3,57 €
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MIŠKO ŽEMUOGĖS IR MĖTOS

Gaivinamasis kūno pienelis

Lengvos tekstūros švelnus pienelis tiesiog tirpsta ant odos. Mėtų
ekstraktas puikiai tonizuoja ir drėkina odą visą dieną, suteikia jai
elastingumo; miško žemuogių ekstraktas pripildo odą energijos, aprūpina
vitaminais ir regeneruoja.

Veikliosios medžiagos: miško žemuogių ir mėtų ekstraktai,
šeivamedžių žiedai ir gudobelių vaisiai, pipirmėčių, apelsinų
ir greipfrutų eteriniai aliejai.

150 ml
403448

5,82 €

GREITAI
PREKYBOJE

ARKTIES SPANGUOLĖ

Vitamininis dušo gelis

Prabangus dušo gelis su Sibiro spanguolių ekstraktu ir vertingais
eteriniais aliejais valo kūno odą, apdovanodamas maloniu miško uogų
aromatu. Sudėtyje esantys aktyvūs komponentai giliai drėkina ir maitina
odą, palaiko jos strangrumą ir grožį.

Veikliosios medžiagos: Sibiro spanguolių ekstraktas,
eterinis kadagių aliejus, saldžiųjų apelsinų ir greipfrutų
eteriniai aliejai.

250 ml
402418

8,28 €

SIBIRO KADAGYS

Raminamasis dušo gelis
Raminamasis dušo gelis yra šilto kėnių aromato, tinka ir jautriai kūno
odai. Sibiro augalų ekstraktai ir eteriniai aliejai švelniai valo, drėkina ir
ramina odą.

Veikliosios medžiagos: kadagiai, kėnių ir eukaliptų aliejus,
kulkšnių ekstraktas, kėnių derva.
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250 ml
402581

8,28 €

SIBIRO MEDUS

Maitinamasis dušo gelis
Pajuskite odos švelnumą ir malonų Sibiro medaus aromatą nusiprausę
šiuo maitinamuoju dušo geliu! Minkštas dušo gelis švelniai prausia kūno
odą, Sibiro augalų ekstraktai padeda ją išlyginti ir pamaitinti. Palepinkite
save naujuoju svaiginančiuoju medaus aromato dušo geliu!

Veikliosios medžiagos: Altajaus kalnų medus, liepų žiedų
ekstraktas, barkūnų ir raudonėlių ekstraktai.

250 ml
402582

8,28 €

SIBIRO ŽENŠENIS

Tonizuojamasis dušo gelis
Žvalinančio Sibiro ženšenio ir kadagių aromato tonizuojamasis dušo
gelis švelniai prausia kūno odą ir pripildo energijos. Dušo gelio formulė
praturtinta natūralių drėkinamųjų medžiagų, kurios odai suteikia
aksominio minkštumo.

Veikliosios medžiagos: Sibiro ženšenio (eleuterokoko)
ekstraktas, kadagių, saldžiųjų apelsinų, bergamočių,
vaistinių šventagaršvių, imbierų eteriniai aliejai.

250 ml
402416

8,28 €

MIŠKO ŽEMUOGĖS IR MĖTOS

Gaivinamasis dušo gelis

Gaivus ir kvapnus dušo gelis su Sibiro žolelių ekstraktais kruopščiai
prausia ir dovanoja jums puikią nuotaiką. Sudėtyje esantis mėtų
ekstraktas puikiai gaivina odą, o miško žemuogės lapelių esencija
drėkina, suteikia energijos ir aprūpina vitaminais.

Veikliosios medžiagos: miško žemuogių ir mėtų ekstraktai,
saldžiųjų apelsinų ir greipfrutų eteriniai aliejai.

250 ml
402417

8,28 €
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SIBIRO ERŠKĖTROŽĖ

Turtingas veido aliejus

Laukinės rožės aliejus idealiai tinka intensyviai odos priežiūrai. Giliai
įsiskverbdamas ir tonizuodamas jis spartina atsinaujinimą, didina odos
stangrumą ir elastingumą. Natūralių augalinių aliejų kompozicija su
vitaminu F ramina ir maitina odą.

Veikliosios medžiagos: erškėčių vaisių aliejus, bulgarų
rožių aliejus, laukinių rozmarinų ekstraktas.

15 ml
404112

11,62 €

SIBIRO ERŠKĖTROŽĖ

Multiaktyvus veido kremas
Kremas švelniai puoselėja jūsų veido ir kaklo odą, ją maitina ir prisotina.
Turtingas flavonoidų erškėčių aliejus padeda odai atsinaujinti. Rožių
ekstraktai kartu su eteriniais rožių aliejais išlygina odos toną, suteikia jai
natūralaus spindesio ir švelnaus gėlių aromato dvelksmo.

Veikliosios medžiagos: erškėčių aliejus, rožių vanduo,
bulgarų rožių aliejus, ženšenio, rozmarinų ir rausvųjų
rodiolių ekstraktai.

50 ml
404113

11,62 €

SIBIRO ERŠKĖTROŽĖ

Rankų ir nagų kremas

Kremas sukaupė vertingiausias Sibiro, bulgarų ir prancūzų rožių savybes:
nepakartojamą aromatą ir puikų drėkinimą. Kremo sudėtyje esantys
komponentai užtikrina antioksidantinę apsaugą, išlygina ir maitina rankų
odą. Sudėtyje esantis keratinas stiprina nagus.

Veikliosios medžiagos: erškėčių ekstraktai, rozmarinų ir
prancūzų rožių ekstraktai, bulgarų rožių aliejus ir ekstraktas.

75 ml
403443

3,57 €

SIBIRO ERŠKĖTROŽĖ

Drėgmę sulaikančios kvapnios putos
Lengvos kvapnios putos sukurtos specialiai kasdienei veido priežiūrai.
Maitinamoji ir kartu subtili formulė praturtinta galingų augalinių
antioksidantų, alavijų, rožių ir sausmedžių ekstraktais. Eterinis rožių
aliejus puikiai drėkina, gerina odos spalvą ir būklę.

Veikliosios medžiagos: rožių žiedų ekstraktas, eterinis
rožių aliejus, sausmedžių ekstraktas, jūros dumblių ir
alavijų ekstraktai.
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100 ml
404111

11,62 €

GREITAI
PREKYBOJE

SIBIRO ERŠKĖTROŽĖ
Aksominio minkštumo prausimosi putos

Jautrios odos priežiūrai, augalinių ekstraktų pagrindu, sukurtos aksominio minkštumo prausimosi putos.
Atsargiai ir švelniai valo, tonizuoja, atnaujina odą,
suteikia jai gaivią ir spindinčią išvaizdą.

Veikliosios medžiagos: gėlių vanduo, bulgarų rožės aliejus,
erškėtrožės ekstraktas.
150 ml
405598



13,79 €

SIBIRO ERŠKĖTROŽĖ
Tonizuojamasis rožių vanduo

Veiksmingi augaliniai ekstraktai ir maitinamieji eteriniai aliejai, esantys sudėtyje, stiprina ir švelniai
tonizuoja bet kokio tipo veido odą. Pajuskite – jūsų
oda vėl tampa drėgna, stangri ir įgauna jaunystės
spindesio!

Veikliosios medžiagos: erškėtrožės ekstraktas, gėlių vanduo,
bulgarų rožės aliejus.
100 ml
405597



8,11 €
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VITAMAMA
MAŽYLIAIS RŪPINASI
GAMTA!

Remdamiesi asmenine motinystės patirtimi
ir tyrinėdami Sibiro gamtos turtus, mes
sukūrėme prekės ženklą „Vitamama“ –
produktus, skirtus vaikų imuninetui
stiprinti ir švelnios vaikų odos priežiūrai.
Visos priemonės sukurtos pagal autorines
receptūras, o jų sudėtyje yra augaliniai
komponentai. Siberian Health serija
„Vitamama“ sukurta tam, kad vaikai būtų
aktyvūs ir linksmi, o jų tėveliai laimingi ir
pasitikintys!   
VISA, KAS GERIAUSIA IŠ GAMTOS –
AKTYVIAI VAIKYSTEI IR ŠEIMYNINEI
LAIMEI!
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VISAVERTĖ MAŽYLIO PRIEŽIŪRA NUO
PIRMŲJŲ GYVENIMO DIENŲ

PATOGU
VIENA RANKA!
Patogi prausimosi
putų, kremo ir vonios
koncentrato pakuotė
su dozatoriais.

GREITAI
PREKYBOJE

VITAMAMA BABY

Vaikiškas vonios koncentratas su
ramunėlėmis
Natūralus žolinis koncentratas puoselėja
mažylio odą, saugo nuo sudirgimo ir paraudimo.
Medetkos, triskiautis lakišius ir ugniažolė sausina sudirgusią odą, turi priešuždegiminį ir antiseptinį poveikį. Eteriniai levandos ir ramunėlių
aliejai paruošia mažylį ramiam miegui.

Veikliosios medžiagos: medetkos, triskiaučio lakišiaus,
ugniažolės, levandų ir ramunėlių eteriniai aliejai.
200 ml
404241
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7,38 €

Autorinių
receptų sudėtyje yra

RAMUNĖLIŲ
VANDUO,
kuris rūpestingai
saugo švelnią
mažylių odą.

GREITAI
PREKYBOJE

ENAI

HIPOAL

ENAI
ERG

RG

H IP O A LE

VITAMAMA BABY

VITAMAMA BABY

Vaikiškas kremas su ramunėlėmis
Vaikiškas kremas su pantenoliu ir arnika
puoselėja ploną ir švelnią mažylio odą.
Ramunėlių vanduo ir eterinis mėlynosios
ramunėlės aliejus mažina sudirgimą ir
palengvina odos būklę esant dilgėlinei, diatezei
ar vabzdžių įkandimams.

Veikliosios medžiagos: pantenolis, ramunėlių distiliatas,
levandų ir ramunėlių eteriniai aliejai.
200 ml
404240



7,38 €

Vaikiškos prausimosi putos su Sibiro
pušimi ir ramunėlėmis
Švelnios prausimosi putos, ramunėlių vandens
pagrindu, rūpestingai prausia jautrią jūsų
mažylio odą, išsaugodamos jos minkštumą ir
drėgmę. Ramunėlių ir levandų aliejai neleidžia
odai išdžiūti. Natūrali gamta kuria stebuklus!

Veikliosios medžiagos: ramunėlių ir pušų distiliatai,
levandų ir ramunėlių eteriniai aliejai.
250 ml
404242



7,99 €
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NATŪRALI GROŽIO
LABORATORIJA
NAUJAS LYGIS
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TIKRAS MOKSLAS
Nuostabi Experalta Platinum linijos
poveikio paslaptis – efektyvus
augalinių ir pažangiųjų komponentų
suderinimas.

TIKRA GAMTA
EXPERALTA PLATINUM KOLEKCIJOS
ŠIRDIS – ALTAJAUS GRYBAS TIKRINIS
BLIZGUTIS.
Produktų sudėtyje esantis Altajaus
grybas tikrinis blizgutis:
•• padeda stimuliuoti kolageno sintezę;
•• padeda išsaugoti jaunystę ir grožį;
•• padeda palaikyti odos imunitetą.

ŽMONĖMS
Experalta Platinum priemonės
tikslingai ir lengvai prisitaiko prie
veido odos poreikių:
•• Visų tipų odos visavertė priežiūra ir
pirmalaikio senėjimo profilaktika.
•• Individualios grožio formulės odos
amžiaus poreikiams patenkinti.

KEDRŲ ALIEJUS*
Turtingas svarbių
mikroelementų ir
aminorūgščių šaltinis,
skatinantis giluminį
epidermio drėkinimą ir
raukšlelių išlyginimą.
Jis stimuliuoja audinių
atsinaujinimą, minkština
odą, stangrina ir didina
elastingumą.

* Yra „Hidrofilinio valomojo aliejaus“
sudėtyje (404327).
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VALYMAS
Naujausios valymo priemonės suteikia odai energijos, valo
toksinus ir kitus nešvarumus, atkuria natūralų pH balansą,
padeda apsaugoti nuo nepalankių aplinkos veiksnių.

HIDROFILINIS
VALOMASIS
ALIEJUS

Prabangus veido valymo
ir makiažo šalinimo aliejus sukurtas augalinių
aliejų ir vandens pagrindu. Susidaro maloni
emulsija, kuri puikiai valo
odą ir nepalieka riebumo
pojūčio. Idealiai tinka
sausai ir jautriai odai.
150 ml
404327



13,56 €

GILIAI VALANTIS
ŠVEIČIAMASIS
LOSJONAS

Švelnus šveitiklis-losjonas, sukurtas natūralių
rūgščių pagrindu, padeda šalinti nešvarumus ir
negyvas odos ląsteles.
Oda atsinaujina ir švyti.
Idealiai tinka riebios,
linkusios į aknę, odos
priežiūrai.
150 ml
404330



12,54 €

PRABANGUS
ATKURIAMASIS
MICELINIS VEIDO
VANDUO

Micelinis vanduo švelniai švarina odą, puikiai
nuvalo veido ir akių
makiažą. Sibiro ožiarūčių ekstraktas drėkina
ir ramina odą. Makiažo
valymas netrinant. Nereikia nuplauti. Tinka
visų tipų odai.
150 ml
404328



13,10 €

VEIDO PORAS
VALANTIS
EKSFOLIANTAS

Prabangus eksfoliantas
pasižymi daugiapakopiu
švelniu visų odos tipų
valymu, tinka jautriai ir
sudirgusiai odai. Kruopščiai pašalina perteklinius
odos riebalus ir negyvas
ląsteles, atveria poras.
Rezultatas: oda kvėpuoja, tampa glotnesnė.
100 ml
404329



12,54 €
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GREITAI
PREKYBOJE
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1

POKYČIŲ FORMULĖ
MOLEKULĖ X50 + KOLOIDINĖ PLATINA

Tikslingai valdomo ir kontroliuojamo poveikio technologija.
Užtikrina aktyviųjų komponentų prasiskverbimą į giliuosius
epidermio sluoksnius ir padeda išspręsti konkrečią vienos ar
kitos modeliuojančiosios medžiagos užduotį.
Skatina kolageno sintezę ir padidina odos (jūsų pranašumai –
greitas efektas ir ilgai trunkantis poveikis) elastingumą.
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DRĖKINIMAS IR
MAITINIMAS
(KASDIENĖ PRIEŽIŪRA)
Trys visavertės kompleksinės odos priežiūros
priemonės tinka visų tipų odai. Ką pasirinksite jūs?
Švelnią kreminę serumo tekstūrą, praturtintą dieninį
kremą ar intensyvų atkuriamąjį naktinį kremą?
Pajuskite save ir išbandykite!

1

GAIVINAMASIS PAAKIŲ
KREMAS

Labai veiksmingas paakių
kremas sumažina mimikos
raukšlelių ir ratilų po akimis
atsiradimą. Gamtiniai
polisacharidai užtikrina
ilgalaikį drėkinimą. Laikui
bėgant oda įgauna standumo
ir elastingumo.
15 ml
404326



10,16 €

3 JAUNINAMASIS

LENGVAS DIENINIS
KREMAS

Brangus biopeptidų
kompleksas, azijinių
centelių ekstraktas ir Sibiro
šaltalankių aliejus giliai
drėkina, maitina ir padeda
atgaivinti vystančią odą. Jau
po kelių savaičių jūsų veidas
atrodo jauniau: raukšlelės
išsilygina, kontūras paryškėja,
o tonas tampa vienodesnis.
50 ml
404320



22,19 €

2 INTENSYVUS

ATKURIAMASIS
NAKTINIS KREMAS

Patobulinta platesnio poveikio
odos patempimo formulė
padeda išlyginti raukšles.
Rezultatas: oda tampa
lygesnė, patempta, veido
kontūras – ryškesnis.
50 ml
404323



22,19 €

4 PRATURTINTAS

JAUNINAMASIS
DIENINIS KREMAS

Patobulinta anti-age formulė
padeda pagerinti odos
elastingumą ir apsaugoti ją
nuo išsausėjimo bei atkurti
drėgmės atsargas. Kremo
sudėtyje esantys natūralūs
komponentai (rausvoji rodiolė,
vaistinė medetka ir ženšenis)
gausiai maitina ir drėkina odą,
padeda jai apsisaugoti nuo
amžiaus pokyčių, oda tampa
glotni ir spindinti.
50 ml
404321



22,19 €
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TIKSLINGA PRIEŽIŪRA
(GROŽIO SERUMAI)
Tikslinės paskirties produktai, sukurti vertingų
Sibiro augalų ir naujausių mokslinių komponentų
pagrindu, sugrąžina odai spindesį ir strangrumą.

X50 HYALUFILLER
KOMPLEKSAS
SU HIALURONO
RŪGŠTIMI*

Skatina savo hialurono
rūgšties sintezę,
hialurono rūgštimi
prisodrina viršutinius
epidermio sluoksnius,
lygina raukšles iš vidaus
ir išorės, stimuliuoja
elastino sintezę.

INTELEKTUALUS
PEPTIDŲ
KOMPLEKSAS
X50 MYOCEPT**

Pristabdo mimikos
raukšlių susidarymą ir
skatina jų išsilyginimą
atpalaiduojant veido
raumenis.

NOVATORIŠKAS
KOMPONENTAS
X50 PHOTOGLOW***

Pagerina veido kontūrą,
padeda didinti odos
tankį ir storį, išlygina jos
paviršių.

* Yra „Koncentruoto drėkinamojo serumo“ sudėtyje (404322).
** Yra „Koncentruoto serumo nuo raukšlių“ sudėtyje (404324).
*** Yra „Koncentruoto modeliuojamojo veido serumo“ sudėtyje (404325).
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KONCENTRUOTAS
DRĖKINAMASIS
SERUMAS

3

KONCENTRUOTAS
MODELIUOJAMASIS
VEIDO SERUMAS

Novatoriškas kompleksas
X50 Hyalfiller su hialurono
rūgštimi, sulaikantis dumblių
ekstrakto drėgmę, bičių
pienelis ir sibirinių arnikų
ekstraktas drėkina, maitina ir
atgaivina net vystančią odą.
Jau po kelių savaičių jūsų oda
bus atjaunėjusi ir švytinti:
sumažės matomų raukšlelių
kiekis, veido kontūras taps
ryškesnis, o tonas – lygesnis.

Prabangus modeliuojamasis
serumas, praturtintas kininio
citrinvyčio ekstraktu ir bičių
pieneliu, padeda odai atsinaujinti, patempia veido kontūrą,
suteikia elastingumo ir pagerina bendrą brandžios odos
būklę. Augaliniai komponentai
(Sibiro ožiarūtis, tikrinis blizgutis ir dumbliai) skatina odos
dėkinimą ir raukšlelių išlyginimą, suteikia veidui gaivumo.

10 ml
404322

10 ml
404325



11,62 €



KONCENTRUOTAS
SERUMAS NUO
RAUKŠLIŲ

Serumas intensyviai drėkina odą, apdovanodamas ją
švytėjimu ir jaunyste. Praturtintas natūralių oligopeptidų
X50 Myocept, veido raumenų
tonizavimo kompleksu ir ženšenio ekstraktu odai atkurti,
jis pastebimai mažina amžiaus
pokyčių pėdsakus.
10 ml
404324



11,62 €

11,62 €
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VERSLO
ĮRANKIAI
KIEKVIENĄ
DIENĄ

SU MEILE IŠ SIBIRO

Popierinis maišelis

300 х 240 х 90 mm



105655

1,17 €

SU MEILE IŠ SIBIRO

Popierinis maišelis
170 х 190 х 80 mm



105656

0,83 €

* IŠ SIBIRO GAMTOS. INOVATYVU. ŽMONĖMS.

Kuriame nuo 1996 metų.

www.siberianhealth.com

JŪSŲ KONSULTANTAS:

