
ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КОЛЕКЦИЯ ОТ ИЗЦЯЛО НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ



Човекът е част от природата, незаменима част от нея. Във времето 

се опитахме да докажем, че сме по-умни от природата, или поне, че сме по-

добрата част от нея. Сега осъзнаваме, че това не е така, възвръщаме си 

баланса, приемайки идеята за взаимосвързаност с природата. Стигнахме до 

заключението, че ние се нуждаем от природата повече, от колкото тя се 

нуждае от нас. В този дух, в стремежа си да се върнем към естествените 

пътища на живота, ние представяме колекция от изцяло натурални проду-

кти за Здраве и Красота – , които са:

 Продукт за увеличаване на енергийния потенциал и повишаване на иму-

нитета с името IPoDrink;

 Зеолит базирани продукти с мултиефективно положително влияние 

върху здравето от линията ; 

 Продукти за грижа за кожата .

Красота и здраве  - печеливша комбинация.
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Всички цени, в настоящия каталог, са в български лева, с 
включен ДДС! 



Новият каталог на  ще Ви даде нов поглед върху красота-

та, здравето и природосъобразния живот.

Създавайки колекцията продукти за красота и здраве, ние бяхме вдъх-

новени от основното направление, което бяхме поели – направление, при ко-

ето здравето на отделния човек не е за сметка на друго същество, поради 

решението да не вредим на природата, за да си създадем илюзия за сила. Ние 

наистина повярвахме, че само в хармония и заедно с природата можем да 

бъдем по-добри. 

Вероятно Вие също ще се вдъхновите от това ново чувство – чувство-

то на човек, който избира за себе си и най-близките си само най-доброто. 

Посредством съзнателния избор на изцяло натурални продукти ние можем да 

възвърнем природния баланс и тогава всичко, което оставяме след себе си 

ще бъде един по-добър свят за тези, които ще го наследят.  



красота

Ако някога сте имали чувството, че има нещо, което търсите, нещо, 
което е обзело ума и мислите ви, нещо, което знаете, че е някъде там, но 
не знаете какво да търсите и къде... тогава това е място на абсолютното 
нищо, което вие запълвате и от което творението се ражда. Моето творе-
ние беше естествената красота. Аз нe бях поет или художник, или музикант, 
но създадох линия от продукти грижа за кожата, които изпълняват всичките 
ни необикновени женски потребности; тези, за които знаем, че искаме нещо, 
но не знаем точно какво. По отношение на красотата исках максимума. Исках 
красота и натурални продукти. Не исках тялото ми да страда за сметка на 
красотата ми. Аз знаех дори и тогава, че всичко, което се нанася на кожата 
в рамките на 6 минути влиза в кръвообращението. Това би означавало, че по 
индиректен начин козметиката се консумира подобно на храна. Бихте ли изя-
ли, крема, който си купувате? Бихте ли дори се замислили за подобно нещо? 
Аз си помислих така и този начин на мислене, тази представа ме доведе до 
създаването на изцяло натурални продукти на основата на билкови масла и 
билки създадени специално за високите изисквания на нашата кожа. Аз знаех, 
че искам грижа за кожата, която би хранила кожата, би я хидратирала, би 
повишила еластичността й, би смекчила бръчките, би намалила целулита и 
би ни направила да изглеждаме по-млади, не само на външен вид, но и като 
усещане. Аз знаех също така, че има съставки, които имат моментален под-
младяващ ефект, но в дългосрочен план те са вредни и накрая правят кожата 
ни уморена и стара. Единственото решение беше да забравим за всичката 
химия и да направим продуктите си изключително от натурални съставки.

Годините на разделяне на водата от маслото, годините на неуспехи, 
годините на непредсказуемост на активните съставки... ме умориха, но неза-
висимо от това, с всяка следваща минута аз бях по-близко до целта. И сега 
след 22 години на тежки времена и екстаз, мога с гордост да кажа, че го 
НАПРАВИХ! Това, което вие ще ползвате от продуктите на  не 
са само билки, природа и активни съставки, но и страст, упорство и идеята, 
която понякога ме караше да оставя всичко.

Наслаждавайте се на всеки нов ден знаейки, че Вашата красота не вреди 
на никого по света, но най-вече не вреди на Вас.

Дубравка Мустапич
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Използването на натурална козметика ще даде на кожата възможност 

да развие естествени метаболитни процеси, които ще доведат до по-добра 

и по-бърза авторевитализация. При използването на синтетични и химични 

суровини (синтетични багрила, парфюми, консерванти, стабилизатори, емул-

гатори и вискозитетни агенти) тази способност за авторевитализация е 

минимизирана и дори при някои може да предизвика негативни промени на 

кожата. Естествените процеси се разпространяват, като естествено рав-

новесие в нашия организъм. Кожата получава сигнали от съставките, с кои-

то я третирме и това е основателна причина да се стремим още повече да 

използваме натурални продукти в ежедневието си. Химикалите изсушават 

кожата. Комисията по храните и лекарствата (Food and Drug Administration) в 

САЩ притежава над 30 000 свидетелства за клинични увреждания, причинени 

от козметични продукти. Продължителната употреба на химични субстанции 

акумулира токсини, които могат да причинят здравни проблеми. Повечето от 

учените са единодушни, че поне 80% от 200 различни видове рак директно 

се свързват с канцерогенни субстанции, съдържащи се в синтетичните и 

химични компоненти. Проведено в Англия проучване доказва наличието на 

следи от метилпарабен (често използван консервант най-често срещащ се 

в козметиката за кожа и тоалетните козметични продукти, като паста за 

зъби, парфюми и т.н.) в ракови тумори на гърдата. По-нататък проучването 

показва, че дори минимално количество от такава субстанция нанесено вър-

ху кожата се отразява негативно на мозъчните клетки. Козметиката има 

голяма консумация,  много по-голяма от предписаните с рецепта лекарства и 

медицински средства. Независимо от вида козметика – лак за коса, шампоан, 

червило, лак за нокти, бебешка пудра, слънцезащитен крем, сапун или паста 

за зъби, хората са уверени, че продуктите, които използват са безопасни. Но 

това доверие твърде често се оказва неоправдано....

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАТУРАЛНА 
КОЗМЕТИКА ЗА КОЖАТА СИ

Кожата основно се разглежда като мазна или суха. Това се дължи на 

функционирането на мастните жлези, които са премахването на мазнините 

от кожата, т.е. ако дадена кожа се счита за мазна, това означава, че маст-

ните жлези са прекалено активни и произвеждат твърде много мазнини, кои-

то, по-късно се отделят на повърхността на кожата. Заблуда е това, което 

биват съветвани навсякъде хората с мазна кожа да използват несъдържащи 

мазнина продукти (oil-free). Това е погрешно, защото в този случай мастната 

жлеза получава информация, че количеството на мазнини е недостатъчно и 

засилва секрецията си, за да замести, това, което е в недостиг. Това води до 

дисбаланс на кожата, което пък от своя страна води до загуба на свежест 

и красота. Основавайки се на това заключение, всеки вид кожа се нуждае от 

подхранване с двата вида продукти мазни и овлажняващи, за да се балансира 

това хипер или хипопроизводство на мастните жлези.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОЖАТА



В козметичната индустрия суровините на всеки продукт се разделят ос-

новно на активни субстанции, основни субстанции и преносители. Активни-

те субстанции са тези, които  оказват въздействие (изглаждане на бръчки, 

намаляване на целулита, предотвратяване появата на акне и т.н.). Но актив-

ните съставки, трябва да бъдат нанесени под някаква форма върху кожата и 

поради това се използват заедно с основните съставки или преносителите. 

Основните субстанции, за да изпълнят ролята си, съдържат много вредни 

дори канцерогенни компоненти, но избягването им е много трудно. По този 

начин активните съставки в стандартните продукти за грижа за кожата са 

не повече от 10-15 % от продукта, а останалото е вода и основни съставки. 

Основните съставки съдържат химични емулгатори, парфюми, консерванти, 

отрови, багрила и хомогенизатори. Само когато става дума за натурални 

продукти, основните съставки са и активни съставки, по този начин в нату-

ралните продукти активните съставки са почти целия продукт. В натурал-

ните продукти основните съставки са натурални, не съдържат отрови и не 

са по-различни от активните съставки. 

Затова, когато използвате крем за лице със специални медицински бил-

ки, имайте предвид, че тази съставка, която е прибавена в минимално коли-

чество, много химикали ще проникнат през кожата ви.   

МАЛКА ТАЙНА НА КОЗМЕТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ КАК ТЯЛОТО НИ РАЗЛИЧАВА ХИМИЧНИТЕ СЪСТАВКИ

Кожата е най-големият човешки орган и като такъв той съжителства с 

останалата част от нашето тяло и със средата, в която живеем. Кожата, 

както и всеки друг човешки орган, е разработила механизми, които се нужда-

ят от стимулиране за да имат оптимален ефект, вместо да я обременяваме 

с метаболитни процеси, които тялото (както и кожата) разпознава, като 

боклук. 

В стандартните козметични продукти, които съдържат химически су-

ровини, повечето от основните субстанции нашето тяло разпознава, като 

боклук, който трябва да бъде смлян, обработен и елиминиран във възможно 

най-голяма степен. Така покрай 10-15 %  използваеми субстанции от проду-

кти, които не са натурални,  ние придобиваме остатъка, който обременява 

тялото и оставя голямо количество вещества, които e трудно да бъдат от-

странени изцяло. Процеса по елиминиране на вредните компоненти е твърде 

бавен в сравнение с бързия прием на храна, независимо дали през кожата или 

под формата на храна. По този начин “боклукът” се събира в системата и 

причинява това, което наричаме болести. Светкавичните ефекти от изглаж-

дането на бръчки са един добър пример за това, как посредством шок систе-

ма ние моментално виждаме ефекта, докато дълготрайните последствия са 

суха, изтощена и повяхнала кожа. 

Посредством употребата на натурална козметика за кожа, оптимална-

та функция на кожата няма да бъде обременена, тъй като използвания про-

дукт няма да бъде сметнат за отпадък. По този начин се постига нормално 

функциониране на епидермиса и мастните жлези, което води като резултат 

до здрава и красива кожа и младежки външен вид. 
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стимуланти, а от друга страна билките са и мощен източник на минерали: 

сода, калий, калций, магнезий, йод, бром, хлор, сяра, мед, желязо, манган … 

Кожата абсорбира добре всички продукти, богати на билкови субстанции, без 

нежелани последствия, (не се препоръчват единствено в случаите на алергия 

към някоя билка)!

В зависимост от ефекта на билката, билковите субстанции се разделят 

на няколко групи: 

1) антисептични (дезинфекциозни, противозаразни);

2) антифлогистични (противовъзпалителни);

3) адстрингентни (стягащи, спиращи секрецията).

Според химичния си състав билковите субстанции се делят на: танинни, 

витаминни, азуленни, ароматни и мускусни.  

Съвременното учение за билките, приети от медицината, известно, 

като Pharmacopoeia, заедно с историческия опит на нашите предшестве-

ници, комбинирано с мощната технология за обработка на субстанциите, е 

сега успешно съчетано в уникалните билкови продукти от изцяло натурална-

та козметична линия за кожа на .

Ние ще Ви запознаем нагледно с билките и техния богат състав. Избрали 

сме някои, които смятаме за особено автентични...

Зорана Алексич, Ph.D. по козметика и естетика 

Хората са част от природата и поради това всичко, което може да липс-

ва на един организъм може да се намери в природата. Кожата е единствения 

орган в тялото ни, който директно можем да подхранваме и да се грижим. 

През живота ни кожата преминава през някои витални фази на промени и ако 

ние се грижим достатъчно за нея през всяка възраст, ще си осигурим здрав 

и красив външен вид дълго време. Понеже продължителността на човешкия 

живот се е удължила, заради по-добрите жизнени условия и развитието на 

медицината, освен с козметиката, кожата трябва да бъде подсигурена с 

добра защита от вредните влияния на околната среда (смог, слънце, вятър, 

замърсявания, топлина...). Във връзка с това фазата на доброто подхран-

ване започва в самото начало на живота с най-обикновените грижи. През 

пубертета, когато тялото придобива сексуална зрялост, същото се случва 

и със кожата, която придобива свои собствени характеристики; някои ще 

трябва да се погрижат за физиологичните й процеси, така, че структурата 

на кожата на лицето да не бъде повредена, така, че да се запази нейната 

хомогенност и гладкост. По-късно трябва да се погрижим да запазим качест-

вото и да предотвратим преждевременните деформации, които лесно могат 

да причинят преждевременно остаряване на кожата. За да постигнем този, 

медицински издържан поток от хранителни вещества, най-добрите продукти 

са тези, които съдържат само натурални съставки. Богат източник на тези 

съставки е света на БИЛКИТЕ. 

Натуралните билкови субстанции са полезни при грижата за кожата по 

много начини. 

От една страна билките са огромен източник на витамини, олигоелемен-

ти, въглеводороди, липиди, протеини, ензими, хормони, антиоксиданти, био-

ВЛИЯНИЕТО НА БИЛКОВИТЕ ЕКСТРАКТИ ВЪРХУ 
КОЗМЕТИКАТА ЗА КОЖА
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Лечебната комбинация от 

цвета и листата на невена, 

почиства фино кожните пори и 

стимулира циркулацията на кръ-

вта в кожните капиляри. Това 

позволява интензивна регенера-

ция на кожната тъкан. Можем 

да благодарим на сока от тази 

билка за подмладяващия ефект, 

за нейната способност да снаб-

дява кожата с необходимата й 

вода.

НЕВЕН (чаша вода 
за кожата) цис-линолинова (70%) и гама-ли-

нолинова (8-10%) мастни кисе-

лини. Липсата на тези кисели-

ни може да причини възпаления, 

както и преждевременно оста-

ряване. Резултатите от тес-

товете на маслото от иглика 

показват видимо подобрение 

върху сухотата, променливост-

та, набраздеността, сърбеж, 

възпалимостта и червенеенето 

на кожата.

Розмарина се използва в козметиката като базово масло. Той има спо-

собността да регулира хиперпроизводството на мастните жлези и затова 

се използва най-много в кремовете за мазна кожа. Използва се също и за 

лечение на акне. Той засилва циркулацията на кръвта в кожата, отстранява 

токсините, както и задържаната в тялото вода, което разширява неговата 

употреба, но най-използван е в антицелулитните продукти. Когато се вдиша 

със въздух, той повишава концентрацията, стимулира процесите на запом-

няне, и в същото време намалява симптомите на астма, кашлица, запушени 

синуси и бронхит. 

Първите хора, запознали се 

с лечебните свойства на тази 

билка били индианците от Се-

верна Америка, които я използ-

вали като природно лекарство 

под формата на масло, за да ле-

куват рани и за редуцирането 

на кожни болести.  Тя съдържа 

РОЗМАРИН (детоксикация)
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(балансиране) 



Листата от тази билка са от 

голямо значение за козметиката и 

се използват под формата на мас-

лени екстракти. Основния ефект 

на бръшляна е подобряването на 

кожната циркулация, но също и да 

стимулира по-бързото обелване 

на клетките мъртва кожа, което 

оказва влияние върху по-бързото ов-

лажняване и върху еластичността. 

Също така бръшлянът увеличава 

процесите на изхвърляне на токси-

ни от кожата, което се използва 

при терапевтичното намаляване 

на целулита или при превенцията 

от неговото натрупване.  

БРЪШЛЯН  (пълна циркулация)

Високо ценено бадемовото 

масло е широко използвано в козме-

тиката. Това масло се добива при 

пресоването на сладки или кисели 

бадеми. Това е основен компонент 

за всички козметични продукти за 

лице, както и за тяло. Независимо 

от вида на кожата, заради негова-

та способност да подхранва изця-

ло кожната структура, правейки я 

гладка и нежна.  

БАДЕМ (нежност и подхранване)

Медицинското дейс-

твие на лавандулата е 

познато от векове. В коз-

метиката, тази билка се 

използва в допълнение на 

продукти под формата на 

етерично масло. Смята 

се за универсално ете-

рично масло. Подхранва 

кожата, стимулира ме-

таболизма й, ускорява 

заздравяването на рани 

и белези. Употребява се 

и при абсцеси, акне, пле-

шивост, конюнктивит, 

дерматити и екземи. Има 

успокояващ ефект при 

психическо и емоционално 

напрежение.

ЛАВАНДУЛА 
(спира стреса)

Това растение идва 

от Северна Америка. Не-

говите листа и корени са 

били използвани от корен-

ните жители на Америка 

от векове за лечението 

на рани и кожни инфекции, 

включително кожни язви 

(открити рани), изгаря-

ния, порезни рани, драс-

котини. Като природен 

антибиотик и противо-

възпалително средство, 

Ехинацеята повишава 

имунитета на кожата, 

усилва процеса на епита-

лизация или с други думи 

заздравяването на по-

върхностния (епителния) 

слой на кожата (особено 

при екземи и херпесни ин-

фекции). 

ЕХИНАЦЕЯ(защита)

хе
рб

ар
ий

 …
1716



Коренът на това расте-

ние съдържа големи количе-

ства от хормона алантоин. 

Този хормон (само в нату-

ралната си форма) инициира 

образуването на нови кожни 

клетки. Той засилва циркула-

цията на кръвта в кожата, 

което води до по-голямо про-

изводство на всички елемен-

ти на растежа в кожата, и 

по-специално на минерали, ви-

тамини и протеини. Коренът 

на черния оман, като компо-

нент на кремове подхранва 

дълбоко нечистата кожа.  

ЧЕРЕН ОМАН 
(ЗАРАСЛИЧЕ) 
(регенериране)

Първите места на които се сре-

ща това растение са Северо-източна 

Европа и Западна Азия. Използва се за 

храна, като здравословна подправка, 

но също и в медицината, заради ви-

сокото си съдържание на Витамин С, 

сяра, аминокиселини, глюкоза и ете-

рични масла. В козметиката се използ-

ва пресния сок от корена му, който 

подхранва и подмладява сухата кожа, 

а също дава много добри резултати 

при третирането на старчески пет-

на, заради способността му да избел-

ва кожата. 

ХРЯН (избелва)

Лененото семе само по себе си е ма-

лък извор. То е богато на лецитин, проте-

ини, ланолинова киселина, съдържа мускус, 

който е изключително полезен за кожата 

и създава естествен защитен слой на по-

върхността на кожата, без при това да се 

нарушава нормалният приток на кислород. 

Най-доброто му приложение е срещу UVA и 

UVB-лъчите на слънцето.

ЛЕН (защита)

Екстрактът от това 

добре познато растение 

интензивно почиства и 

освежава кожата. Той е 

много ценна за козмети-

ката съставка и се из-

ползва за подхранване на 

суха и дори дехидрати-

рана кожа.  Той съдържа 

фитонциди, посредством 

които растението произ-

вежда антибактериални 

протеини, които влияят 

положително върху раз-

лични кожни възпаления и 

слезестите тъкани. 

ЖИВОВЛЯК 
(освежаване)

хербарий … 1918



Това е любимо природно ле-

карство. То действа успокоява-

що на кожата, противодейст-

ва на възпаления и бактерии, 

но-най-широката му употреба  

е превенция образуването на 

акне. Медицинското му дейст-

вие постига резултати при 

регулацията на хиперсекреци-

ята на мастните жлези. Това 

растение се използва и при 

лечението на рани и изгаряния 

(включително и такива причи-

нени от слънцето). Ефикасно 

е и за успокояване на сърбеж 

причинен от ухапвания от на-

секоми.  

КАНТАРИОН 
(сбогом възпаления)

Маслото от това древно 

растение е мощен атиоксидант, 

който помага за превенцията на 

редукцията при кожни възпале-

ния. Помага за заздравяването 

на наранена тъкан и забавя про-

цеса на стареене. Съдържа око-

ло 70% моно-ненаситени мастни 

киселини (по-голямата част е 

олеинова киселина), които по-

магат при регулирането на ек-

стракцията на себума в кожата 

и затова е незаменим за качест-

веното подхранване на кожата.  

Маслината е богат и единствен 

растителен източник на сквалан 

– съставката, която позволява 

дълбока хидратация на цялата 

кожна система. Това е изклю-

чително важно, за да изглежда 

кожата млада и свежа по-дълго 

време. 

Щипките са известни с висо-

кото си съдържание на Витамин С 

(пет пъти по-високо отколкото при 

лимона) това ги прави изключител-

но целебни. Те имат способността 

да намаляват широките пори, като 

заедно с това ги почистват в дъл-

бочина. Те изпъват кожата, задър-

жат лифтинг-ефекта и я правят 

гладка.

  

ШИПКИ 
(сила от витамини)

Това е едно от най-ста-

рите лечебни растения позна-

ти на света. Пресният корен 

съдържа минерали, мастна 

тъкан и нишесте, а сладост-

та и лечебните му свой-

ства идват от saponosides 

– glycyrizines. На тях трябва 

да балгодарим за универсал-

ното му приложение, но най-

общото му приложение е за 

облекчаване на кожни възпа-

ления.

ЖЕНСКО БИЛЕ 
(успокояващо)

хербарий …
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МАСЛИНА 
(подмладяване)
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Първа и много важна стъпка при грижата за лице е правилното и дълбоко 

почистване. Това осигуряват всички останали продукти, които ние използ-

ваме за лице, за да постигнем максимален ефект. Когато имаме по-дебела 

кожа (обикновено това се отнася за мазните кожи) недоброто почистване на 

лицето може да доведе до нежелани възпаления. 

Почиствайте и тонизирайте кожата си поне два пъти на ден – един път 

сутринта и един път вечерта. Нечистотиите събрани от окръжаващата ни 

среда, грим, клетки мъртва кожа, запушват порите и това се отразява на 

кожата и тя изглежда уморена и сива.

Само добре почистената кожа може да изглежда блестящо и да бъде 

мека и гладка.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ

красотата е …
2322



За мека и чиста кожа.

Тоалетното мляко е леко и нежно, създадено е да 

премахва грим и нечистоти от лицето, врата и шията. 

Слагайте сутрин и вечер малко количество от млякото 

на парче памук и нежно премахнете грима, докато по-

чистите изцяло кожата. Ще бъдете изненадани от неж-

ността и силата на този продукт. 

Какаовото масло (Theobroma Cacao Butter) действа 

като емолиент - омекотява и релаксира кожата, особено 

сухата.

Лененото семе (Linum Usitatissimum Extract) е ес-

тествен източник на незаменими мастни киселини: ли-

нолини и линоленови. 

Чистота и мекота, точно това, което ми трябва.

ПРОСТО ЧИСТОТА – ТОАЛЕТНО МЛЯКО ЕНЕРГИЧНА ЧИСТОТА – ПОЧИСТВАЩ И ТОНИЗИРАЩ 
ТОНИК

За почистване, релаксация и освежаване

Тоника премахва напълно остатъците от тоалетно-

то мляко и стеснява кожните пори. Той има освежаващ и 

облекчаващ ефект. Натуралните му съставки не пречат 

на тонуса на кожата и на протичащите в нея процеси. 

Лицето шията и деколтето трябва да се почистят пре-

ди нанасянето на крема, особено сутрин и вечер. 

Сложете от тоника на малко памук и почистете 

кожата с леки кръгови движения. 

Тоникът съдържа Невен (Calendula), който действа 

нежно на кожата, засилва циркулацията и подпомага ре-

генерирането на кожната тъкан. Той има способността 

да задържа влагата.

Кантарионът (Hypericum Perforatum), освен други 

ценни съставки, съдържа танин и въглеводород. Успоко-

ява прекалено активните мастни жлези, като същевре-

менно с това не нарушава равновесието на кожата.

 Лавандуловото масло (Lavandula Angustiolia) ос-

вен ароматизиращите си свойства има и успокояващ 

ефект. 

Красотата не започва сутрин и не свършва вечер... 

Но това важи за козметичните Ви процедури.

Започнете деня си вълнуващо и го приключете успо-

кояващо, а междувременно се чувствате красиви.
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цена: 66,64 лв
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цена: 47,04 лв



Кожата е най-големия ни орган и изпълнява специфични функции. Тя има 

свой собствен интелект. Ако предпочетем да не смущаваме функционира-

нето й с различни химични съставки и решим да я храним само с натурални 

продукти ще помогнем на саморегулацията и самозащитата й, и дълго време 

тя ще изглежда красива и здрава.

ДНЕВНА И НОЩНА ГРИЖА

27



Трябва да го имате! Изтънчен комплекс за деликатен тен, подхранване и 

плътност, нощният крем e изключително мазен и хра-

нителен. Погрешно се смята, че хората с мазна кожа 

трябва да ползват само овлажняващи и не съдържащи 

мазнини продукти (oil-free). Ако не нанасяме достатъч-

но мазнина върху кожата, тя получава информация да 

произвежда още повече мазнина за повърхностния си 

слой. Това, което се получава в последствие е кожа, 

която отделя твърде много мазнина на повърхността 

и изглежда неестествено лъскава, но е суха във въ-

трешността си. Поради тази причина мазната кожа, 

както и сухата трябва да бъдат подхранвани еднакво 

всяка вечер със  нощен крем. Задължи-

телно трябва да имате нощен крем! Синтетичните и 

химическите субстанции, които се използват обикно-

вено в продуктите за кожа имат продължителен из-

сушаващ ефект, независимо за какъв продукт става 

дума, мазен или хидратантен.  Поради това в днешно 

време срещаме все повече кожни проблеми и заболявания.

ме срещаме все повече кожни проблеми и заболявания. 

АКТИВЕН ДНЕВЕН КРЕМ
Хидратантен крем за оптимална дневна грижа и защита

Дневния крем е разработен да предпазва и подхранва кожата през деня. 

Той е лек и попива бързо, и като такъв е подходящ и като основа за нанасяне 

на грим. Включените в него активни съставки стимулират циркулацията на 

кръвта и обмяната на веществата, което от своя страна подмладява кожа-

та. В случаите на чувствителна кожа, може да се почувства леко затопляне 

на кожата, това се дължи на активните съставки и на билковите екстра-

кти, които способстват за по-бързата циркулация и 

обмяна на веществата. Причината за това парене са 

натуралните активни съставки, а не химикали. Съ-

щото се случва с който и да е вид кожа, но поради 

разлики във видовете кожа разликата се проявява на 

повърхността.

Водата не се задържа в кожата прекалено дълго 

време и тази загуба на влага се компенсира от днев-

ния крем, чийто съставки спомагат за поддържане 

нивото на влагата. 

Дневният крем е разработен за всички видове 

кожа. Той може да се прилага в комбинация със спиращ 

стареенето хидратиращ серум. 

Маслото от пшенични кълнове (Triticum Vulgare) 

е чудесен източник на естествен Витамин Е, но съ-

държа и протеини, които запазват влагата по-дълго, 

отколкото самата кожа може. Знае се, че Витамин Е 

е антиоксидант и забавя стареенето. 

Маслото от макадамия  (Ternifolia) се абсорбира лесно, изключително 

леко е и е богато на Витамин А, който подпомага подмладяването на клет-

ките и подсилва имунната система. Както и Витамин Е той също забавя 

процеса на стареене. Ефективен е и при защитата от UVA и UVB-лъчите.

Здрава и красива кожа всеки ден. 
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ЛУКСОЗНО ДЪЛБОКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – НОЩЕН КРЕМ

SV3001 - 32 t
цена: 62,72 лв

SV3002 - 34 t
цена: 66,64 лв



През нощта кожният метаболизъм е 8 пъти по-бърз отколкото през деня и 

е важно да осигурим достатъчно натурални и хранителни съставки, за да 

изглеждаме свежи и изпълнени с енергия на сутринта. 

Нанася се на лицето, шията, клепачите и деколтето и се масажира леко, 

фино, 1-2 минути, с кръгови движения за по-добър резултат. 

Маслото от кайсиеви ядки (Prunus Armeniaca) е чудесна храна за суха, 

отпусната, уморена и безжизнена кожа. То омекотява кожата, съживява 

клетките, регулира влажността и активира обмяната на веществата. 

Маслото от иглика (свещица) съдържа есенциални мастни киселини, ко-

ито регулират секрецията на себум, стимулират обмяната на веществата 

и възвръщат еластичността. Много е подходящо за използване при зряла и 

суха кожа. Намалява дехидратацията на кожата и регенерира тъканта.

Всяка вечер ритуал, който никой няма да види.

Всеки ден блясък, който целият свят може да потвърди. 

СУПЕР ГРИЖА АНТИ-СТРЕС – РЕГЕНЕРИРАЩ КРЕМ 
Абсолютно възстановяване за уморена 

и изтощена кожа.

Възстановяващия крем е предназначен за нечиста, уморена и проблем-

на кожа. В тези случаи той може да се използва като дневен крем, вместо 

стандартния дневен крем. Кремът се нанася на предварително почистен с 

тоник кожа. Той е богат на активни съставки и съдържа голямо количество 

зеолит, който е мощен детоксификатор и антиоксидант. Използвайте въз-

становяващия крем в комбинация с нощния крем Sanovita за нощно подхранва-

не. Независимо от това, че е създаден за проблемна кожа, възстановяващият 

крем може да се използва и като допълнителен крем през деня за нормална 

кожа. Поради изцяло натуралните си съставки този крем няма ограничения 

за употреба.

Микронизиран зеолит-мегамин стимулира подмла-

дяването и ускорява  обмяната на веществата, като 

енергизира клетките и тъканта.

Зехтинът (Оlea Еuropea) е богат на витамини, бета-

каротин и на антиоксиданти. Той освежава, подхранва и 

регенерира кожата. 

Женското биле има антисептично и противобакте-

риално действие. 

Достъпен лукс за 24-часово интензивно възстановяване. 

За кожа, която е по-здрава отвътре и свежа отвън. 

…като страст

бадем

маслина

пшеница
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цена: 68,60 лв



като мъдрост и доброта...

Продукт разработен за специалната по-

требност кожата да изглежда по-млада, по-кра-

сива и фина. 

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА
ACADEMY HYDRA COMPLETE – ХИДРАТАНТЕН

СЕРУМ ПРОТИВ БРЪЧКИ
Хидратантна формула за по-млад външен вид

Хидратантния серум осигурява достатъчно влага през деня и нощта. 

Той е идеална основа за нанасянето на друг вид козметика (дневен и нощен 

крем, възстановяващ крем, крем против стареене). Неговата уникалност се 

дължи на екстракт от водораслите уакаме, които са богати на протеини, 

амино киселини и витамини.  Той възстановява еластичността, подмладява 

клетките и по този начин забавя стареенето.  Този 

серум напълно хидратира и съживява кожата.  Нане-

сете серума върху чиста кожа и изчакайте няколко 

минути преди да нанесете крем по Ваш избор. 

Морските водорасли уакаме (Undaria Pinnatifida) 
са богати на протеини, аминокиселини и витамини, 

които влияят на възстановяването на кожните клет-

ки и бръчките видимо намаляват.

Морковеното масло (Daucus Carota) е богато на 

бета-каротин и минерали, витамини А и Е. То прави 

чудеса със сухата кожа, тонизира и овлажнява кожа-

та и я снабдява с хранителни вещества. 

Отлична комбинация за младежка, поразителна и 

еластична кожа.

3332

SV3005 - 37 t
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Кремът против стареене е разработен за предотвратяване появата на 

бръчки и за намаляване на съществуващите вече. Той се препоръчва за полз-

ване над 30 и повече годишна възраст. Нанесете непременно на местата, 

където кожата е по-тънка и е най-чувствителна (около очите, около устата, 

шията и деколтето). Обърнете специално внимание на кожата на врата, 

тъй като там кожата е по-тънка и се нуждае от допълнително подхранва-

не. Използвайте например дневен крем за цялото 

лице, крем против стареене около очите, устата и 

за шията. През нощта използвайте нощен крем, но 

допълнително нанесете крем против стареене вър-

ху най-чувствителните места. Един път седмично 

можете да използвате кремът против стареене 

вместо нощен крем. Нанасяйте крема и върху кле-

пачите. Този крем е естествен и безвреден и може 

да се използва според Вашата преценка. Ако използ-

вате хидратен серум против стареене, нанесете 

го преди крема.

Маслото от пшеничен зародиш (Triticum 

Vulgare) е богато на въглеводороди, протеини, ли-

пиди и хормони. То съдържа и много витамини: Ви-

тамин A – за растеж, B1 за засилване на циркула-

цията, B2 за ускоряване обмяната на веществата, 

C за подпомагане кръвообразуването, и B3, B6, D и 

E. Всичко изброено ще направи кожата да изглежда 

PRO-YOUTH NUTRIENCE – КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ
Абсолютно възстановяване за остаряващата кожа 

бляскава и поддържана. Този продукт е мощен антиоксидант. 

Маслото от шипки (Rosa Canina) съдържа основни мастни киселини, 

витамини и минерали, които имат благоприятен ефект при регенерирането 

на кожата и особено добре се повлиява възрастна кожа.

Сусамовото масло (Sesamum) прави повърхността на кожата по-мека 

и я подхранва.

За кожата, която няма възраст.

Нека всички да се удивляват ….

Снимка от измерването на дълбочината на бръчките след 4 седмици на 

използване на  крем против стареене.

Преди приложението 

                                  
След приложението           
                        

3534

SV3015 - 35 t
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…и сладка свобода

КОЗМЕТИКА ЗА ПРОБЛЕМНА И 
ЗАМЪРСЕНА КОЖА

Причина за проблемната и замърсена кожа могат да бъдат множество 

фактори. Най-често те се делят на: хормонални, които се появяват при смя-

на на хормоните на млада или зряла възраст и вторият много важен фактор 

– на секрецията на себум (това се отнася най-вече за мазните кожи) с голе-

ми и в повечето случаи запушени пори, които наричаме акне, когато започнат 

да се възпаляват. И в двата случая деформациите се дължат на не баланси-

раната секреция на жлезите. Естествените продукти за проблемна кожа не 

се държат агресивно към кожната тъкан и не я изсушават, тъй като това 

води до намаляване на жизнеността й до минимум. Естествените продукти 

влияят върху подобряването оптималното функциониране на кожата. Нашият 

организъм естествено се стреми към здраве и баланс и за това е важно да 

го стимулираме с лесно усвоими продукти.



ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ТОНИК

Първата стъпка при грижата за замърсена и проблемна кожа е почист-

ването. Възстановяващият тоник приготвен от билки, тонизира кожата, по-

добрява почистването на порите в дълбочина и предотвратява възникването 

на възпалителни процеси. Тонизирайки и почиствайки кожата ние я подгот-

вяме за по-добър и по-бърз ефект от действието на 

Възстановяващия крем и пудрата .

Живовляк (Plantago Lanceolata) - помага за нама-

ляване на увеличената секреция на себум и дори гной. 

Деформацията на кожата които причиняват повишена 

мастна секреция, са в повечето случаи причина и за 

образуването на акне и тук този продукт има положи-

телен ефект елиминирайки тези фактори.

Корени от джинжифил (Zingiber Officinalis) - про-

явяват незаменими качества при третирането на 

проблемна кожа. Те имат способността да извличат 

токсините от кожата, като по този начин почистват 

запушените пори. Помагат и при отстраняването на 

гнойта от дълбоките слоеве на кожата.

3938

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ

Съдържа билки, които добре почистват кожата в дълбочина, като не 

смущават естествената функция на кожните жлези. След нанасяне, кремът 

остава върху кожата, като така осигурява по-силен и дълготраен ефект, 

затова е важно да се използва след като порите са почистени с тоника. 

Кремът е хидратантен и подходящ за ежедневна употреба.

Лененото семе (Linumusita Tissimum) съдържа слуз, протеини, лецитин и 

ланолинова киселина. Оказва успокояващ ефект върху възпаления и раздразне-

на кожа. Ленената слуз, съдържаща се в лененото семе създава естествен 

защитен слой на повърхността на кожата, който не 

възпрепятства нормалния кислороден поток и опти-

мизира мастната секреция.

Прополисът е известен, като естествен ан-

тибиотик. Той има антивирусно, антибактериално 

и антисептично действие, качества необходими за 

отстраняването и предотвратяване появата на 

акне. Прополисът почиства порите, балансира ко-

жата и влияе положително върху възпалителни про-

цеси.

SV3019 - 25 t
цена: 49,00 лв

SV3018 - 35 t
цена: 68,60 лв
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ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

Хидратиращият лосион за тяло е за ежедневна упо-

треба след душ или баня. Той осигурява достатъчно маз-

нина и влажност и не оставя мазни следи по дрехите. Той 

се нанася и се абсорбира лесно и не отнема много време. 

Подбраните билкови субстанции ще осигурят достатъч-

но влага през деня.

Бадемовото масло (Prunus Dulcis) е богато на мине-

рали и витамини A, B1, B2, B6, E и есенциални минерални 

мастни киселини. То предпазва, подхранва и успокоява ко-

жата. Лесно се абсорбира. 

Спирулината (Spirulina Platensis) (вид синьозелени во-
дорасли) са богати на протеини и витамини. Отлична е 

за съживяване на уморена и безжизнена кожа. Силен ан-

тиоксидант; подобрява еластичността и удължава мла-

дежкия външен вид. 

Маслото от семената на помело (тропически 

плод, подобен на грейпфрута) е естествен антибакте-

риален, противовирусен и противовъзпалителен агент. 

Осигурява необходимата защита и хидратира кожата. 

Иланг-Иланг (Cananga Odorata) има изключителна ми-

ризма, която има способността да успокоява и ревитали-

зира, както кожата, така и ума.

Това е просто любов.

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО БИОПЛОГИЧНО МЕКА КОЖА–ХИДРАТИРАЩ 
ЛОСИОН ЗА ТЯЛО

Овлажняващ комплекс за жизнена, мека и подхранена и 

поддържана кожа.

Кожата е най-големият човешки орган, 
като такъв е важно да го подхранваме с 

натурални продукти.

Кожата е най-големият човешки орган, 
като такъв е важно да го подхранваме с 

натурални продукти.

SV3010 - 34 t
цена: 66,64 лв
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красотата дава криле...красотата дава криле... LUXURIOUS SKIN FORMING – МАСЛЕНА ЕМУЛСИЯ ЗА 
ТЯЛО

Богат маслен комплекс за зряла и суха кожа.

Мастната емулсия съдържа субстанции, които 

хранят кожата и я подхранват отвътре. Тя е чудесна 

за суха и дори напукана кожа и резултатите са видими 

още след първата употреба. В професионално отно-

шение, тя е чудесна за масаж. Ако казваме, че хидра-

тантния лосион за тяло е за ежедневна употреба, то 

маслената емулсия трябва да се използва 2-4 пъти на 

ден или задължително всеки ден. Тя прави кожата да 

изглежда копринена и мека. Вие наистина ще видите 

разликата. В случаите на много сух скалп или други 

проблеми, масажирайте кожата на главата маслена-

та емулсия и оставете да действа поне за час до 

цяла нощ. Измийте няколко пъти със шампоан (няколко 

пъти за да отмиете маслото). Ще видите резултат 

още след първото измиване. Няма ограничения за упо-

треба. 

Зехтинът (Olea Europaea) има мощно антиокси-

дантно действие. Той има способността да овлажнява 

кожата и да поддържа нивото на влагата за по-дълъг 

период.

Сусамовото масло (Susamum) омекотява повърх-

ностния слой на кожата.

Маслото от жожоба (Buxus Chinesis) хидратира 

SV3011 - 37 t
цена: 72,52 лв



кожата и я прави гладка и нежна. 

Екстрактът от джинджифил  (Zingiber Officinalis) има способността 

да абсорбира токсините и да увеличава обмяната на веществата в кожната 

тъкан.

За кожата, която се чувства абсолютно удобно.

ИНТЕНЗИВНА ФОРМУЛА BIO-
SLIM–АНТИЦЕЛУЛИТЕН ЛОСИОН

Интензивна отслабваща 
програма в помощ при 

намаляването на целулита.

Антицелулитния лосион е създаден за намалява-

не и превенция на целулита. Масажирайте лосиона 

с кръгови движения в проблемните зони, с акцент 

върху бедрата, краката и корема. Препоръчва се за 

употреба след душ или баня по възможност в ком-

бинация с лосиона за тяло или маслената емулсия. 

Екстрактът от джинджифил има способността да 

елиминира токсините от кожата.

Той се проявява агресивно спрямо целулита, сти-

мулира кръвообрашението, което действа на целули-

та. Изследвания показват, корените от джинджофил 

могат да стопят портокалова кора, като мазнина. 

Екстрактът от бръшлян (Hedera Helix) съдър-

жа сапонини (hederacozids B и C) и се използва за ре-

дукция на мазнините в тялото, тъй като са доказани 

специалните му качества за премахването на големи 

количества вода, което намалява натрупаните маз-

нини. Бръшлянът е много агресивен: помага за стиму-

лиране на микроциркулацията в целулитната тъкан, 

която обикновенно е изключително слаба. Силното 

му действие спомага за стопяването на мазнините 

и предотвратява образуването на нови. 

Канелата (Cinamomium Cassia) има способност 

да стопява натрупаните под кожата мазнини. Тя има 

бързо действие при борбата с целулита и влияе неж-

но на кожата.

Мощно и деликатно докосване от природата за 

главозамайващи резултати.

…и дамска привилегия
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SV3013 - 36 t
цена: 70,56 лв



това което остава...

ТАБЛИЦА ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА – определете вашия тип кожа и я подхранвайте ежедневно, оптимално и луксозно

Възраст
В
с
як

а 
въ

зр
ас

т

Тип кожа Основни характеристики 
на кожата Грижи за тялото Ежедневни грижи 

за лицето
Грижи за кожата през 

нощта

- евентуална червенина
- чувствителност към топлина
- внезапна поява на 
  неприятен сърбеж
- обриви и възпаления

- кожата не е еластична
- изглежда уморена
- суха кожа и видими бръчки
- поява на капиляри и
  старчески петна         

- кожата е мека, опъната 
  и гладка
- кожата има естествен 
  блясък

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- detoxamin защитен крем
  или дневен крем  

- кожата има мазен филм 
  на повърхността
- кожата изглежда у
  морена и е изтънена
- появяват се акне и 
  черни точки

- измиване на лицето с
  магнитна вода  
- възстановяващ тоник
- detoksamin пудра за кожа
  (директно за акне)
- дневен или възстановяващ
  крем

- Т-зоната (чело, нос и 
  брадичка) са блестящи
- порите на Т-зоната са 
  уголемени
- бузите са сухи и опънати

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- дневен крем

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- крем против бръчки

Оптимална грижа

Луксозна грижа
- измиване на лицето с
  магнитна вода
- маслена емулсия
- тоник за лице
- хидратиращ серум против
  бръчки
- крем против бръчки

- измиване на лицето с  
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- нощен крем 

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- възстановяващ тоник
- detoksamin пудра за
  кожа(директно за акне)
- възстановяващ или
  регенериращ крем  

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- detoxamin защитен или
  дневен крем

- кожата възвръща 
  стегнатостта си след 
  измиване на лицето 
- порите са малки
- кожата е нежна и гладка

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- нощен крем

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- detoxamin пудра за кожа
- регенериращ крем

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоалетно мляко
- тоник за лице
- нощен крем

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- маслена емулсия
- тоник за лице
- хидратиращ серум против
  бръчки
- нощен крем

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоник за лице
- detoxamin защитен крем

- измиване на лицето с
  магнитна вода
- тоник за лице
- detoxamin защитен крем

Оптимална грижа

Луксозна грижа
Зряла и много дехидратирана

35
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Ако разглеждаме здравето, като привилегия на индивида, тогава то оп-

ределено не е нещо с което всеки може да се гордее. Здраве означава балан-

сирано съжителство с всичко, което ни заобикаля. Има израз, който гласи, че 

здравето е отсъствие на болест, но ние сме сигурни, че то е много, много 

повече.Ако замърсяваме планетата си с различни индустриални производ-

ства, които произвеждат толкова много отровни отпадъци, ако я замърся-

ваме с производството и консумацията на продукти, които не са натурални 

и на които ще им бъдат необходими стотици години, за да се разградят в 

природата, тогава е лудост дори да си мислим, че правим достатъчно за да 

си осигурим наслада от тази безценна привилегия –привилегията да бъдем 

здрави.

Здравето е понятие, което трябва да включва всичко: нас, другите хора, 

нашата планета и всичко което ни заобикаля на нея. Ако използваме приро-

дата прекомерно и я замърсяваме, то здравето с което се раждаме ще ни 

съпътства само за кратко. Скоро след това ние ще започнем непрекъсната 

борба да се предпазим, като забравяме да се запитаме, какво е здравето, 

което ще оставим на децата си. 

Използването на натурални продукти Ви държи в добра форма и Ви по-

мага да запазите собственото си здраве. Здравето наистина може да бъде 

привилегия, която да Ви накара да се радвате на живота си и на баланса 

между човека и природата. Изключително натуралните съставки на нашите 

продукти ще помогнат на Вашето тяло да изхвърли по-бързо и по-ефективно 

различните видове токсини, които ние приемаме чрез водата, въздуха, хар-

ната, и т.н., като ни осигуряват естествен имунен механизъм, което кара 

тялото ни да работи за нас, вместо ние да работим за него. 
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Основната съставка за всички  - продукти е зе-

олит (clinoptilolite). Зеолита е природен силикат с пореста струк-

тура, с микропори получили се при взаимодействието на вулка-

ничната лава с подземните алкални води. От отдавна той се 

използва в селското стопанство, като допълнение към почвата, 

като харна за животните, за почистване на селскостопански по-

мещения, за почистване на ядрени, токсични и радиоактивни води 

и водни потоци. В цял свят зеолита се използва за приложение от 

човека повече от 20 години и е познат като едно от най-добрите 

средства за почистване и детоксикация на човешкия организъм. 

Зеолита клиноптилолит има кристална решетка, която съдържа 

микроелементи, като калций, магнезий, сода и калий. Затова зе-

олита е не само мощен детоксификатор, но и естествен йонен 

обменник.

 е активен зеолит, обработен по специален начин. 

Заради това той притежава специални физични свойства, увели-

чава активната си повърхност, увеличава абсорбцията си, йонен 

обмен, отдаване на електрони, и всичко това говори за по-голям 

потенциал в сравнение с първоначалния продукт. Като вземем в 

предвид билките, минералните съставки, както и производство-

то при строго определени технологични условия, производителят 

ни гарантира неговото високо качество и действие. 

Всички продукти имат следното действие:

• абсорбция на токсини от цялата кожа и/или вътрешните 

органи.

• абсорбция и неутрализация на свободните радикали.

• енергийна помощ за организма, като подобрява енергийно-

то състояние на клетъчно ниво, като разделяне на електрони и  

електростатично разреждане на клетъчната мембрана. 

• положително влияние върху развитието и активацията на 

лимфоцитите и интерлевкина. 

Кога препоръчваме :

• за детоксикация от тежки метали, свободни радикали, 

амоняк, радионуклиди; 

• при хронични заболявания

• в спорта намалява образуването на млечна киселина и за-

силва оздравителните процеси

• за подсилване и стимулиране на имунната 

система (с имунодефицит)

• за набавяне на необходимите на организма 

микроелементи

• за регулиране нивата pH 

• помага при лъчелечението и химиотерапия-

та

• като нутрикозметика – помага подобряване-

то на целия кожен метаболизъм, като прави кожата да изглежда 

по-добре.

 е противопоказен за пациенти на бъбречна диа-

лиза и за пациенти с трансплантация на органи. 
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DT001 –  - ПРАХ
125 g
100% натурален клиноптилолит
Насоки за употреба: 1 ч.л. от праха се прибавя към вода. 
Пийте 3 пъти на ден половин час преди ядене и отделно

от другите лекарства.  

DT002 –  - КАПСУЛИ
180 капсули, 410mg
Зеолит 
Капсула: целулоза 90mg
Насоки за употреба: 2-3 пъти на ден по 3 капсули по време 
на хранене с вода.

DT001 - 40 t
цена: 78,40 лв

DT002 - 50 t
цена: 98,00 лв



Пчелното млечице се използва за превръщането на обикновената пчела 

в пчела майка, която живее 30 до 40 пъти по-дълго отколкото пчелата ра-

ботничка. Продължителността на живота на пчелата работничка е 35-40 

дни, докато пчелата майка, живее 5-6 години и е изключително плодовита 

и това е благодарение на пчелното млечице. То съдържа 3 вида органични 

субстанции: липиди, глициди и протеини, но причината за невероятните му 

свойства е съдържанието на множество витамини, сред които най-вече съ-

държанието на витамините B и Е. Тази високо концентрирана храна е полезна 

не само за пчелите. Тя съдържа всичко, което е необходимо за изграждането 

и оцеляването на един жив организъм, като започнем от мазнините, фермен-

тите, протеините, микроелементите, аминокиселините, въглеводородите и 

стигнем до витамините. Поради тази причина много хора наричат пчелното 

млечице “супер храна”. То се цени високо в западната и източната медицина 

и представляват високо ценено средство за възстановяване на организма.

ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ

DT007 –  - КАПСУЛИ С ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ
90 капсули
Нетно тегло: 45 g
Съдържание на 1 капсула: Зеолит 328 mg, Пчелно млечице 82 mg.
Обвивка на капсулата: целулоза 90mg
Препоръчителна дневна доза: Взимайте 3 пъти на ден по 1 капсула с малко вода.

Пчелното млечице регенерира тялото, кожата, 

косата, стимулира разтежа на клетките, увеличава 

обема на мускулите, помага за бързото възстановя-

ване след прекарано боледуване, подобрява цялост-

ното състояние на изтощени и лишени от добри 

условия на живот хора, увеличава физическите спо-

собности, подсилва имунитета, забавя стареенето, 

стимулира възстановяването на кръвта, увеличава 

растежа и развитието на тялото, повишава рабо-

тоспособността, действа, като енергизатор, нор-

мализира кръвното налягане, подобрява здравослов-

ното състояние на целия организъм и т.н.  За това 

продукти, които съдържат пчелно млечице са силни 

регенератори, които помагат човешкия организъм 

да функционира оптимално или по-добре.
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DT007 - 50 t
цена: 98,00 лв



DT003 –  - КАПСУЛИ С ГУАРАНА
180 капсули, 
Зеолит 205 g, Гуарана 205 g (съдържание на  кофеин 90mg)
Обвивка на капсулата: целулоза 90mg

Начин на употреба: 3-6 капсули с вода.

5756

Гуарана (Paullinina Cupana) – подпомага умствените процеси, паметта 

и бодърстването. Тя е мощен антиоксидант и се препоръчва за намаляване 

на оксидативния стрес (особено при спортистите). Този продукт не трябва 

да се използва от хора с високо налягане, смущения в сърдечния ритъм, със 

стомашни и чревни язви и повишена функция на щитовидната жлеза.

DT004 –  - КОЖНА ПУДРА
60g

100% природен зеолит
Начин на употреба: нанасяйте пудрата 2-3 пъти 

на ден върху кожата, за подпомагане на основната 
терапия при различни, кожни оплаквания.

Активните частици на тази пудра помагат за бързото възстановяване 

на наранена кожа. Препоръчва се при наранявания, изгаряния, за по-бързо заз-

дравяване на рани и в помощ на основното лечение при лекуването на кожни 

деформации. Идеална е за прилагане върху проблемна кожа в комбинация с 

другите продукти на . 

DT003 - 55 t
цена: 107,80 лв

DT004 - 18 t
цена: 35,28 лв
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DT005 –  - ЗАЩИТЕН КРЕМ
100 ml

Заради високото съдържание на качествени билкови масла, този крем 

действа благоприятно при различни кожни проблеми, като изключително суха 

или напукана кожа. Той подхранва кожата в дълбочина, като заедно с това 

създава защитен слой, който запазва кожата гладка дори при неблагоприят-

ни условия, като вятър и продължителна работа навън. 

Заради предназначението му да подхранва, предпазва и храни кожата, 

този крем е пригоден за всички възрастови групи и всички видове кожа. 

Сусамовото масло действа благоприятно върху напукана кожа, то я под-

хранва в дълбочина, храни я и я прави по-мека.

Восъкът на жълтите пчели и ланолина имат свойствата да омекотяват 

и лекуват повърхностния кожен слой. Те създават защитен слой, който пред-

пазва кожата дори и в най-тежките атмосферни условия.

DT006 –  - КРЕМ ЗА РЪЦЕ
100 ml

Задължително нанасяйте крема за ръце няколко пъти на ден. Кожата на 

ръцете много чувствителна и се нуждае от допълнителни грижи и защита. 

Обща практика е да се харчат повече пари козметика за лице, а за ръцете 

си се грижим с това, което остава. По кожата на ръцете най-добре може да 

се отгатне възрастта и никоя козметична процедура не може да помогне за 

това. Затова екипът на Sanovita, създаде крем за ръце, богат на ценни бил-

кови масла и минерали, за да може той да осигури максимално подхранване и 

защита на ръцете Ви. Годините опит с този крем показаха, че той премахва 

редица кожни пигментации.

DT005 - 40 t
цена: 78,40 лв

DT006 - 25 t
цена: 49,00 лв
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zа енергия... IPoDrink - НАПИТКА ЗА ИМУННА СИЛА

IPoDrink (Immune Power Drink или Напитка за имунна сила) 100ml от сока 

съдържат 190 g червена американска боровинка и екстракт от червено гроз-

де. Богат на билкови съставки и неизбежно Витамин С, IPoDrink, представля-

ва дневната Ви доза енергия.   Енергията на природата и силата на магнита, 

които се съдържат в този продукт, осигуряват необходимата ни енергия ук-

репват имунитета. Една малка глътка от IPoDrink с малко вода и превъзходен 

вкус и ще почувствате повишена жизненост и енергия. 

Нашите съвети:

• Продължителната употреба на IPoDrink се препоръчва на млади и ста-

ри. 

• Една супена лъжица (или 3 чаени лъжички) разбъркайте с вода в съотно-

шение подходящо за Вас. Така една бутилка IPoDrink ще Ви бъде достатъчна 

за цял месец.

• IPoDrink може да се приема с вода или други течности. Не препоръчва-

ме да държите напитката на топли места, тъй като тогава тя ще изгуби 

потенциала си. 

• IPoDrink може да се използва, като заливка на сладолед, а е много вкус-

на и като допълнение на шейкове и коктейли.

Ритъмът на живота, както и необходимостта да се радваме на аро-

мати, храни,  или (без)действия, които често не са най-доброто за нашето 

тяло, прави този продукт задължителен за запазване на баланса и здравето 

на организма ни. С IPoDrink можете да си позволите да се наслаждавате 

на нещата, които обичате. С тази хранителна добавка за изграждане на 

имунитета, стреса и всекидневното напрежение вече няма да са заплаха за 

Вашата жизненост. 
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zа жизненост и способности

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА за силна 
имунна система!

Медицинските качества на червената боровин-

ка са познати още от миналото. Индианците са я 

използвали за лекуването на рани. Най-новите про-

учвания съобщават за биоактивна билкова субстан-

ция на червената боровинка, която предотвратява 

разпространението на бактерии в човешкия органи-

зъм, така те действат, като антиоксиданти срещу 

свободните радикали. Предполага се, че своборните 

радикали в големи количества могат да причинят 

появата на рак. 

Нов антибиотик?

Много учени говорят за активните субстанции 

открити в червената боровинка , като за нов анти-

биотик. Те предпазват от бактерии, но не изграж-

дат резистентност. По цял свят е установено, че 

действието на този плод има много положителни 

страни.

РЕСВЕРАТОЛ е ензим, който се съдържа в червеното грозде, а поради 

това и в червеното вино. С този факт учените обясняват добре известния 

“Френски парадокс”.Като цяло французите живеят по-дълго то останалите 

западноевропейци, а наред с това страдат и от по-малко сърдечносъдови 

заболявания. Това се дължи на пиенето на червено вино, тъй като те кон-

сумират храна, която е толкова нездравословна, колкото и тази на другите 

националности. 

Има голям брой публикации, които приписват на РЕСВЕРАТОЛ-а и ЧЕРВЕ-

НАТА БОРОВИНКА тези невероятни свойства, превенция на сърдечни услож-

нения, увеличаване на добрия холестерол известен още, като HDL, забавяне 

процеса на стареене на организма, превенция срещу разпространението на 

вируси, блокиране причинителите на рака във всеки стадий. Да докажем всич-

ко това ще ни бъде необходимо много повече време. Бъдещето вече започна.

До 60% от всичко, което нанасяме върху кожата си прониква в кръвооб-

ращението. Затова е важно да бъдем сигурни, че използваме, козметика, коя-

то не съдържа токсини, канцерогенни вещества и като цяло вредни състав-

ки. В това се състои уникалността на нашата колекция – в производството 

си ние използваме само натурални субстанции и произвеждаме продуктите 

си по патентована и защитена технология. Ние държим на качеството и 

произвеждаме по поръчка, поради което продуктите ни са винаги пресни и 

имат активно действие.

 

E001 - 50 t
цена: 98,00 лв



…и здраве
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В последните страници се опитахме да ви запознаем с това, към което 

хората се стремят все повече и повече – природосъобразния начин на жи-

вот. Опитахме се да Ви предадем част от страстта, която ни завладя в 

изследване на алтернативите начини да се грижим за себе си.  Ние решихме, 

че заедно с нарастващия брои на хората, ще бъдем като протегната ръка, 

стремяща се към живот с природата, запазване на доброто здраве, природ-

ните източници и цялата екосистема. Решихме да бъдем връзка в голямата 

верига от хора, които ги е грижа, които не извръщат глави, които се грижат 

за нашата планета днес за по-добро утре за всички нас. Решихме също да 

застанем на страната на човечността за всички живи същества на плане-

тата. Ако се чувстваш по същия начин, то тогава сме в един отбор. Ако 

разбираш необходимостта да се върнем към естествения начин на живот, 

тогава заедно с нас ти правиш нашата връзка много по-силна.
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Благодарим за вниманието.
Екипът на 

*Нито едно животно не е убито или измъчвано, или подложено на тесто-

ве под какъвто и да е форма, за производството на нито един от продукти-

те на  collection за здраве и красота …

...защото нямаше нужда от това. zа любов …



Храни живота на земята!


