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Празникът
е в твоите

ръце!

SIBERIAN 
HEALTH

LIFE STYLE
Каталог 11/12/2017 
(ноември — декември)

Болгария



Какви ще бъдат твоите Рождество и Нова година? Такива, 
каквито ти ги планираш и реализираш! Именно ти ще решиш с 
какво да зарадваш близките си, роднините и приятелите, къде, 
как и с кого да посрещнеш най-големите празници през годината.

Но едно нещо знаем със сигурност: 
без коледни  и новогодишни подаръци от Siberian 
Health няма да остане никой! 

Очаква те Главният Празничен Каталог, всяка страница в 
него — нашият малък подарък за теб и твоите любими хора. 
Тук ще намериш интересни акции и специални предложения, 
с които да създадеш истинско празнично настроение, 
да изненадаш с необичаен подарък! Избери, подари и се 
наслаждавай заедно с най-важните хора в твоя живот. 

Помни: празникът е в  твоите ръце!

Празникът 
e в твоите ръце!
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Силата на Сибир 
за твоята красота!
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Доверете 
грижата за 
кожата на 
природните 
продукти!

Hands and face
Комплект

Колекция от Сибир:

28,50 лв.
лв.22,80

Ново!

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
КРЕМ ЗА РЪЦЕ
Активни компоненти: масла от ший, рапица, 
облепиха и кедър, норково масло. 

 75 мл   404863 

ПОДХРАНВАЩА КРЕМ-
МАСКА ЗА ЛИЦЕ С 
НОРКОВО МАСЛО
Активни компоненти: норково масло, пчелен восък, обле-
пихово масло, етерични масла от маточина и жасмин.

 100 мл   400310

21

2

1
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Формула на комплекса:
ЕКСТРАКТ ОТ 
СОЕВИ ЗЪРНА

ГЛЮКОЗАМИН 
СУЛФАТ

L-АСКОРБИНОВА 
КИСЕЛИНА ГЕНИСТЕИН ФОЛИЕВА 

КИСЕЛИНА ХОЛЕКАЛЦИФЕРОЛ

Красота —  
извън времето

ХРОНОЛОНГ
Комплекс от натурални компоненти за норма-
лизиране на обмяната на веществата в женския 
организъм.

 30 капсули   400229  62,39 лв.
53,03 лв.
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Разкошен подаръчен комплект с козметика от премиум-
класа за внимателна грижа през деня и интензивно 
възстановяване през нощта.

Experalta
Platinum

Комплект

ИНТЕНЗИВНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
НОЩЕН КРЕМ 
Наситен нощен крем с уникална 
комбинация от колоидна платина и 
пептиди, намалява количеството и 
дълбочината на бръчките, възвръща 
еластичността на кожата.

 50 мл   404323  

ИНТЕНЗИВНО 
ПОДМЛАДЯВАЩ ДНЕВЕН 
КРЕМ
Разкошният крем с уникална комби-
нация от пептиди и платина изглажда 
бръчките, възвръща еластичността и 
сияйността на кожата.

 50 мл   404321

21

2

1

88,04 лв.
лв.72,95
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Празник  
с мъжки  
характер!
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Мъжки
характер

Комплект

Безупречно 
бръснене — лесно 

и приятно!

ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ
Меката формула на гела 
осигурява леко хлъзгане на 
самобръсначката и прави про-
цедурата на бръснене по-ком-
фортна. Активните компонен-
ти допринасят за омекването 
на космите и кожата. 

 100 мл   402087

БАЛСАМ ЗА СЛЕД 
БРЪСНЕНЕ
Леко овлажняващо средство за грижа 
за кожата след бръснене с коняк-ма-
нан, натурално овлажняващо сред-
ство, бисаболол, инулинов комплекс, 
кедрово масло и билкови екстракти.  

 100 мл   402086

21

2

1

46,80 лв.
лв.37,44
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Празнични  
      отстъпки

ОВЛАЖНЯВАЩА 
МАСКА ЗА 
ДЕХИДРАТИРАНА 
КОЖА
Активни компоненти: масло от ший, масла 
от гроздови семки и царевица, екстракт от 
женшен, облепиха, розова родиола, бадяга.

 75 мл   402410   14,94 лв.

лв.10,46
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РЕГЕНЕРИРАЩА 
МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Активни компоненти: масло от кедрови 
ядки, овесено брашно, гинко билоба, 
женшен, златовръх.

 75 мл   401879   14,26 лв.

БИЛКОВ БАЛСАМ ЗА 
ИЗМИВАНЕ
Активни компоненти: алое вера, гранули жожоба, 
екстракти от сибирски горски плодове.

 80 мл   401831   15,60 лв.

УЛТРАПОДХРАНВАЩА 
КРЕМ-МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Активни компоненти: оризов и пчелен восък, 
масла от лешник, вишни, камелия, екстракти от 
сладник, лайка,  байкалски шлемник, розмарин. 

 75 мл   402409   14,94 лв.

лв.10,92

лв.10,46

лв.9,98
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Щастлива  
усмивка за  
новата година!
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Усмихни се!Комплект

СИБИРСКА ШИПКА
Натурална паста за зъби
Съдържа натурални минерали от 
червена глина, етерични масла и 
екстракти от ценни растения: шипка, 
хвойна, салвия, облепиха и лайка.

 75 мл   403379

БАЛСАМ-ФЛОРАСЕПТИК
Екстрактите от сибирска лиственица 
и мента, салвия, сладник, а също 
японско пипериче и байкалски 
шлемник притежават профилактични 
свойства, допринасят за поддържане-
то на хигиената на устната кухина и 
приятно освежават дъха.

 250 мл   401915

21

2

1

406447
24,86 лв.
лв.19,89
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Изборът на 
активните!
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УЯН НОМО |  Гъвкав лък
Балсам за тяло
Балсам за тяло c хондроитин и орга-
нична сяра - има меко успокояващо 
действие и ускорява обменните 
процеси в кожата.

 100 мл   402579 

УЯН НОМО |  Гъвкав лък
Чай за поддържане на нормалната 
работа на ставите с листа от френско 
грозде и стръкове хвощ.

 30 филтърни пакетчета    
500025

21

1

2

Гъвкави ставиКомплект

23,84 лв.
лв.19,07
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ПРОДУКТА 
ЗА КОСА

 ВСЕКИ2

БАЛСАМ-
КОНДИЦИОНЕР 
ЗА СТИМУЛИРАНЕ 
РАСТЕЖА НА КОСАТА
Активен състав: екстракти от репей, джин-
джифил и рожково дърво, етирични масла от 
салвия, анасон и лавандула.

 250 мл   401823  17,82 лв.

БАЛСАМ-
КОНДИЦИОНЕР ЗА 
ВСИЧКИ ТИПОВЕ 
КОСА
Активен състав: екстракти от джинджифил, 
женшен, гинко  билоба, масла от туя и 
сибирски кедър.

 250 мл   402281  17,82 лв.

ШАМПОАН ЗА 
СТИМУЛИРАНЕ 
РАСТЕЖА НА КОСАТА
Активен състав: екстракти от репей и корени 
джинджифил, масла от салвия и мента.

 250 мл   401821  17,82 лв.

ШАМПОАН ЗА 
ВСИЧКИ ТИПОВЕ 
КОСА
Активен състав: екстракти от лайка и невен, 
масло от мандарина, етерични масла от 
джинджифил, анасон, туя.

 250 мл   402280  17,82 лв.

ПОДСИЛВАЩА 
МАСКА ЗА 
СТИМУЛИРАНЕ 
РАСТЕЖА НА КОСАТА
Активни компоненти: екстракти от хибискус, 
божур, ружа, лайка и звъника, етерични масла 
от мента, ружа, салвия, анасон.

 200 мл    
401822/402883  21,38 лв.
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ГРИЖА ЗА КОСАТА



 САМО ЗА 29,00 ЛВ.!

БАЛСАМ-
КОНДИЦИОНЕР ЗА 
БОЯДИСАНА И СУХА 
КОСА
Активни компоненти: масло от шипка, алое вера, 
екстракти от репей и лайка.

 250 мл   401780  17,82 лв.

ШАМПОАН ЗА 
БОЯДИСАНА И СУХА 
КОСА
Активен състав: екстракти от репей, алое вера, 
лайка и липа, масло от туя.

 250 мл   401837  17,82 лв.

СЕРУМ ПРОТИВ 
ПЪРХОТ
Активен състав: масло от манука, екстракт от 
жълт кантарион, етерично масло от евкалипт.

 100 мл   402814  13,37 лв.

ФИТОШАМПОАН 
ПРОТИВ ПЪРХОТ
Активен състав: екстракти от жълт кантарион и 
коприва, масло от хвойна, етерично масло от 
салвия, масло от листа от туя. 

 250 мл   401820  17,82 лв.

МАСКА ЗА БОЯДИСАНА 
И СУХА КОСА
Активен състав: масло от шипка, екстракти от 
лайка и репей, алое вера.

 200 мл    
401838/402882  21,38 лв.

15
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ВСЕКИДНЕВНО 
ПОЧИСТВАНЕ СУТРИН И 

ВЕЧЕР

ДЪЛОКО ПОЧИСТВАНЕ  
1-2 ПЪТИ  

НА СЕДМИЦА

3
2

41

2. ПОЧИСТВАЩО МАСЛО 
ЗА ИЗМИВАНЕ
Растителните и етеричните масла, съединявайки се 
с водата, образуват лека пенеща се емулсия, която 
внимателно почиства кожата.

 150 мл   404327  26,29 лв.

4. ЕКСФОЛИАНТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПОРИТЕ
Осигурява многостепенно внимателно почистване 
и качествена грижа за кожата от всеки тип.

 100 мл   404329  24,30 лв.

3. ПИЛИНГ ЗА ДЪЛБОКО ПОЧИСТВА-
НЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА КОЖАТА
Нежният пилинг-лосион, създаден на основата на 
натурални киселини, допринася за отстраняване на 
замърсяванията и на мъртвите клетки, помагайки на 
кожата да се обнови и да стане сияйна. 

 150 мл   404330  24,30 лв.

1. МИЦЕЛАРНА ВОДА 
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРИМА
Деликатно почиства кожата, отстранявайки всички 
видове замърсявания, включително и декоративната 
козметика за очи.

 150 мл   404328  25,40 лв.
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{25+}
КРЕМ ЗА КОЖАТА 
ОКОЛО ОЧИТЕ 
Високоефективен крем за 
кожата около очите минимизи-
ра появяването на мимически 
бръчки и тъмни кръгове под 
очите. 

 15 мл   404326  19,70 лв.

{30+}
ПОДМЛАДЯВАЩ 
ДНЕВЕН ФЛУИД
Скъпоценен биопептиден 
комплекс, екстракт от готу кола 
и масло от сибирска облепиха 
дълбоко овлажняват, подхран-
ват и подпомагат възстановява-
нето на посърналата кожа.

 50 мл   404320  43,01 лв.

ПРИ  
ПОКУПКА

НА ТРИ
ПРОДУКТА

ОТ СТР. 16–19

ПОДАРЪК 
КОЗМЕТИЧЕН 

НЕСЕСЕР!
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{40+}
2. СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРАНЕ И 
ЛИФТИНГ»
Разкошният серум забележимо 
ще преобрази вашата кожа: стяга 
контурите на лицето, повишава 
гъвкавостта и еластичността на 
кожата.

 10 мл   404325  22,51 лв.

{30+}
1. СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
«ХИДРАТИРАНЕ И 
СИЯНИЕ»
Иновационен комплекс с хиалу-
ронова киселина и компонента 
Х50 Hyalufiller: интензивно овлаж-
нява и изглажда бръчиците. 

 10 мл   404322  22,51 лв.

{50+}
3. СЕРУМ-КОНЦЕНТРАТ 
«КОРЕКТОР НА 
БРЪЧКИТЕ»
Скъпоценен серум с интелек-
туалния комплекс X50 Myocept 
ефективно изглажда бръчките 
и предпазва от появата на нови.

 10 мл   404324  22,51 лв.

1 2 3
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ПРИ  
ПОКУПКА

НА ТРИ
ПРОДУКТА

ОТ СТР. 16–19

ПОДАРЪК 
КОЗМЕТИЧЕН 

НЕСЕСЕР!
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Разтвори се 
в хармония 
с природата
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ГОРСКА ЯГОДА 
И МЕНТА
Освежаващ душ гел
 250 мл   402417   16,04 лв.

ЕНЕРГИЗИРАЩ  
ЖЕН-ШЕН
Тонизиращ душ гел 
 250 мл   402416   16,04 лв.

КЛЮКВЕН ПУНШ
Витаминен душ гел
 250 мл   402418   16,04 лв.

 ПРИ ПОКУПКА НА ДВА ДУШ ГЕЛА —  
ТРЕТИ БЕЗПЛАТНО!
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Разтвори се 
в хармония 
с природата
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Подарете на 
близките си 
внимателна 
грижа с 
комплекта 
«Сибирска роза»! 

Сибирска розаКомплект

СИБИРСКА РОЗА 
Мултиактивен крем 
Кремът внимателно се грижи за кожа-
та на лицето и шията, подхранва я и я 
хидратира. Богатото на флавоноиди 
масло от шипка допринася за възста-
новяването на кожата. Екстрактът от 
рози в съчетание с розовото етерично 
масло изравнява тена на кожата, 
придава й  естествено сияние и й 
подарява нежен аромат на цветя.

 50 мл   404113   

СИБИРСКА РОЗА
Богато масло
Богатото масло от дива роза е иде-
ално за интензивна грижа за кожата. 
Подхранва в дълбочина и тонизи-
ра, стимулира възстановителните 
процеси, повишава гъвкавостта и 
еластичността на кожата. Композици-
ята от натурални растителни масла 
в съчетание с витамин F успокоява и 
подхранва кожата.

 15 мл    404112 

21

2

1

45,02 лв.
лв.36,02
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Силен  
имунитет през 
цялата година!
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За имунитетаКомплект

НОВОМИН
Комплекс от три жизнено важни 
витамина — А, Е и С — защитава от 
въздействието на свободните радика-
ли, повишава съпротивителните сили 
на организма и укрепва имунитета.

 120 капсули   500020

СРЕБЪРЕН БАЛСАМ
Балсам на основата на прополиса 
с мед и сибирски билки за вашата 
имунна система!

 100 мл   400243

21

2

1

57,92 лв.
лв.46,34
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ТОНИЗИРАЩО 
МАСАЖНО МАСЛО
Активни компоненти: етерични масла от лимоно-
ва трева, мента, ела и мащерка, масло от зелено 
кафе и лешник.

 100 мл   401834

ОТПУСКАЩО 
МАСАЖНО МАСЛО
Активни компоненти: етерични масла от 
лавандула, мента и сандалово дърво, екстракт от 
комунига, сусамово масло.

 100 мл   401832

ЗАГРЯВАЩО 
МАСАЖНО МАСЛО 
Активни компоненти: масла от червен пипер и 
лютива ванилия, етерични масла от джинджифил, 
канела, салвия мускатна, ветивер, мандарина. 

 100 мл   401833
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ЕЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИ-
ЧЕН МАГНЕЗИЙ
Комплекс с органичен магнезий, 
екстракти от валериана, глог и бай-
калски шлемник за поддържане на 
нормалното състояние на нервната 
система и мускулите. 

 60 капсули   500038 

ЕЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕН 
МАГНЕЗИЙ + 
МАСАЖНО 

МАСЛО  
ПО ИЗБОР =
ОТСТЪПКА 

20%

Изкуството
на разтоварването

Комплект

40,35 лв.
лв.32,28
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TRIMEGAVITALS.  
DHA SUPERCONCENTRATE
Комплексът съдържа най-високата сред всич-
ки аналози концентрация на чиста докозахек-
саенова киселина, получена непосредствено 
от нейния природен първоизточник — дълбо-
чинни морски водорасли. За поддържане на 
активността на мозъка и зрителните клетки.

 60 капсули   500061

SYNCHROVITALS II
Невропротекторният комплекс 
допринася за поддържането на 
функциите на силната памет и 
добрата умствена работоспо-
собност. 

 60 капсули   500355

21

1

2

Нови идеиКомплект

91,47 лв.
лв.73,18
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АМИНАЙ ЕМ   
Билката на живота
Чай с плод шипка и звъника.

 30 филтърни пакетчета    
500021   12,04 лв.

ШЕДИТЕ НОЙР  
 Вълшебен сън 
Чай за здрав сън.

 30 филтърни пакетчета    
500028   12,92 лв.

БЕЛЕН АМИН  
 Леко дишане 
Ароматен чай на основата на си-
бирска липа с парченца ябълка.

 25 филтърни пакетчета    
500127   12,92 лв.

УЯН НОМО |  Гъвкав лък
Чай за поддържане на нормалната 
работа на ставите с листа от касис 
и стръкове хвощ.

 30 филтърни пакетчета    
500025   12,26 лв.

ФИТОЧАЯВСЕКИ 2
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ШАНГА ЗУРХЕН 
 Силно сърце
Сърдечен фиточай с плод глог, бял 
смил, маточина, зизифора и листа 
от малина.

 30 филтърни пакетчета    
500027   12,26 лв.

САГААН ХАРААСГАЙ 
 Бяла лястовичка 
Билков букет, подпомагащ под-
държането на метаболизма на 
женския организъм.

 30 филтърни пакетчета    
500023   12,26 лв.

КУРИЛ CАЙ 
 Курилски чай 
Стомашен фиточай, създаден на 
основата на курилски чай с добаве-
ни лайка и плод шипка.

 30 филтърни пакетчета    
500022   12,04 лв.

ХУБАД САЙ |  Перлен чай
Диабетичен фиточай с шушулки 
от фасул, филизи от боровинка, 
елеутерокок и стръкове люцерна.

 30 филтърни пакетчета    
500026   12,92 лв.

С ОТСТЪПКА 25%!
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ДЕТСКИ КРЕМ
с вода от лайка 
Мек крем за грижа за детската 
кожа от първите дни на живота. 
Пантенолът допринася за опти-
малното овлажняване на кожата, 
засилвайки нейните бариерни 
функции. Етеричните масла от 
синя лайка и лавандула помагат за 
намаляване на раздразненията и 
отстраняване на лющенето. 
Активен състав: невен, бутрак  и змийско мляко, 
етерични масла от лавандула и лайка.

     200 мл    404240  14,30 лв.
12,16 лв.

ДЕТСКИ САПУН-ПЯНА
с вода от лайка
Нежен сапун-пяна с вода от лайка 
и бор внимателно и ефективно 
почиства чувствителната детска 
кожа, запазвайки я мека и овлаж-
нена. Маслата от лайка и лаван-
дула помагат за поддържането на 
нежната детска кожа в естествено 
състояние. 
Активен състав: дестилати от лайка и бор, 
етерични масла от лавандула и лайка.

     250 мл    404242  15,48 лв.
13,16 лв.

БАЛСАМ ЗА КЪПАНЕ
с вода от лайка
Зарадвайте малчугана с ароматно 
къпане в топла баня! Балсамът на 
основата на билки не образува пяна 
и внимателно се грижи за кожата на 
детето. Невен, бутрак и змийско мля-
ко освежават кожата и допринасят 
за намаляване на раздразненията. 
Етеричните масла от лавандула и 
лайка успокояват кожата и настрой-
ват детето за спокоен сън.
Активен състав: невен, бутрак и змийско мляко, 
етерични масла от лавандула и лайка. 

 200 мл    404241  14,30 лв.
12,16 лв.

ОТСТЪПКА
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ЗА ДЕТСКАТА СЕРИЯ!

ТОПИВИШКА
Дражета за силен имунитет
Продуктът подсилва имунитета, 
подобрява храносмилането, 
подпомага растежа на полезните 
бифидобактерии в червата и 
правилната минерална обмяна в 
костната тъкан.

 150 г   500120  16,49 лв.
13,19 лв.

3+

ВИТАМИНКА
11 основни витамина
Вкусното натурално драже 
съдържа 11 основни витамина за 
пълноценен растеж и развитие на 
детето. Съставът е обогатен с плод 
шипка, земна ябълка и екстракт от 
репей — природни стимулатори на 
имунитета.

 100 г   500163  13,37 лв.
10,70 лв.

ЗЛАТНА РИБКА
Омега-3 киселини и витамини
ЗЛАТНАТА РИБКА ЩЕ ИЗПЪЛНИ 
ТРИ ЖЕЛАНИЯ:
 • Ще обогати детския организъм с 
омега-3 киселини.

 • Ще запълни дефицита от витами-
ни А, Е, D.

 • Ще зарадва детето с оригинална 
форма.

 75 г   500126  19,61 лв.
15,69 лв.

НАТУРАЛЕН 
РАСТИТЕЛЕН СИРОП
Антипростуден сироп «Витама-
ма» — това е жива сила от плодове 
и екстракти от лечебни растения. 
Не съдържа изкуствени консерван-
ти и оцветители.

 150 мл   500095  20,05 лв.
16,04 лв.



Ароматът на 
новогодишното 
настроение!

Хит-цена
ДЖИНДЖИФИЛОВИ 
СЛАДКИ 
Крем за ръце
Етеричните масла от канела, джин-
джифил, портокал и облепиха 
възстановяват природната красота 
на кожата на ръцете и я овлаж-
няват; кератинът укрепва ноктите. 
Насладете се на топлия, пикантен 
аромат на празника!

 75 мл   406406  6,80 лв.
4,76 лв.

SIBERIANHEALTH.COM
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ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ:  

Адреса на Представителството във вашия град можете да намерите на сайта 
www.siberianhealth.com.
Количеството на обявените в каталога продукти е ограничено. Направете 
запитване за стоките в Центровете за обслужване на Компанията или 
поръчвайте на сайта www.siberianhealth.com.


