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Къде започва 
Новата година?



Дългоочакваният празник в кръга на приятели, близки и роднини не е далеч! Вече чуваме биенето на часовника и гърма на шампанското, а до празничната трапеза и бенгалския огън остават само няколко крачки. И децата, и възрастните знаят: щом има празник, значи ще има и подаръци! Затова сме подготвили за вас цял празничен каталог — 32 страници с подаръци, акции и специални предложения. Лесно е да избирате, лесно е да подарявате, лесно е да се радвате заедно, където и да се намирате! У дома, на гости, на шумно парти в ресторант или в уединена хижа високо в планината, вие точно знаете: празникът е винаги с вас! И винаги можете уверено да кажете: Новата година започва тук!

Къде започва Къде започва 
Новата година?Новата година?

• 105656 Хартиена торбичка «С любов от Сибир» 
170х190х80 мм

• 103016 Подаръчна опаковка от органза N 2 
(синьо), 16,5х21 см

• 103193 Подаръчна опаковка (бяло_мечтайте за 
здраве), (32х22х14см)_англ./рус.

• 103063 Подаръчна опаковка (бяло), (17х19х8 см)
• 104294 Кутийка с обложка «Нека всичко се 

сбъдне» (боровинкова) 170х120х60мм 
1





Билков чай 
в празнична 
опаковка

500185 ФИТОЧАЙ КУРИЛ САЙ  
КУРИЛСКИ ЧАЙ
Ароматен чай с плодове от шипка, лайка и урока 
в помощ на вашия стомах. Помага да премахнете 
възпалението и да отстраните усещането за 
дискомфорт. Притежава загряващия аромат на 
шипката.

 10 филтърни пакетчета   500260  295 лв.
 

ДВЕ В ЕДНО! 2 В 1

С любов 
 от Сибир!

ПРИ 
ЗАКУПУВАНЕ 
НА ПРОДУКТИ 
ЗА 295 лева - 
КОЛЕДНА 

ТОПКА С ЧАЙ
БЕЗПЛАТНО!



НОВО 
НИВО
НА ГРИЖА ЗА 
ВАШАТА КОЖА



БИОЛОГИЧНО АКТИВНАТА КОЗМЕТИКА НА SIBERIAN HEALTH 
СЪЧЕТАВА ПРИРОДАТА, НАУКАТА И КРАСОТАТА В ЕДИННА 
КОНЦЕПЦИЯ:

TRULY SIBERIAN (ИСТИНСКАТА ПРИРОДА)
СЪРЦЕТО НА КОЛЕКЦИЯТА НА КРАСОТАТА — АЛТАЙСКАТА ГЪБА РЕЙШИ
АЛТАЙСКАТА ГЪБА РЕЙШИ в състава на козметичните продукти:
•  Стимулира синтезата на колаген.
•  Поддържа младостта и красотата.
•  Поддържа имунитета на кожата.

TRULY INNOVATIVE (ИСТИНСКАТА НАУКА)
ФОРМУЛА НА ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО: X50 — КОЛОИДНА ПЛАТИНА
Тайната на необикновената преобразяваща сила на серията 
Experalta Platinum е в ефективното съчетаване на растителните 
и прогресивните компоненти. 

FOR PEOPLE (ЗА ХОРАТА)
Целевите средства на Experalta Platinum се адаптират лесно според 
потребностите на кожата на лицето:
•  Пълноценна грижа и предотвратяване на преждевременното стареене 
във всяка възраст (20+).
•  Индивидуални формули за красота за удовлетворяване на възрастовите 
потребности.

• МАКСИМАЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА;
• НЕ СЪДЪРЖА ПАРАБЕНИ, СУЛФАТИ И ФТАЛАТИ;
• ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОМПОНЕНТИТЕ Е ДОКАЗАНА С КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.



ПОЧИСТВАНЕ
Прогресивните почистващи 
средства спомагат за 
насищане на кожата с енергия, 
почистват я от токсините и 
замърсяванията, възстановяват 
естествения pH-баланс, като 
подпомагат защитата от 
неблагоприятните фактори на 
околната среда.

КРАЧКА1

25% намаление на новата 
серия Experalta Platinum!

ДВЕ ОБИКНОВЕНИ КРАЧКИ 
ЗА НЕВЕРОЯТНО ОБГРИЖВАНА 
И КРАСИВА КОЖА
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ИЗМИВАЩО МАСЛО ЗА ЛИЦЕ
Разкошното масло за редовно почистване на кожата 
на лицето и отстраняване на грима е създадено на 
основата на растителни масла и вода. Като образува 
приятна емулсия, то превъзходно почиства кожата и 
не оставя усещането за мазнота. Подхожда идеално за 
суха и чувствителна кожа.

 150 мл   404327   27,72 лв.
 20,79 лв.

ИНТЕНЗИВЕН ПИЛИНГ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ПОРИТЕ
Разкошният пилинг осигурява 
многостепенно меко почистване на 
всички типове кожа, включително 
на чувствителната и склонна към 
раздразнение кожа. Грижливо 
отстранява излишъците на кожния 
себум и мъртвите клетки на кожа-
та, отваря порите. Резултатът е: 
кожата диша, става по-гладка.

 100 ml   404329  25,56 лв.
 19,70 лв.

ПИЛИНГ ЗА ДЪЛБОКО 
ПОЧИСТВАНЕ И ИЗРАВ
НЯВАНЕ НА КОЖАТА
Нежният пилинг лосион, създаден 
на основата на природни киселини, 
помага да се отстранят замър-
сяванията и мъртвите клетки на 
кожата. Кожата става обновена 
и сияеща. Идеално подхожда за 
грижа за мазна кожа, склонна към 
появата на акне.

 150 ml   404330  25,56 лв.
 19,70 лв.

МИЦЕЛАРНА ВОДА ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ГРИМ
Мицеларната вода грижливо почиства кожата, като 
премахва всички видове замърсявания, в това число 
и декоративната козметика за очи. Мицеларната 
вода не само осигурява акуратно и грижовно по-
чистване на кожата, но и я защитава. Идеална е дори 
за чувствителна кожа.

 150 мл   404328  26,76 лв.
 20,07 лв.

ВСЕКИДНЕВНО 
ПОЧИСТВАНЕ — 
СУТРИН И ВЕЧЕР

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ  1 2 ПЪТИ СЕДМИЧНО
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КРАЧКА2

ХИДРАТИРАНЕ 
И ПОДХРАНВАНЕ
(всекидневна грижа)

Трите пълноценни средства за 
комплексна грижа са подходящи за 
всеки тип кожа. Какво ще изберете 
вие? Нежната кремообразна текстура 
на дневния флуид, наситената дневна 
грижа или ултраподхранващия 
нощен крем? Вслушайте се в себе си и 
опитайте!

25% намаление на новата 
серия Experalta Platinum!

на тексту
ената дневна
ващия

 се в с

авна

 в себе си и 
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ИНТЕНЗИВНО 
ПОДМЛАДЯВАЩ 
ДНЕВЕН КРЕМ
Усъвършенстваната антивъз-
растова формула помага да се 
повиши еластичността на кожа-
та, спомага за възстановяването 
на запаса от влага и защитата 
от обезводняване. Влизащите в 
състава на крема природни ком-
поненти (розова родиола, невен 
и женшен) обилно подхранват 
и хидратират кожата, като й 
помагат да се бори с възрасто-
вите изменения, правят кожата 
гладка и сияеща.

 50 ml   404321  45,24 лв.
 33,93 лв.

ПОДМЛАДЯВАЩ 
ДНЕВЕН ФЛУИД
Скъпоценният биопептиден ком-
плекс, екстрактът от Готу кола и 
маслото от сибирска облепиха 
дълбоко хидратират, подхранват 
и спомагат за възстановяване 
на стареещата кожа. Само след 
няколко седмици вашето лице 
ще изглежда по-младо: бръчки-
те се изглаждат, контурът става 
по-ясен, а тонът — по-равен.

 50 ml   404320  45,24 лв.
 33,93 лв.

ИНТЕНЗИВНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
НОЩЕН КРЕМ
Подобрената биолифтингова фор-
мула с обемен ефект помага да се 
изгладят бръчките. Резултатът е: ко-
жата изглежда по-равна и стегната, 
контурът на лицето — по-ясен.

 50 ml   404323  45,24 лв.
 33,93 лв.

глад

5
9

40+

30+
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с очакване на чудо!
с очакване на чудо!

Новата година започва 
Новата година започва 
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Фиточай 
УЯН НОМО  
ГЪВКАВ ЛЪК

 30 филтърни пакетчета   500025  
 12,84 лв.
 9,63 лв.

Фиточай
ШЕДИТЕ НОЙР  
ВЪЛШЕБЕН СЪН

 30 филтърни пакетчета   500028  
 413,56 лв.
 10,17 лв.

с очакване на чудо!

Новата година започва 

Фиточай 
АМИНАЙ ЕМ  
БИЛКА НА ЖИВОТА

 30 филтърни пакетчета   500021  
 12,72 лв.
 9,54 лв.

Фиточай 
БЕЛЕН АМИН  
ЛЕКО ДИШАНЕ

 30 филтърни пакетчета   500127  
 13,56 лв.
 10,17 лв.

При закупуване на три
чая получавате отстъпка 25% 

11



започва с усмивки!
Новата годинаНовата година

усмивкивкивкусмивки

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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Паста за зъби
СИБИРСКИ ПРОПОЛИС
Натурална защита 
Осигурява комплексна грижа за устната 
кухина и помага да се справите с лошия дъх.

 75 ml   403380  12,84 лв.
 8,35 лв.

УСМИХВАЙТЕ СЕ ПО-ЧЕСТО!ТО!!!!!!
Паста за зъби
СИБИРСКА ШИПКА
Възстановяване и обновяване 
Осигурява комплексна грижа за устната 
кухина и помага да се справите с лошия дъх.

 75 ml   403379 12,84 лв.

 8,35 лв.

Комплект*Комплект*
КрасиваКрасива

        усмивка        усмивка

* Подарък - празнична опаковка

13



с преобс преобр
!Новата година апочва

Новата година започва
!!

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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с преоб

ПРИ 
ЗАКУПУВАНЕ 
НА КОМПЛЕКТА 
КОРЕКЦИЯ 
НА МАСТНАТА 
ОБМЯНА  
ПОЛУЧАВАТЕ 
БЕЗПЛАТНО 
ФИТОЧАЙ 
AMINAI EM!

AMINAI EM
Ароматна чаена напитка с плодове от 
шипка, корен от глухарче и с "билката на 
живота" — жълт кантарион.
 30 филтърни пакетчета   

500021  12,72 лв.

AMINAII EM

Комплект*Комплект*
Корекция Корекция 

на мастната на мастната 
обмянаобмяна

68,04 ЛВ.

• 500004 
FitnessCatalyst. Chromlipaza 
Растителният комплекс с органичен 
хром спомага за нормалната обмяна 
на микроелементи. Благодарение на 
хрома, който помага за поддържането 
на нормално ниво на захарта в кръвта, 
продуктът повишава ефективността на 
спортните и фитнес тренировките. 
60 капсули  37,56 лв.

• 500009 
Fitness Catalyst. Carnitrin 
Карнитрин е прекрасен избор за хора, 
които активно се занимават със спорт 
и фитнес. L-карнитинът, екстрактите от 
елеутерокок и зелен чай спомагат да 
се поддържа оптималната енергийна 
обмяна. Витамин С поддържа нормалната 
функция на имунната система по време 
и след интензивните тренировки.
60 капсули 30,48 лв.

РЕЗУЛТАТЪТ Е ВАШИЯТ 
КОМПЛИМЕНТ!Новата година апочва

85,07 лв.

ЗУЗУУЛТТЛТЛ АТАТАТАТЪТЪТЪТЪТ ЕЕЕЕ ВВВВААШАШАШИИЯИЯТТЕ ВААШШИЯИЯЯТТ
МПМПЛИЛИМЕМЕНТНТ!!

* Подарък - празнична опаковка
15



с прекрасно настроение
!

с прекрасно настроение
!

ПОДАРЕТЕ НА СЕБЕ СИ И НА СВОИТЕ ПОДАРЕТЕ НА СЕБЕ СИ И НА СВОИТЕ 
БЛИЗКИ ОТЛИЧНО САМОЧУВСТВИЕ И БЛИЗКИ ОТЛИЧНО САМОЧУВСТВИЕ И 
ПРЕКРАСНО НАСТРОЕНИЕ!ПРЕКРАСНО НАСТРОЕНИЕ! 
В един комплект — дневната норма на най-важните 
витамини и микроелементи.

Новата година започваНовата година започва
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с прекрасно настроение
!

Комплект*Комплект*
Siberian Health box:Siberian Health box:

СПОДЕЛЕТЕ СИБИРСКОТО ЗДРАВЕ!

60,79 ЛВ

• 500048 
Healthy Rhythms 
24-ЧАСОВ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЕН 
КОМПЛЕКС

• - 20 витамина
- 9 минерала
- 6 eкстракта
60 капсули 39,84 лв.
 33,86 лв.

• 500062 
Trimegavitals. Siberian linseed oil and 
omega-3 
Липиден комплекс с омега-3 киселини 
и витамин Е.
30 капсули 31,68 лв.
 26,93 лв.

75,83 лв

Новата година започва

* Подарък - празнична опаковка.

• 50
He
24
КО

• - 
- 
- 
60

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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Новата година започваНовата година започва

със специални със специални и!

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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Комплект*
Женска красота

64,14 ЛВ.
82,79 лв.

Новата година започва

със специални 
• 400229 

БАД «Хронолонг» 
Комплект от природни компоненти за 
нормализиране на обмяната на веществата 
в женския организъм. Съдържа 100%-ен 
фитоестроген генистеин — един от главните 
източници на женската младост.
30 капсули  65,64 лв.
 55,79 лв.

• 500023
САГААН ХАРААСГАЙ (БЯЛА ЛЯСТОВИЦА). ЖЕНСКИ ФИТОЧАЙ
Фиточаят «Сагаан Хараасгай» е предназначен за поддържане на здравето 
на женския организъм. Стръковете от детелина и люцерна и листата от 
градински чай са особено богати на природни фитоестрогени, които спомагат 
за нормализирането на баланса на женските полови хормони. Влизащите 
в състава на фиточая стръкове от риган и маточина се славят с мекото си 
успокояващо действие, а стръковете от жълт кантарион и градински чай 
притежават антибактериални свойства, които спомагат за намаляване на риска 
от възпаления, свързани с женската полова система. 
30 филтърни пакетчета  12,84 лв.
 8,35 лв.

ОЧАРОВАЙТЕ С КРАСОТА!

* Подарък - празнична опаковка
19



 с усм
ивкит

е на люби
мите

 хора
!

 с усм
ивкит

е на люби
мите

 хора
!

Нова
та годин

а започ
ва

Нова
та годин

а започ
ва

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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Комплект*

Красива усмивка
27,32 ЛВ.

ПРИРОДНО 
РЕШЕНИЕ 
за здравето на вашите 
зъби и устна кухина

 с усм
ивкит

е на люби
мите

 хора
!

Нова
та годин

а започ
ва

ДНО 
ИЕ
на вашите 

39,47 лв.

• 403380 Паста за зъби. 
СИБИРСКИ ПРОПОЛИС. Натурална защита 
Осигурява комплексна грижа за устната кухина и помага да се справите 
с лошия дъх.
75 ml 12,84 лв.
 8,35 лв.

• 500054 
Елемвитал с калций
Комплекс с калций и витамин С, който спомага за поддържане на 
костите, венците, зъбите и хрущялните тъкани в нормално състояние. 
60 капсули 22,32 лв.
 18,97 лв.* Подарък - празнична опаковка.
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започва с ха ония!
започва с хармония!Новата година Новата година 

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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* Подарък - празнична опаковка

започва с ха ния!Новата година 

• 500038 
Елемвитал с органичен магнезий
Природен комплекс за вашето спокойствие с органичен магнезий, 
екстракти от валериана, байкалски шлемник и плодове от черен глог.
60 капсули 30,48 лв.
 25,91 лв.

• 401834 
Духаал Аза (Капка щастие)
Масажно масло отпускащо
100 мл 14,28 лв.
 9,28 лв.

Комплект *
 Изкуство за отпускане
                             35,19 ЛВ.

49,07 лв.

ПОДАРЕТЕ СИ МИНУТИ 
НА СПОКОЙСТВИЕ И 
УМИРОТВОРЕНИЕ!

23



ОДОН ЗВЕЗДА
Загряващ масажен аромабалсам
• Съдържа 9 етерични масла
• Създаден е на основата на рициново 
масло и масло от облепиха

 30 мл   401800  12,84 лв.

  10,27 лв.

ЕНЕРГИЯТА И СИЛАТА 
НА СИБИРСКИТЕ 
РАСТЕНИЯ!

 

започва
 с дви

жени
е!

започва
 с дви

жени
е!

Новата година
 

Новата година
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Комплект*

Подвижни 
стави
17,19 ЛВ.

• 402579 
Уян Номо (Гъвкав лък) Балсам за тяло 
Съдържа богат коктейл от етерични масла, екстракти от растения и природни 
възстановяващи вещества. Органичната сяра и хондроитинът ускоряват про-
цесите на обмяната в кожата, растителните екстракти с масла успокояват и 
подаряват усещане за комфорт.
100 мл 10,08 лв.
 7,56 лв.

• 500025 
Уян Номо (Гъвкав лък)
Чаена напитка за поддържане на нормалната работа на ставите с листа от 
френско грозде и тревна маса от хвощ. 
30 филтърни пакетчета 12,84 лв.
 9,63 лв.

започва
 с дви

жени
е!

Новата година
 

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв. * Подарък - празнична опаковка.

27,23 лв.
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започва с движ
ение!

започва с движ
ение!

Новата година 
Новата година 

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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• 402692 "Живокост" Възстановяващ балсам (нова формула) 
Натуралният балсам има възстановяващо действие, благотворно влияе при 
дискомфортни усещания в областта на ставите, гърба, кръста и мускулите. 
100 ml 12,48 лв.
 9,36 лв.

• 500065 
БАД "Синхровитал VI" (банка, 60 капсули)
Активни компоненти на продукта са глюкозамин сулфат и хондроитин, 
витамин С, екстракт от кора на бяла ива и дяволски нокът, които, действайки 
комплексно, подпомагат възстановяването на хрущялната тъкан на ставите.
60 капсули 30,48 лв.
 22,86 лв.

* Подарък - празнична опаковка

започва с движ
ение!

Новата година 

Комплект*

Движение 
за радост

32,22 ЛВ.
47,27 лв.

27



КОИТО И ДА СА ДВА КРЕМА

ЗА РЪЦЕ С НАМАЛЕНИЕ 25%!З

ГРИЖИ СЕ С НАСЛАДА!

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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КЛЮКВЕН ПУНШ
крем за ръце и нокти
 75 мл    402586  7,32 лв.
 5,49 лв.

ГОРСКА ЯГОДА И 
МЕНТА
крем за ръце и нокти
 75 мл   402587  7,32 лв.
 5,49 лв.

ЕНЕРГИЕН ЖЕНШЕН
крем за ръце и нокти
 75 мл    402588  7,32 лв.
 5,49 лв.

Новата година 
започва с наслада!

* Подарък - празнична опаковка
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ГРИЖИ СЕ С НАСЛАДА!

КОИТО И ДА СА ДВА ДУШ ГЕЛА

С НАМАЛЕНИЕ 25%!
• 105656 Хартиена торбичка 

«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.
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ЛЕЧЕБНА ХВОЙНА
душ гел успокояващ 
 250 ml   402581   16,92 лв.
 12,69 лв.

КЛЮКВЕН ПУНШ
витаминен душ гел
 250 ml   402418   16,92 лв.
 12,69 лв.

СИБИРСКИ ЖЕНШЕН
тонизиращ душ гел
 250 ml   402416   16,92 лв.

12,69 лв.

ГОРСКА ЯГОДА И 
МЕНТА
душ гел освежаващ 
 250 ml   402417   16,92 лв.
 12,69 лв.

ПЛАНИНСКИ МЕД
 душ гел подхранващ 
 250 ml   402582   16,92 лв.

12,69 лв.

ЧЕ

Новата година започва с 
аромата на вълшебството!

* Подарък - празнична опаковка
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с увереност
 в у

 ен!

с увереност
 в у ния ден!

Новата година започва
Новата година започва

• 105656 Хартиена торбичка 
«С любов от Сибир»
170х190х80 mm   4,31 лв.



• 400243
Сибирски прополис  100 мл
Сребърен балсам ЗАЩИТЕН
Съдържа лесно усвоима прополисна емулсия с висока концентрация, 
допълнително е обогатен с полезни сибирски билки и горски плодове.
 18,72 лв.
 12,17 лв.

• 500040 
Elemvitals. Елемвитал с цинк  60 капсули
Комплекс с цинк и мед в органични форми за поддържане на имунната 
система. Допълнителен източник на витмин С. 32,88 лв.
 27,95 лв.

Комплект*
Имунен

40,12 ЛВ.

ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА 
ВАШИЯ ОРГАНИЗЪМ!с увереност

 в у
 ен!

Новата година започва

55,91 лв

* Подарък - празнична опаковка



МАСАЖЕН БАЛСАМ 
ЗА ТЯЛО
Популярният балсам с байкал-
ски билки има загряващо дей-
ствие и помага да се възстановят 
силите.

 250 мл   401806  16,92 лв.
 14,38 лв.
  

В ОСНОВАТА:
 •смола от 
сибирски кедър
 •масло от 
сибирска ела
 •14 растителни 
екстракта

Пр
од
ук
т ле
ген

да!
Пр
од
ук
т ле
ген

да!

ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ:    
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