Баға-парағы
Прайс-лист
№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация

1

Клуб картасы/Клубная карта
(93000)
Club card

ББ

КЦ

РЦ

0

1400

1400

Жиынтыққа кіреді: «Танысайық» кітапшасы, «Daily health. Салауатты тамақтанудың
құрамбөліктері» кітапшасы, Alive буклеті, Coral Club ашық хаты, тұтынушының анкетасы,
дисконттық карта
В набор входят: брошюра «Давайте познакомимся», брошюра «Daily health. Компоненты
здорового питания», буклет Alive, открытка Coral Club, анкета потребителя, дисконтная карта

Суға минералдық қоспалар
Минеральные добавки для воды
2

Корал-Майн
(91655) 1 r-нан 10 саше/10 саше по 1 г
Coral-Mine®
(91656) 1 г-нан 30 саше/30 саше по 1 г
Корал-Майн Сильвер
(2201) 1 г-нан 10 саше/10 саше по 1 г
Coral-Mine
Silver
(2200) 1 г-нан 30 саше/30 саше по 1 г

5
15

2240
5880

2800
7350

5

2240

2800

15

5880

7350

Ауыз суды салқындатуға арналған, табиғи маржаннан минералдық композиция. Судың дәмдікиістік қасиеттерін жақсартады, минералдьщ алмасуды реттейді
Минеральная композиция из природного коралла для кондиционирования питьевой воды.
Улучшает органолептические свойства воды, регулирует минеральный обмен

Тағамға биологиялық қоспалар
Биологически активные добавки к пище
3

H-500

(91800) 60 капсула/капсул
(91882) 90 капсула/капсул
(91883) 120 капсула/капсул

21
30
39

8400
12040
15680

10500
15050
19600

Өнім антиоксиданттық әрекет етеді. Бос радикалдардан қорғанысты қамтамасыз ете оты- рып,
H-500 энергетикалық әлеуетті кұшейтеді, төзімділікті арттырады, жумысқа қабілетті қалпына
келтіруге көмектеседі
Продукт обладает антиоксидантным действием. Обеспечивая защиту от свободных радикалов,
Н-500 увеличивает энергетический потенциал, повышает выносливость, помогает восстановить
работоспособность

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

4

Са-Мg Кешені/Са-Мд Комплекс
Са-Мg Complex
(91845) 90

ББ

КЦ
11

5040

РЦ
6300

таблетка/таблеток
Кешеннің құрамына кальций мен магний түздары, сондай-ақ, қосарлана әсер ететін
минералдар мен дәрумендер кіреді, бүл өнімнің сіңімділігін және әрекетін едәуір жақсартады
Комплекс включает органические соли кальция и магния, а также синергичные минералы и
витамины, что значительно улучшает усвояемость и действие продукта

5

Абрикотаб
Abricotab

(2134) 60 таблетка/таблеток

11

5600

7000

Шайналатын дәмді таблеткалар - сары өріктің «Шалах» сұрыбының және белгілі «Наринэ»
пробиотигінің қосарланған бірігуі. Иммунитетті нығайтуға және организмді жалпы сауықтыруға
ықпал етеді, ішектің микрофлорасына және ас қорытуға оң әсер етеді
Вкусные жевательные таблетки - синергичное сочетание абрикоса сорта «Шалах» и
известного пробиотика «Наринэ». Способствует укреплению иммунитета и общему
оздоровлению организма, положительно влияет на микрофлору кишечника и пищеварение

6

АД Фито Контрол
BP Phyto Control

(91859) 90 капсула/капсул

14

5880

7350

Кешеннің құрамына кальций мен магний түздары, сондай-ақ, қосарлана әсер ететін
минералдар мен дәрумендер кіреді, бүл өнімнің сіңімділігін және әрекетін едәуір жақсартады
Комплекс включает органические соли кальция и магния, а также синергичные минералы и
витамины, что значительно улучшает усвояемость и действие продукта

7

АкваОкс
капсул
AquaOx

19

(91829) 60 өсімд. капсула/раст.

7840

9800

Тиімді антиоксиданттар: анар, асаи, какао, розмарин орталық жүйке жүйесінің және жүрекқантамыр жүйесінің жұмысын оңтайландырады, қан айнапымын жақсартады, мезгілінен
бұрын қартаюдан қорғайды
Эффективные антиоксиданты гранат, асаи, какао, розмарин оптимизируют работу ЦНС и
сердечно-сосудистой системы, улучшают кровообращение, защищают от преждевременного
старения

8

Алоэманнан (1700) 60 өсімд. капсула/раст. капсул
Aloemannan

19

7840

9800

Жалпы нығайтатын қүрал, организмнің жалпы сауығуына ықпал етеді, ас қорыту үрдісін
реттейді, тіндердің қалпына көлуіне ықпал етеді
Общеукрепляющее средство, способствует общему оздоровлению организма, нормализует
процесс пищеварения, способствует восстановлению тканей

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

9

Алтимейт
(11681) 30 таблетка/таблеток
Ultimate
(11691) 120
таблетка/таблеток

ББ

КЦ
7,5
19

3500
8960

РЦ
4368
11200

Қажетті дәрумендер мен минералдардың, сондай-ақ, өсімдік тектес құрамбөліктердің
үйлесімді көшөні. Дәрумендік және минералдық тапшылықтың барлық түрлерінде қолдануға
көрсетілген, әсіресе, экологиялық қолайсыз өңірлерде тұратын адамдарға усынылады

Сбалансированный комплекс необходимых витаминов и минералов, а также растительных
компонентов. Показан при всех видах витаминной и минеральной недостаточности,
особенно людям, проживающим в экологически неблагоприятных регионах

10

Ассимилятор
Assimilator (91118) 90 өсімд. капсула/раст.
капсул

20

7840

9800

Өсімдік тектес ферменттер А және Д дәрумендерімен бірге ас қорыту жолдарының қалыпты
жұмысын және қоректік заттектердің сіңірілуін қамтамасыз етеді
Пищеварительные ферменты растительного происхождения с витаминами А и D
обеспечивают нормальную работу пищеварительного тракта и усвоение питательных
веществ

11

Би-Лурон
B-Luron

(91814) 2x500 мл

150

63000

78750

Ішуге арналған шәрбат түріндегі гиалурон-хондроитинді кешен - буындарга шынайы және
тиімді көмек. Буын сарысуының өндірілуін белсендіруге, буындардың қоректенуін және
шеміршек тінінің қалпына келуін қамтамасыз етуге арналған
Гиалурон-хондроитиновый комплекс в виде сиропа для внутреннего применения - это
реальная и эффективная помощь суставам. Предназначен для активации выработки
синовиальной жидкости, обеспечения питания и восстановления хрящевой ткани суставов

12

Биошейп
(18021) 140
таблетка/таблеток
BioShape

26

12880

16100

Алмастырылмайтын амин қышқылдары мен шөптердің ерекше үйлесімді кешені. Салмақты
азайту бағдарламаларының рационына қосымша ретінде қабылдау ұсынылады
Уникальный сбалансированный комплекс незаменимых аминокислот и трав.
Рекомендуется принимать как дополнение к рациону в программах по снижению веса

13

Визи-прайм
Visi-Prime

(2114) 30 капсула/капсул

8

3360

4200

Омега 3 КҚМҚ, лютеиннің, зеаксантиннің, мырыштың, В2 және Е дәрумендерінің үйлесімді
бірігуі көрудің сапасы мен қырағылығын сақтайды, жүктемеде кездің шаршауын азайтады,
көрудің жасқа байланысты бұзылыстарының дамуын бәсеңдетеді
Сбалансированное сочетание ПНЖК Омега 3, лютеина, зеаксантина, цинка, витаминов В2 и
Е сохраняет качество и остроту зрения, снижает утомляемость глаз при нагрузке, замедляет
развитие возрастных нарушений зрения

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

14

Е дәрумені/Витамин Е
Vitamin Е
(45960) 90 өсімд, капсула/раст. капсул

ББ

КЦ
12

5040

РЦ
6300

Ең жақсы антиоксиданттардың бірі, гормондық жағдайға оңтайлы әсер етеді, жүрек пен
тамырлардың саулығын, иммунитетті қолдайды. Сау теріге арналған жастық пен сұлулық
дәрумені
Один из лучших антиоксидантов, благоприятно влияет на гормональный фон, поддерживает
здоровье сердца и сосудов, иммунитет. Витамин молодости и красоты для здоровой кожи

15

ГинкгоБилоба
Ginkgo Biloba
(1453) 60 өсімд. капсула/раст.
капсул

9

3920

4900

Құрамында мидың қоректенуі мен белсенді жұмысы үшін пайдалы ерекше заттектер гинкголидтер мен билобалидтер бар, ғылымға белгілі жалғыз өсімдік. Долана жүректің және
жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады
Единственное из известных науке растений, содержащее особые вещества гинкголиды и
билобалиды, полезные для питания и активной работы мозга, укрепляют сосуды.
Боярышник улучшает работу сердца и нервной системы

16

Гриффония
Griffonia

(91848) 60 капсула/капсул

12

5040

6300

Гриффония тұқымдарының сығындысының және В6, В12 дәрумендерінің қосарлана әсер
ететін кешені, мидың қызметіне, үйқы-сергектік айналымына оңтайлы әсер етеді,
ашушаңдықты, үрейлену сезімін, депрессияны азайтады
Синергичный комплекс экстракта семян гриффонии и витаминов В6 и В12 благоприятно
влияет на функции головного мозга, цикл сна - бодрствования, уменьшает
раздражительность, чувство тревоги, депрессию

17

ДигестЭйбл
DigestAbie (46160) 90 есімд. капсула/раст. капсул

15

6160

7700

Негізгі ас қорыту ферменттерінің кешені, құрамында бромелайн, папаин және қызылша
талшығы бар. Ac қорыту жолдарының қалыпты жұмысын және қоректік заттектердің сіңірілуін
қамтамасыз етеді
Комплекс основных пищеварительных ферментов, содержит бромелайн, папаин и клетчатку
свеклы. Обеспечивает нормальную работу пищеварительного тракта и усвоение
питательных веществ

18

Темір/Железо
таблетка/таблеток
Iron

(1095) 100

6
6

(2123) 60 капсула/капсул

2800
2800

3500
3500

Қан өндіру, барлық тіндер мен жасушаларға оттегіні тасымалдау үшін қажетті гемоглобин
түзілу үрдістерінде қатысады. Тіндік тыныс алу, заттек алмасуы, уытсыздандыру үрдістерін
қамтамасыз ететін ферменттердің қурамына кіреді
Участвует в процессах кроветворения, образования гемоглобина, который необходим для
транспорта кислорода ко всем тканям и клеткам. Входит в состав ферментов, которые
обеспечивают процессы тканевого дыхания, метаболизма и детоксикации

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

19

Акула бауырының майы/
Жир печени акулы
(91622) 60 капсула/капсул
Shark Liver Oil

ББ

КЦ

14

5600

РЦ

7000

Терең судағы акула бауырының тазартылған табиғи майы иммундық жүйенің қызметін
жақсартады және белсенді антиоксидант. Организмді қоршаған ортаның қолайсыз әрекетінен
қорғайды
Натуральный очищенный жир печени глубоководной акулы улучшает функции иммунной
системы и является активным антиоксидантом. Защищает организм от неблагоприятных
воздействий окружающей среды

20

Заферан
Zaferan

(91873) 60 капсула/капсул

11

4480

5600

Бауыр мен өт қабының саулығына арналған өнім. Оның құрамында куркуманың
тамырсабағының фосфолипидтермен құнарландырылған стандартталған сығындысы бар
Продукт для здоровья печени и желчного пузыря. В его составе стандартизованный экстракт
корневища куркумы, обогащенный фосфолипидами

21

Ивнинг Формула
Evening Formula

(91832) 60 капсула/капсул

12

5040

6300

Белгілі өсімдіктердің негізіндегі үйлесімді композиция. Жүктемелерден кейін жүйке жүйесінің
қалпына келуіне ықпал етеді, сау, алаңсыз ұйқыны қамтамасыз етеді
Сбалансированная композиция на основе известных растений. Способствует восстановлению
нервной системы после перегрузок, обеспечивает здоровый, крепкий сон

22

ИнфлаКор
InflaCor

(91804) 90 капсула/капсул

20

8400

10500

Д дәрумені қосылған өсімдік тектес кешен сүйек-шеміршек тініндегі қабыну үрдісінің
симптомдарын азайтуға көмектеседі: ауырсынуды, бұлшық еттің ширығуы мен буындардың
ісінуін
Растительный комплекс с витамином Д помогает уменьшить симптомы воспалительного
процесса в костно-хрящевой ткани: боль, мышечное напряжение и отечность суставов

23

Кальций Меджик (45910) 120
таблетка/таблеток
MagiCal

12

5600

7000

Қажетті микро- және макроэлементтердің, әсіресе, теңіздің табиғи шегіндісінен алынған кальций
мен магнийдің көзі
Источник необходимых микро- и макроэлементов, особенно кальция и магния, полученных из
природных морских отложений

24

Каскара Саграда
Cascara Sagrada
(2107) 90 өсімд. капсула/раст.
капсул

8

3640

4550

Пурша итшомыртының негізіндегі жұмсақ және тиімді әрекет ететін, іш жүргізетін өсімдік тектес
құрал. Сынғыш (қандыағаш тәрізді) итшомырттың кабығына қарағанда ол жоғары бағаланады,
себебі, ішекті азырақ тітіркендіреді және уйреніп кетуге апармайды
Мягкое слабительное на основе специально подготовленной коры крушины Пурша в
растительной капсуле без наполнителей и вспомогательных веществ

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

25

Кешен 24/7 / Комплекс 24/7
24/7 Complex
(1501) 180 капсула/капсул

ББ

КЦ
22

9240

РЦ
11550

Пайдалы дәрумендердің, минералды заттектердің, өсімдіктердің, жидектердің, жемістердің
үйлесімді кешені. Жалпы нығайтатын әрекет етеді, өмірлік маңызды жүйелерді қолдауды
қамтамасыз етеді, ширақтықты арттырады, қартаю үрдістерін бәсеңдетеді
Сбалансированный комплекс полезных витаминов, минеральных веществ, растений, ягод,
фруктов. Оказывает общеукрепляющее действие, обеспечивает поддержку жизненно важных
систем, повышает тонус, замедляет процессы старения

26

Құмырсқа ағашы қабығы, мате қосылған/
Кора муравьиного дерева с мате
Pau D’Arco with Mate
(2109) (2125) 90 капсула/капсул

9

4200

5250

Құмырсқа ағашы қабығының, зәйтун жапырағы мен матенің сығындылары әлсіреген иммунитетті
нығайтуға ықпал етеді, вирустық және бактериалдық инфекцияларға қарсы тұруды, өмірлік
ширақтықты және жұмысқа қабілетті арттырады

Экстракты коры муравьиного дерева, листьев оливы и мате способствуют укреплению
ослабленного иммунитета, повышают сопротивляемость вирусным и бактериальным
инфекциям, жизненный тонус и работоспособность

27

Корал Бөрікгул/Корал Артишок
Cora! Artichoke
(91640) 90 капсула/капсул

12

5040

6300

Бауырды қорғайтын есімдік тектес ең жақсы құралдар (бөрікгүл, алатікен) бақ-бақтың
қосылуымен, бетаин бауырға және өт шығару жолдарына сауықтыру әсерін көрсетеді, ас қорыту
ағзаларының жұмысын және жалпы сезінуді жақсарта отырып, организмді уытсыздандыруды
қамтамасыз етеді
Лучшие растительные гепатопротекторы (артишок, расторопша) + одуванчик, бетаин оказывают
оздоравливающее действие на печень и желчевыводящие пути, обеспечивают детоксикацию
организма, улучшая работу органов пищеварения и общее самочувствие

28

Корал Босвеллия
Coral Boswellia

(91846) 90 капсула/капсул

14

5880

7350

Құрамында аттас өсімдіктің сығындысы бар, ол босвеллия қышқылдарына сәйкес қабыну
үрдістерін азайтады, бұлшық ет тіндеріндөгі қан айналымын жақсартады және шеміршектің
құрылымын нығайтады
В составе экстракт одноименного растения, который благодаря содержанию босвеллиевых
кислот уменьшает воспалительные процессы, улучшает кровообращение в мышечных тканях и
укрепляет структуру хрящей

29

Корал Бурдок Рут
Coral Burdock Root

(91860) 90 капсула/капсул

11

4480

5600

Шоңайна тамырының негізіндегі және қоюландырылған шоңайна сығындысының негізіндегі
ерекше кешен. Заттек алмасуын жақсартады, уытсыздандыру, несеп айдау және қанды
тазартатын қасиеттерін керсетеді, майлардың алмасуын реттейді
Уникальный комплекс на основе корня лопуха и концентрированных экстрактов лопуха.
Улучшает обмен веществ, проявляет детоксикационные, мочегонные и кровоочищающие
свойства, регулирует жировой обмен

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

30

Корал Карнитин
Coral Carnitine

(91890) 180 капсула/капсул

ББ

КЦ
20

8400

РЦ
10500

Карнитин жүйкенің қажуының, миокардтағы мәселелердің алдын алады, дене тезімділігін және
ақыл-ой белсенділігін жақсартады, май жинақталуының ыдырау жылдамдығын арттырады
Карнитин предупреждает нервное истощение, проблемы с миокардом, улучшает физическую
выносливость и умственную активность, повышает скорость расщепления жировых отложений

31

Корал Келп
Coral Kelp

(91805) 60 капсула/капсул

6

3080

3850

Итмұрынның, зімбірдің және ламинарияның емдік күшін біріктіретін өнім, қантамырлардың
жағдайын жақсартады, организмді тиімді тазартады, эндокриндік жүйенің денсаулығын
қолдайды, мезгілінен бұрын қартаюдан қорғанысты қамтамасыз етеді
Продукт, сочетающий целебную силу шиповника, имбиря и ламинарии, улучшает состояние
кровеносных сосудов, эффективно очищает организм, поддерживает здоровье эндокринной
системы, обеспечивает защиту от преждевременного старения

32

Корал «Мысықтырнақ»/Корал Кошачий коготь
Coral Cat’s Claw
(91642) 60 капсула/капсул

16

6440

8050

Құрамында иммунитетті нығайтуға, жалпы ширақтықты қолдауға, организмнің жұмысқа қабілетін
арттыруға аса қажетті өсімдіктер бар

В составе незаменимые растения для укрепления иммунитета, поддержания общего тонуса,
повышения работоспособности организма

33

Корал Лецитин
Coral Lecithin

(91650) 120 капсула/капсул

8

4200

5320

Құрамында иммунитетті нығайтуға, жалпы ширақтықты қолдауға, организмнің жұмысқа қабілетін
арттыруға аса қажетті өсімдіктер бар
Продукт собственной торговой марки Coral Club International - лецитин высокого качества,
жизненно необходимый для работы мозга, сердечно-сосудистой системы, печени

34

Корал Жоңышқа/Корал Люцерна
Coral Alfalfa
(2102) 120 капсула/капсул

8

3920

4900

Жоңышқа шөбі және қоюландырылған шырыны - А, К, В тобының, Е, Д дәрумендерінің,
минералдардың, әсіресе, кальцийдің, фосфордың және фтордың, амин қышқылдарының және
басқа көптеген биологиялық белсенді заттектердің құнарлы көзі
Концентрированный сок и трава люцерны - богатый источник витаминов А, К, гр. В, Е, D,
минералов, особенно кальция, фосфора и фтора, аминокислот и многих других биологически
активных веществ

35

Корал Магний
Coral Magnesium

(91881) 90 капсула/капсул

12

5040

6300

Жүрек-қантамыр жүйесінің толыққанды жұмысына арналған өнім. Жүйкелік-бұлшық еттік қозуды
белсендіреді, миокардтың энергетикалық қоректенуін және тұрақты жүрек ырғағын қамтамасыз
етеді, қантамырларының бұлшық еттік ширақтығын реттейді
Продукт для полноценной работы сердечно-сосудистой системы. Активирует нервномышечную возбудимость, обеспечивает энергетическое питание миокарда и стабильный
сердечный ритм, регулирует мышечный тонус кровеносных сосудов

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

36

Корал Мия/Корал Солодка
Coral Licorice Root
(91641) 100 капсула/капсул

ББ

КЦ
6

3080

РЦ
3850

Мияның және зімбірдің өсімдік тектес сығындылары әлсіреген иммунитеттi нығайтады, тыныс
алу және асқазан-ішек жолдары ағзаларының саулығын қолдайды, заттек алмасуын оңтайлы
етеді, организмді уытсыздандыруды жақсартады
Растительные экстракты солодки и имбиря укрепляют ослабленный иммунитет, поддерживают
здоровье органов дыхания и ЖКТ, оптимизируют обмен веществ, улучшают детоксикацию
организма

37

Корал Таурин
Coral Taurine

(2101) 60 капсула/капсул

10

4200

5264

Жоғары биологиялық белсенділігі бар, тауриннің амин қышқылдарының көзі, организмнің өмір
бойы қалыпты қызмет етуі үшін қажет
Источник аминокислоты таурина, которая обладает высокой биологической активностью и
необходима для нормального функционирования организма на протяжении всей жизни

38

Корал Хлорелла
Coral Chlorella

(91809) 180 таблетка/таблеток
(2129) 180 таблетка/таблеток

19
13

7840
5600

9800
7000

Айрықша биологиялық құрамымен ерекшеленетін хлорелла микробалдырларының негізіндегі
өнім. Антиоксиданттық және уытсыздандыратын қасиеттері бар, иммундық жүйенің жұмысын
және ас қорыту үрдісін жақсартады
Продукт на основе микроводоросли хлореллы, отличающейся уникальным биологическим
составом. Обладает антиоксидантными и детоксикационными свойствами, улучшает работу
иммунной системы и пищеварительный процесс

39

Корал Мырыш 25/Корал Цинк 25
Coral Zinc 25
(91801) 100 таблетка/таблеток

6

2800

3500

Мырыш иммундық жүйенің жұмысы үшін қажет, организмнің гормондық үйлесімін қолдайды,
тері ауруларының дамуының алдын алады
Цинк жизненно важен для работы иммунной системы, поддерживает гормональный баланс
организма, предупреждает развитие кожных заболеваний

40

Корал Қара жаңғағы/Корал Черный орех
Coral Black Walnut
(91643) 90 өсімд. капсула/раст. капсул

7

3080

3850

Қара жаңғақ және қарапайым жұпаргүл (нөмөсө орегано) жапырақтарының сығындысы бар
жаңартылған формула паразиттермен күросуго комөктеседі, ішектің жұмысын сауықтырады
және жақсартады
Обновленная формула с экстрактами листьев черного ореха и душицы обыкновенной (или
орегано) помогает бороться с паразитами, оздоравливает и улучшает работу кишечник

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

41

Кофермент Q-10
(1078) 60 капсула/капсул
Coenzyme Q-10
Coenzyme Q-10 100 Mg (2148) 60 капсула/капсул

ББ

КЦ

РЦ

20

8400

10500

20

8400

10500

Кофермент Q10 барлық жасушалық энергияның 95% енідіруге қатысады. Антиоксиданттық
белсенділігі бар, жасушалық құрылымдардың тұтастығын сақтауға ықпал етеді. Жүрекқантамыр жүйесіне оңтайлы эсер етеді және организмдегі заттек алмасуын белсендіреді
Кофермент Q10 причастен к выработке 95% всей клеточной энергии. Обладает
антиоксидантной активностью, способствуя сохранению целостности клеточных структур.
Оказывает благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему и активирует обмен
веществ в организме

42

ЛимФлоу
капсула/капсул
LymFlow

(91865) 90

11

4480

5600

Өсімдік кешені, лимфаның дренажын оңтайлы етеді, тамырлардың ісінуін азайтады,
созылымдылығы мен беріктігін қолдайды
Растительный комплекс, который оптимизирует лимфодренаж, уменьшает отечность,
поддерживает эластичность и прочность сосудов

43

Қара жаңғақ жапырақтары/Листья черного
ореха
(1395) 100 таблетка/таблеток
Black Walnut Leaves

7

3080

3850

Антигельминттік құрал, түрлі ішекқұрттарына қарсы тиімді әрекет етеді, ішек жұмысын
жақсартады, іш қатуында жұмсақ іш жүргізетін құрал және іш етуінде бекітетін құрал ретінде
әрекет етеді
Антигельминтик, эффективно действующий против различных глистов, улучшает работу
кишечника, действуя как мягкое слабительное при запорах и как закрепляющее средство при
диарее

44

МайндСет
MindSet

(91819) 90 капсула/капсул

20

8400

10500

Мидың қан айналымын және қоректенуін, зейінді, есте сақтауды, ақыл-ой қабілетін
жақсартады, жұмысқа қабілетті және күйзеліске тұрақтылықты арттырады
Улучшает кровоснабжение и питание головного мозга, внимание, память, мыслительные
способности, повышает работоспособность и стрессоустойчивость

45

Мега Ацидофилус
Mega Acidophilus
(1012) 90 өсімд. капсула/раст.
капсул

12

5880

7350

Қажетті пробиотикалық бактериялардың кезі. Ішек микрофлорасын реттейді, ас қорыту
жүйесінің, иммундық жүйенің жұмыстарын оңтайлы етеді. Дерт қоздыратын микрофлораны
басу арқылы уыттардың әсерін жояды
Источник необходимых пробиотических бактерий. Нормализует микрофлору кишечника,
оптимизирует работу пищеварительного тракта, иммунной системы. Нейтрализует действие
токсинов за счет угнетения патогенной микрофлоры

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

46

Микрогидрин
Microhydrin (1544) 60 өсімд. капсула/раст. капсул

ББ

КЦ
22

9240

РЦ
11550

Микрогидрин - күшті антиоксидант, бос радикалдарды жояды, сұйықтықтың беттік керілуін
азайтады. Денсаулықтың нығаюына, қорөктік заттектердің сіңірілуіне, ширақтықты арттыруға
ықпал етеді, қартаю үрдістерін бәсеңдетеді
Микрогидрин - мощный антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы, снижает
поверхностное натяжение жидкости. Способствует укреплению здоровья, усвоению
питательных веществ, повышению тонуса, замедляет процессы старения

47

МСМ
MSM

(2108) 60 капсул а/капсул

8

3360

4200

Органикалық тектес биосіңімді күкірттің негізіндегі енім, сұлулық дәрумені - биотин және терінің,
шаш пен тырнақтың саулығы үшін С дәрумені қосылған. Буындар мен шеміршектің жағдайын
жақсартады
Продукт на основе биодоступной серы органического происхождения, с витамином красоты
биотином и витамином С для здоровья кожи, волос и ногтей. Улучшает состояние суставов и
хрящей

48

Омега 3/60
Omega 3/60

(91621) 30 капсула/капсул
(91666) 90 капсула/капсул

10
25

3920
10080

4900
12600

Балық майы - омега-3 пайдалы, көп қанықпаған май қышқылдарының (КҚМҚ) кезі, жүректің
белсенді жұмысын қолдайды, холестерин деңгейін азайтады және тамырлардың
созылымдылығын қамтамасыз етеді
Рыбий жир - источник полезных ПНЖК омега-3, поддерживающих активную работу сердца,
снижающих уровень холестерина и обеспечивающих здоровые и эластичные сосуды
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Омега 3-6-9
Omega 3-6-9

(2105) 60 капсула/капсул

11

5040

6300

Құрамында теңіз балығының майынан және есімдіктерден - жауылша майынан, зығыр
тұқымынан және зәйтүн жемісінен алынған омега -3, -6, -9 көп қанықпаған май қышқылдары
(КҚМҚ) бар
Содержит ПНЖК омега -3, -6, -9 из рыбьего жира морских рыб и растительных источников масел бурачника, семян льна и плодов оливы
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Омега 3 Апельсин/Омега 3 Апельсина
Omega 3 Oranges
(2113) 30 шайналатын капсула/жевательных
капсул

5

2240

2800

Табиги апельсин дәмімен жоғары сапалы балық майы бала организмін нығайтады және
сауықтырады, қалыпты зерделік дамуды қамтамасыз етеді, баланың ашушаі-щығын және
гипербелсенділігін азайтады
Высококачественный рыбий жир с натуральным апельсиновым вкусом укрепляет и
оздоравливает детский организм, обеспечивает нормальное интеллектуальное развитие,
снижает раздражительность и гиперактивность ребенка

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация
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ОпиCтоп
OpiStop

(91654) 100 капсула/капсул

ББ

КЦ
15

РЦ

6160

7700

Антигельминттік құрал, жеткіліксіз қуырылған немесе қақталған, аз тұздалған немесе дұрыс
пісірілмеген өзен балығын жегенде жұқтыратын ауру - описторхоздан организмді қорғау үшін
арнайы әзірленген
Антигельминтик, созданный специально для защиты организма от описторхоза, которым
заражаются, съев недостаточно прожаренную, провяленную, малосольную или
недоваренную речную рыбу
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Папайя
таблетка/таблеток
Papaya

(1130) 100

6

2800

3500

Папайя жемістері шайналатын таблетка түрінде - ас қорыту ферменттерінің және қоректік
заттектердің тамаша көзі. Бұл маңызды ферменттер майларды және ақуыздарды ыдыратады,
олардың әрі қарай қорытылуына және сіңуіне ықпал етеді
Плоды папайи в виде жевательных таблеток - это превосходный источник пищеварительных
ферментов и питательных веществ. Эти важные ферменты расщепляют жиры и белки,
способствуя их перевариванию и дальнейшему усвоению

53

ПараФайт
ParaFight

(2124) 90 капсула/капсул

13

5600

7000

ГІаразиттерге қарсы кең ауқымды әрекет ететін құрал. Ішек құртына қарсы белгілі өсімдік
тектес құралдар қауіпті паразиттердің әрекетін белсеиді басады, олардың организмге уытты
әсерін азайтады, асқазан-ішек жолдарыньің қызметін оңтайландырады
Противопаразитарное средство широкого спектра действия. Общеизвестные растительные
антигельминтики активно подавляют действие опасных паразитов, уменьшают их токсическое
влияние на организм, оптимизируют функции ЖКТ
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ПауэрМин
PowerMin®
(91634) 1,5 г-нан 10 пакет / 10 пакетов по 1,5
г

5

3360

4200

Маржан негізінде, С,Д және Е дәрумендері қосылған енім. Әлсіреген иммунитетте, терідегі
мәселелерде, дене жүктемелерінің артуында, сүйек сынығында жалпы нығайтатын өнім
Продукт на основе коралла с витаминами С, D и Е. Общеукрепляющее средство при
ослабленном иммунитете, проблемах с кожей, повышенных физических нагрузках,
переломах костей.
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ПентоКан
PentoKan

7,5

4200

5250

(2141) 20 шипучих таблеток/көпіршитін таблетка
Калийдің, С дәрумендері және қосылған көзі. Жұмысқа жоғары қабілетті, қуаттылықты
қолдауға, дене және көңіл-күй жүктемелерінен кейін тез қалыпқа келуге көмектеседі.
Шығарылу түрі калийдің жоғары сіңімділігін қамтамасыз етеді
Сбалансированное сочетание калия, витамина С и рибозы - трех компонентов, важных для
поддержания эффективного энергетического обмена. Быстрорастворимая форма
обеспечивает удобство приема и лучшее усвоение активных веществ

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация
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30 жастан кейін/После 30
Over 30

(17251) порошок 480 г

ББ

КЦ
30

14000

РЦ
17500

Өнім емірлік куш пен белсенділікті, жүрек-қантамыр жүйесінің толыққанды жұмысын қолдау
үшін организмді дәрумендермен, минералдармен, алмастырылмайтын амин қышқылдарымен
қамтамасыз өтеді
Продукт обеспечивает организм витаминами, минералами, незаменимыми аминокислотами
для поддержания жизненной силы и активности, полноценной работы сердечно-сосудистой
системы
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Бағдарлама 2 Коло-Вада Плюс/
Программа 2 Коло-Вада Плюс
(1200)
Program 2 Colo-Vada Plus
Жиынтық 1/Комплект 1 (91302) 14 пакет/пакетов
Жиынтық 2/Комплект 2
(91303) 8 пакет/пакетов
Жиынтық 3/Комплект 3
(91304) 6 пакет/пакетов
Ұнтақ Коло-Вада Микс/Порошок
Коло-Вада Микс
(91205) 16 пакет/пакетов
Ұнтақ Коло-Вада Микс/Порошок
Коло-Вада Микс
(91206) 4 пакет/пакетов

50
16
9
7
20

25200

31500

7840
4480
3360

8450
4550
3575

9520

10400

2520

2600

5
Организмді сатылы тазарту бағдарламасы, қалыпты тіршілік ету тәртібін бұзбастан, ас қорыту
жолдарынан және жалпы организмнен қоқыстарды шығару арқылы организмдө ішкі сау ортаны
құрудың тиімді тәсілі
Поэтапная программа очищения организма, эффективный способ создания здоровой
внутренней среды в организме путем выведения шлаков из пищеварительного тракта и
организма в целом, не нарушая привычного режима жизнедеятельности
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Противити
таблетка/таблеток
Protivity

(1805) 140

26

12880

16100

Толыққүнды ақуыздың кезі: заттек алмасуын оңтайлы етеді, жаңа жасушалардың тузілуіне
және зақымданғанда қалпына келуіне, бұлшық еттегі майдың қажетсіз жинақталуын жоюға
ықпал етеді, куш пен тезімділікті қамтамасыз етеді, дене жүктемесінде бұлшық еттің қалпына
келу уақытын азайтады
Источник полноценного белка: оптимизирует обмен веществ, способствует образованию
новых клеток и восстановлению поврежденных, утилизации нежелательных жировых
отложений в мышцах, обеспечивает силу и выносливость, сокращает время восстановления
мышц при физической нагрузке

59

Селен
капсул
Selenium

(2111) 100 өсімд, капсула/раст.

9

3640

4550

Екі антиоксидант - селен мен С дәруменінің кешені. Организмнің бос радикалдардан
қорғанысын күшейтеді
Комплекс двух антиоксидантов селена и витамина С. Усиливает защиту организма от
свободных радикалов.

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация
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Сильвер-Макс, коллоидтық куміс/
коллоидное серебро
Silver-Max

(91619) 118 мл
(91614) 236 мл

ББ

КЦ

13
24

РЦ

5040
9520

6300
11900

Бактерияға қарсы қүрал, ішкі және сыртқы қолданысқа арналған. Мұрын мен жұтқыншакгың жіті
және созылмалы ауруларында, инфекциялық ауруларда, күйіктерде, түрлі тері ауруларында
тиімді жәрдем. Ауыз суды және шомылатын суды зарарсыздандыруда қолдануға болады
Антибактериальное средство для наружного и внутреннего применения. Эффективная помощь
при острых и хронических заболеваниях носоглотки, инфекционных заболеваниях, ожогах,
различных кожных заболеваниях. Может использоваться для обеззараживания питьевой воды
и воды для купания
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Коллоидтық күмістің сепкіші/Распылитель
для коллоидного серебра
(92009) 118 мл
Silver-Max sprayer
(92278) 236 мл

0
0

280
280

364
364

Көлемі 118 мл жэне 236 мл құтыға арналған / Для флакона объемом 118 мл и 236 мл
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Спирулина, таблеткада/Спирулина
В таблетках
(49602) 200
таблетка/таблеток
Spirulina Tablets

14

5880

7364

Өнімнің құрамында жоғары сапалы қоректік заттектер бар, сондай-ақ, табиғаттың өзі мұқият
үйлестірген дәрумендердің, минералдар мен амин қышқылдзрының жиынтығы бар. Әсіресе,
ақуыздарға және бета-каротинге бай
Продукт содержит высококачественные питательные вещества, а также тщательно
сбалансированный самой природой набор витаминов, минералов и аминокислот. Особенно
богат белками и бета-каротином
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Спирулина,капсулада/Спирулина
в капсулах (47300) 120 өсімд. капсула/раст.
капсул
Spirulina Capsules

19

7840

9800

Құрамында жоғары сапалы спирулина бар,өсімдік тектес целлюлозадан капсулада
Содержит высококачественную спирулину в капсулах из растительной целлюлозы

64

Супер-Флора (2122) 90 өсімд. капсула/раст. капсул
Super-Flora

13

5600

7000

Өсімдік тектес капсуладағы белсенді құрамбөліктердің кешені (пребиотиктер + пайдалы
бактериялар) ішек микрофлорасын едәуір жақсартады, дисбактериоздың дамуының алдын
алады
Комплекс активных составляющих (пребиотик инулин + лакто и бифидо бактерии) в
растительных капсулах. Способствует улучшению микрофлоры кишечника, предупреждает
развитие дисбактериоза

65

Тэсти Би со вкусом лайма
Tasty B lime flavor
(2143) шайналатын 30
таблетка/30 жевательных таблеток

4,5

1960

2450

Жүрек-қантамыр, жүйке және қан өндірімі жүйелерінің саулығын қолдауға арналған В тобы
дәрумендерінің үйлесімді кешені. Энергия деңгейін арттыруға, күйзелісті азайтуға және мидың
жұмысын тиімді етуге көмектеседі. Терінің, тырнақ пен шаштың сұлулығы үшін маңызды
Сбалансированный комплекс витаминов группы В для поддержания здоровья сердечнососудистой, нервной и кроветворной системы. Помогает повысить уровень энергии, снизить
стресс и сделать работу мозга более эффективной. Важен для красоты кожи, ногтей и волос

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация
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ФерстФуд, Уыз/ФерстФуд, Молозиво
First Food, Colostrum
(1750) 90 өсімд. капсула/раст.
капсул

ББ

КЦ

19

7840

РЦ

9800

Уыз - cay иммунитет үшін, әлсіреген иммундық жүйені қолдау және қалпына келтіру үшін
барлық қажетті құрамбөліктердің табиғи көзі
Молозиво является натуральным источником всех необходимых компонентов для здорового
иммунитета, поддержания и восстановления ослабленной иммунной системы
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Фикотен
Phycotene

(46130) 30 капсула/капсул

11

5600

7000

Спирулина және дуналиелла балдырларынан алынған каротиноидтар мен токоферолдардың
кешені. Фикотеннің жэне Е дәруменінің бірігуі антиокзиданттық кешенді құрайды, бос
радикалдарды жояды, организмнің иммундық статусын нығайтуға ықпал етеді, көру
қырағылығын арттырады
Комплекс каротиноидов и токоферолов, выделенных из водорослей спирулины и дуналиеллы.
Сочетание фикотена и витамина Е образует антиоксидантный комплекс, нейтрализующий
свободные радикалы, способствующий укреплению иммунного статуса организма
повышающий остроту зрения

68

Әйелдерге арналған ФитоМикс/ФитоМикс
для женщин
PhytoMix for Women
(2110) 30 өсімд. капсула/раст.
капсул

12

5600

7000

Етеккір тоқтау алдындағы және тоқтаған шақтағы әйелдерге арналған құрал. Осы кезеңнің
симптомдарын жоюға көмектеседі (ысыну, тершеңцік, көңіл-куйдің өзгерісі, ұйқысыздық)
Средство для женщин в период пре- и постменопаузы. Помогает справиться с симптомами
климакса (приливы, потливость, неуравновешенное эмоциональное состояние, бессонница)
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ФлексиКор
FlexiCor

(91803) 90 капсула/капсул

22

9240

11550

Шеміршекті қорғайтын белсенді кешен, марганец және бамбук сығындысы қосылған
хондроитиннің өндірілуін ынталандырады, шеміршек тініндегі кері бұзылысты үрдістерді
тежейді, минералдық алмасуды реттейді
Активный комплекс хондропротекторов с марганцем и экстрактом бамбука, которые
стимулируют выработку хондроитина, тормозя дегенеративные процессы в хрящевой ткани,
нормализуя минеральный обмен
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Фолий қышқылы/Фолиевая кислота
Folic Acid
(321010) 100 таблетка/таблеток

5

2240

2800

Фолий қышқылы - жүктілік кезінде ұрықтың қалыпты дамуы үшін өмірлік маңызды дәрумен, қан
өндірімі үрдістеріне, тамырдың созылымды болуына, терінің саулығына қажөт
Фолиевая кислота - жизненно важный витамин для нормального развития плода во время
беременности, процессов кроветворения, эластичных сосудов и здоровой кожи

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация

71

ЦиркуФит
CircuPhyt

(91823) 60 капсула/капсул

ББ

КЦ
20

РЦ

7800

9750

Қантамырларының саулығын қолдауға арналған тиімді табиғи құрамбөліктердің кешені
(диосмин, талшын, гинкго, т.б.): тамырлардың созылымды болуын жақсартады,
микроайналымды оңтайлы етеді, қан ұйындысы түзілуін азайтады
Комплекс эффективных природных компонентов (диосмин, конский каштан, гинкго и др.) для
поддержания здоровья кровеносных сосудов: улучшает эластичность сосудов, оптимизирует
микроциркуляцию, уменьшает тромбообразование

72

Сарымсақ/Чеснок
Garlic

(1445) 90 капсула/капсул

6

2800

3500

Фитонцидтеріне байланысты сарымсақ ас қорытуды жақсартуға, асқазан-ішек жолдарын
ішекқұрттар мен уытты заттектерден тазартуға, жүрек пен тамырлардың саулығын қолдауға,
иммунитетті нығайтуға көмектеседі
Благодаря фитонцидам чеснок помогает улучшить пищеварение, очистить ЖКТ от гельминтов
и токсичных веществ, поддержать здоровье сердца и сосудов, укрепить иммунитет
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Ямми Витс
Yummy Vits
(2126) Апельсин, шайналатын 30 капсула/
30 жевательных пастилок
(2127) Лимон, шайналатын 30 капсула/
30 жевательных пастилок

6

3360

4200

3360

4200

6
14 жастан асқан балаларға және ересектерге арналған шайналатын дәмді пастилкалар,
дәрумендермен, минералдармен. Өндірісінің инновациялық технологиясы құрамбөліктерінің
биосіңімділігін 45%-ға жақсартады
Вкусные жевательные пастилки с витаминами и минералами, для детей от 14 лет и взрослых,
Инновационная технология производства улучшает биодоступность компонентов на 45%

Салауатты тамақтану
Здоровое питание
№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Daily Delicious Крем-суп с белыми грибами/
Daily Delicious Крем-көжесі, ак;
саңырауқұлақпен
(2133) порошок 525 г
Daily Delicious Cream of Mushrooms

ББ

КЦ

18

РЦ

8120

10150

Daily Delicious Крем - көжесі, ақ саңырауқұлақпен - нәзік кілегейлі-саңырауқұлақты дәмдес өнім,
сондай-ақ, құрамында құнды ақуыздар, дәрумендер мен минералдар бар. Екі минутта, кез
келген жағдайда әзірленеді, толыққұнды қанағаттадырады, рахат сезімін сыйлайды және күшқуат береді
Daily Delicious Крем-суп с белыми грибами - это нежный сливочно-грибной вкус, а также ценные протеины, витамины и минералы. Готовится буквально за пару минут в любых условиях,
полноценно насыщает, дарит удовольствие и энергию
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Daily Delicious Крем-суп из спелых томатов и брокколи
Daily Delicious Пісіп-жетілген қызанақтар мен
брокколиден көже
(2133) порошок 525 г
Daily Delicious Ripe tomato & broccoli soup

18

8120

10150

Daily Delicious Пісіп-жетілген қызанақтар мен брокколиден көже - салауатты және жалдам түскі
астың талғампаз адамдарға арналған нұсқасы. Көже жылдам және жеңіл әзірленеді, ұнамды
тойдырады және құрамында өсімдік тексес ақуыздардың, талшықтардың және минералдарың
көп мөлшері бар. Өсімдік тектес емдәмді (вегатериандық) ұстанатын адамдарға жарамды
Daily Delicious Суп из спелых томатов и брокколи - гурманский вариант здорового экспрессобеда. Суп легко и быстро готовится, приятно насыщает и содержит много растительного белка,
клетчатки, витаминов и минералов. Подходит вегетарианцам
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Батончик «Банзай бар»
Banzai Ваг

(91695) 38 г

0,5

560

700

Жапондық дәстүрлі тағамды ұнатушылар үшін ерекше дәмді жаңа батончик. Келесі
құрамбөліктері оңтайлы уйлеседі: кунжіт, үлпілдек қоңыр куріш, күнбағыс пен асқабақ
тұқымдары, кокос, стевия, годжи жидектері, нори, васаби, үлпілдек бұршақ пен киноа
Новый батончик с оригинальным вкусом для ценителей японской кухни. В составе - идеально
сочетаются такие компоненты как: кунжут, воздушный коричневый рис, семена подсолнечника и
тыквы, кокос, стевия, ягоды годжи, нори, васаби, воздушные горох и киноа
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Батончик «Дейли Делишес Банан-Манго бар»
Daily Delicious Banana-Mango Ваг
(2350) 40 г

0,5

560

700

Тропик дәмді жаңа батончик. Шырынды манго мен нәзік банан дәьінің үйлесімді бірігуі; кешью,
бадам, чиа дәндерімен, құрамамен, кокос үлпектерімен толықтырылған, денсаулық үшін
пайдасымен ашығуды тез жоюға көмектеседі
Новый батончик с тропическим вкусом. Гармоничный дуэт сочного манго и нежного банана,
дополненный кешью, миндалем, семенами чиа, финиками и кокосовыми хлопьями, поможет
быстро справиться с голодом - с пользой для здоровья
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Батончик «Корал Омега Бар»
Coral Omega Bar

(91688) 38 г

0,5

560

700

Омега -3, -6, -9 көп қанықпаған май қышқылдарының (КҚМҚ): жоғары мөлшері бар өнім.
Ересектөр мен балалардың жүрек-қантамыр, ас қорыту жөие иммундық жүйелері үшін пайдалы
Продукт здорового питания с высоким содержанием ПНЖК омега -3, -6, -9. Полезен для
сердечно-сосудистой, пищеварительной и иммунной систем детей и взрослых.
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Батончик «Корал Протеин Бар»
Coral Protein Bar

(91686) 46 г

0,5

560

700

Батончиктің калориясы темен (барлығы 170 ккал), бірақ, женіл сіңетін ақуыздың мелшері жоғары
(9 г). Құрамында глютен жоқ
Батончик малокалориен (всего 170 ккал), но содержит значительно больше легкоусвояемого
белка (9 г). Не содержит глютена
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Батончик «СуперБерри Бар»
SuperBerry Ваг

(91680) 38 г

0,5

560

700

Таңқурайдың және құлпынайдың хош иісті бөліктері бар, пайдалы тағам өнімі, гиподәрумендікте
аса қажет, ас қорытуды және тәбетті жақсе
Полезный пищевой продукт с ароматными кусочками малины и клубники, незаменим при
гиповитаминозе, улучшает пищеварение и аппетит
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Батончик «СуперБлуберри Бар»
SuperBlueberry Ваг

(91649) 38 г

0,5

560

700

Ересектер мен балаларға арналған салауатты тағам. Тек органикалық құрамбөліктері бар:
бадам майы, құрма, қаражидек, агава шырыны, зығыр өскіндері. Батончиктің құрамында қант,
сақтауыштар мен дәмдеуіштер жоқ
Здоровая пища для взрослых и детей. В составе только органические компоненты: миндальное
масло, финики, ягоды черники, нектар агавы, ростки льна. Батончик не содержит сахара,
консервантов и вкусовых добавок
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Батончик «СуперГринс Бар»
SuperGreens Ваг

(91693) 38 г

0,5

560

700

Шоколадты чипсілер қосылған жэне балғын жемісті-жидекті дәмі бар батончик - сергектік пен
денсаулық, мол пайдалы энергия береді, калориясы аз
Батончик с шоколадными чипсами и свежим фруктово-ягодным вкусом - бодрость и здоровье,
максимум полезной энергии, минимум калорий
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Батончик «СуперСпирулина Бар,
макадамия жаңғағымен»/«СуперСпирулина
Бар с орехом макадамии»
(91681) 38 г
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts

0,5

560

700

Ересектер мен балаларға арналған салауатты тагам. Тек органикалық құрамбөліктері бар:
кешью майы, құрма, агава, күріш ақуызы, мейіз, макадамия жаңғағы, спирулина, зығыр өскіндері
және киноа. Батончиктің құрамында қант, сақтауыштар мен дәмдеуіштер жоқ
Здоровая пища для взрослых и детей. В составе только органические компоненты: масло
кешью, финики, агава, рисовый белок, изюм, орех макадамии, спирулина, ростки льна и киноа.
Батончик не содержит сахара, консервантов и вкусовых добавок
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Батончик «СуперМанго Бар»
SuperMango Ваг

(91694) 38 г

0,5

560

700

Ерекше дәмі бар батончик. Құрамында манго, мейіз, агава, киноа, тапиока, туз, зэйтун майы бар.
Барлыгы: 130 ккал жэне 1,5 г май
Батончик с оригинальным вкусом. В составе манго, изюм, агава, киноа, тапиока, соль,
оливковое масло. Всего 130 ккал и 1,5 г жира
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Батончик «СуперХлорелла Бар»
SuperChlorelia Ваг

(91691) 38 г

0,5

560

700

Батончик кешью жаңғағымен, күріш протеинімен, ананаспен, барлық адамдарға қажетті,
пайдалы хлорелламен және жоңышқамен. Барлығы: 140 ккал, темірге (15%) және өсімдік тектес
ақуызға бай
Батончик с орехами кешью, рисовым протеином, ананасом, нужными и полезными всем
хлореллой и люцерной. В нем всего 140 ккал, богат железом (15%) и белком растительного
происхождения

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Батончик «СуперЧерри Бар»
SuperCherry Ваг

(91648) 38 г

ББ

КЦ

0,5

РЦ

560

700

Ересектер мен балаларға арналған салауатты тағам. Тек органикалық қурамбөліктері бар: сұлы,
агава, кешью жаңғағы, мейіз, құрма, шие бөліктері. Батончиктің құрамында қант, сақтауыштар
мен дәмдеуіштер жоқ
Здоровая пища для взрослых и детей. В составе только органические компоненты: овес, агава,
орехи кешью, изюм, финики, кусочки вишни. Батончик не содержит сахара, консервантов и
вкусовых добавок
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Батончик «СуперЭппл Бар»
SuperAppie Ваг

(91647) 38 г

0,5

560

700

Ересектер мен балаларға арналған салауатты тагам. Тек органикалық құрамбөліктері бар: сұлы,
агава, кешью жаңғағы, мейіз, құрма, алма бөліктері. Батончиктің құрамында қант, сақтауыштар
мен дәмдеуіштер жоқ
Здоровая пища для взрослых и детей. В составе только органические компоненты: овес, агава,
орехи кешью, изюм, финики, кусочки яблока. Батончик не содержит сахара, консервантов и
вкусовых добавок
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Батончик «Шоко арахиспен»/
«Шоко с арахисом»
Choco Peanut Bar

(91683) 38 г

0,5

560

700

Ересектер мен балаларға арналған салауатты тагам. Тек органикалық құрамбөліктері бар:
арахис майы, агава, құрма, шоколадты чипсілер, үлпілдеген күріш, грекжаңғағы, зығыр өскіндері.
Батончиктің құрамында қант, сақтауыштар мен дәмдеуіштер жоқ
Здоровая пища для взрослых и детей. В составе только органические компоненты: арахисовое
масло, агава, финики, шоколадные чипсы, воздушный рис, грецкий орех, побеги льна.
Батончик не содержит сахара, консервантов и вкусовых добавок

89

Батончик «Шоко бадаммен»/
«Шоко с миндалем»
Choco Almond Bar

(91684) 38 г

0,5

560

700

Ересектер мен балаларға арналған салауатты тагам. Тек органикалық құрамбөліктері бар:
бадам майы, агава, құрма, шоколадты чипсілер, үлпілдеген күріш, грек жаңғағы, зыгыр өскіндері.
Батончиктің құрамында қант, сақтауыштар мен дәмдеуіштер жоқ
Здоровая пища для взрослых и детей. В составе только органические компоненты: масло
миндаля, агава, финики, шоколадные чипсы, воздушный рис, грецкий орех, побеги льна.
Батончик не содержит сахара, консервантов и вкусовых добавок
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Батончик «Шоко спирулинамен»/
«Шоко со спирулиной»
Choco Spirulina Bar

(91692) 44 г

0,5

560

700

¥намды шоколадты дәмі бар батончик, пайдалы қасиеттерімен: мол пайдалы энергиясы бар,
калориясы аз, организмді сауықтырады
Батончик с приятным шоколадным вкусом в сочетании с полезными свойствами: максимум
полезной энергии, минимум калорий и оздоровление организма

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Био Курунга
ВІО Kurunga

(91676) 90 таблетка/таблеток
(91677) 180 таблетка/таблеток

ББ

КЦ
7
13

2520
4760

РЦ
3150
5950

Буряттық ұлттық сусынның негізіндегі ашытылған сүттен тағам өнімі асқазан-ішек жолдарының

жұмысын реттеуге, иммунитетті нығайтуға, жүмысқа қабілетті және организмнің жалпы
ширақтығын арттыруға көмектеседі
Кисломолочный пищевой продукт на основе бурятского национального напитка поможет
нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, укрепить иммунитет, повысить
работоспособность и общий тонус организма

92

Веган Шейк Тропикалық жемістер/
Веган Шейк Тропические фрукты
Vegan Shake Tropical Fruits (91896) ұнтақ/порошок 646
г

33

14840

18550

Протеинді коктейль, тропикалық жемістердің дәмімен - қоңыр күріштен және канадалық сары
бұршақтан, сондай-ақ, спирулина мен жоңышқа амин қышқылдарынан алынатын өсімдік тектес
пайдалы ақуыздың көзі
Протеиновый коктейль со вкусом тропических фруктов - источник полезного белка
растительного происхождения из коричневого риса и канадского желтого гороха, а также
аминокислот спирулины и люцерны
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Дейли Делишес Бьюти Шейк
Daily DeliciousTM Beauty Shake
(2115) Таңқурай/Малина, ұнтақ/порошок 500 г
(2116) Ваниль, ұнтақ/порошок 500 г
(2117) Шоколад, ұнтақ/порошок 500 г
(2135) Таңқурай/Малина, ұнтақ/порошок 25 г
(2136) Ваниль, ұнтақ/порошок 25 г
(2137) Шоколад, унтак/порошок 25 г

21
21
21
1
1
1

8960
8960
8960
560
560
560

11200
11200
11200
700
700
700

Протеинді коктейльдер, какао, таңқурай жэне ваниль дәмімен - пайдалы жануар тектес жене
өсімдік тектес ақуыздың үйлесімді көзі, коллагенмен және дәруменді-минералдық кешенмен
бірге, өмірлік ширақтықты, белсенділікті, терінің, шаштың, тырнақтың саулығын қолдайды
Протеиновые коктейли со вкусом какао, малины и ванили - сбалансированный источник
полезного животного и растительного белка в сочетании с коллагеном и витаминноминеральным комплексом, поддерживают жизненный тонус, активность, здоровье кожи, волос,
ногтей
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Дейли Делишес Хай-Файбер со вкусом асаи и черники
Daily Delicious Hi-Fiber Acai and Blueberry
(2103) ұнтақ/порошок 270 г

12

5600

7000

Дэйли Делишес Хай-Файбер - заманауи адамның рационда аса тағамдық талшықтарды алудың
пайдалы және ұнамды дәмді, жаңа қайнар көзі. Бұл - жыл маусымда және тәулік менгіліне
тәуелсіз түнде баршаға пайдалы өнім
Дэйли Делишес Хай-Файбер - новый, полезный и приятный на вкус и цвет источник пищевых
волокон, которых очень не хватает в рационе современного человека. Этот продукт полезен
всем вне зависимости от сезона года и времени суток
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Спим бай СлимTM
Slim by SlimTM
(91673) 6 г-нан 10 стик-пакет/10 стик-пакетов по 6 г
(91674) 6 г-нан 30 стик-пакет/30 стик-пакетов по 6 г

12
32

6160
16800

7700
21000

Салмақты, май алмасуын реттеуге, тәбетті және тәттіге әуестікті, қандағы қанттың деңгейін
азайтуға, жумысқа қабілет пен төзімділікті арттыруға ықпал етеді
Способствует нормализации веса, жирового обмена, снижению аппетита и тяги к сладкому,
уровня сахара в крови, повышению работоспособности и выносливости

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/
Название, код, форма выпуска и краткая информация
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Фан ДетоксTM
FanDetoxTM
(91664)4,5 г-нан 5 стик-пакет/5 стик-пакетов по 4,5г

ББ

КЦ

6

3080

РЦ

3850

(91663)4,5 г-нан 10 стик-пакет/10 стик-пакетов по 4,5г
(91675)4,5 г-нан 30 стик-пакет/30 стик-пакетов по 4,5г

5600
14560

11
28

7000
18200

Бауырды алкогольдің, дәрілердің, сапасыз тағамның жэне басқа зиянды заттектердің уытты
әрекетінен қорғауға арналған есімдік тектес кешен, холестерин деңгейін азайтады
Растительный комплекс для восстановления и защиты печени от токсичного действия
алкоголя, лекарств, некачественной пищи и других вредных веществ, снижает уровень
холестерин

Салауатты өмірге арналған жиынтықтар
Наборы для здоровой жизни
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Корал Детокс
Coral Detox

(80350)

60

24920

31150

Жиынтықтың құрамына 4 өнім кірөді: «Ассимилятор» 90 капсула, «Н-500» 60 капсула, «КоралМайн Сильвер» 30 саше, «Корал Лецитин» 120 капсула. «Корал Детокс».
Суда жэне май еритін уыттарды организмнен шығаруға ықпал етеді, денсаулықты қалпына
келтіреді және денсаулықта жаңа мәселелердің пайда болуының алдын алады
В составе набора 4 продукта: «Ассимилятор» 90 капсул, «Н-500» 60 капсул, «Корал-Майн
Сильвер» 30 саше, «Корал Лецитин» 120 капсул. «Корал Детокс» способствует выведению
водо- и жирорастворимых токсинов из организма, восстанавливает здоровье и предупреждает
развитие новых проблем со здоровьем

98

Набор “Здоровый старт”
Healthy Start Pack

(80110)

50

21140

26426,4

Coral Club 5 танымал өнімінен тұратын жиынтық - ас қорыту, жүрек-қантамыр және жүйке
жүйелерін сауықтыруға, уыттарды шығаруға, алмасуды жақсартуға және күйзеліспен күреске
арналған. Әсіресе, салауатты өмір салтын ұстануға алғаш қадам басқан адамдарға ұсынылады!
Набор из 5 популярных продуктов Coral Club - для оздоровления пищеварительной, сердечнососудистой и нервной системы, вывода токсинов, улучшения метаболизма и борьбы со
стрессом.Особенно рекомендован тем, кто делает первые шаги навстречу здоровому образу
жизни!
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Күнделікті Денсаулық қаптамасы/
Упаковка Для Здоровья на каждый день
Daily Health Pack
(80201) сары/желтый
(80205) сұр/серый

50
50

21000
21000

26264
26264

Күнделікті рационды дұрыстауға арналған, қажетті қоректік заттектердің оңтайлы мелшердегі
және ыңғайлы түрдегі жиынтығы. Жиынтыққа кіретіндер: «Корал-Майн Сильвер» 30 саше,
«Алтимейт» 30 таблетка, «Омега 3/60» 30 капсула, «Н-500» 60 капсула, сондай-ақ, тағамды
алып жүргенде сақтауға арналған шағын және ұнамды GoBox контейнері
Это набор необходимых нутриентов в оптимальном количестве и удобной форме,
предназначенный для коррекции повседневного рациона. В комплект входят «Корал-Майн
Сильвер» 30 саше, «Алтимейт» 30 таблеток, «Омега 3/60» 30 капсул, «Н-500» 60 капсул, а
также компактный и стильный контейнер GoBox для мобильного хранения продуктов

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Күнделікті Денсаулық қаптамасы, негізгі/
Упаковка Для Здоровья на каждый день,
базовая
Daily Health Pack basic

(80220)

ББ

КЦ

45

РЦ

19320

24164

Күнделікті рационды дұрыстауға арналған, қажетті қоректік заттектердің оңтайлы мөлшердегі
және ыңғайлы түрдегі жиынтығы. Жиынтыққа кіретіндер: «Корал-Майн Сильвер» 30 саше,
«Алтимейт» 30 таблетка, «Омега 3/60» 30 капсула, «Н-500» 60 капсула
Это набор необходимых нутриентов в оптимальном количестве и удобной форме,
предназначенный для коррекции повседневного рациона. В набор входят «Корал-Майн

Сильвер» 30 саше, «Алтимейт» 30 таблеток, «Омега 3/60» 30 капсул, «Н-500» 60 капсул
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Өмір қаптамасы/Упаковка жизни
Pack of life (EACU)

(80450)

52

20720

25900

«Өмір қаптамасы» жиынтығының құрамына 3 маңызды өнім кіреді - «Корал-Майн Сильвер»
(1 г-нан 30 саше), «АкваОкс» (60 капсула), «Ассимилятор» (90 капсула), олар ас қорытуды
жақсартады, дене белсенділігін, ширақтықты және шыдамдылықты арттырады
«Упаковка жизни» - комплект, который включает три важных продукта - «Корал-Майн Сильвер»
(30 саше по 1 г), «АкваОкс» (60 капсул) и «Ассимилятор» (90 капсул), улучшающих
пищеварение, повышающих физическую активность, тонус и выносливость
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Денсаулыққа арналған қаптама No 1/
Упаковка для здоровья No 1
Water Pack
80300 (Kor Delta, қара/черный)
80301 (Kor Delta, көгілдір/бело-голубой)
80302 (Kor Delta, бирюзовый)

15
15
15

12600
12600
12600

15764
15764
15764

«Судан баста» Денсаулыққа арналған No Іқаптамасының құрамына суды салқындатуға арналған
табиғи маржанның негізіндегі «Корал-Майн Сильвер» (30 саше) минералды көшені кіреді,
экологиялық пластиктен жасалған Kor Delta инновациялық бөтелкесі (750 мл) судың пайдалы
қасиеттерін сақтайды, сондай-ақ, салауатты, энергияға толы өмірді неден бастау қажеттігі
туралы ұсыныстарымен Z-картасы бар
Упаковка для здоровья No 1 «Начни с воды» включает минеральный комплекс «Корал-Майн
Сильвер» (30 саше) на основе природного коралла для кондиционирования воды и
инновационную бутылку из экологичного пластика Kor Delta (750 мл), сохраняющую полезные
свойства воды, а также Z-карту с рекомендациями, с чего начать здоровую, наполненную
энергией жизнь
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Целевая программа: Здоровый кишечник
Targeted Program: Healthy Gut

(80500)

55

25200

31500

Кешенді сауықтыру бағдарламасы ішекті тазартуға, ішектің және жалпы ас қорытудың сау
қызметтін қалпына келтіруге және реттеуге бағытталған.
Құрамына 19 өнім кіреді және 30 күн бойы қабылдауға есептелген
Комплексная оздоровительная программа направлена на очищение, нормализацию и
восстановление здорового функционирования кишечника и пищеварения в целом.
Включает 19 продуктов и рассчитана на 30 дней приема

Косметикалық құралдар
Косметические средства
№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Ерінге арналған бальзам, ылғалдандыратын/
Бальзам для губ увлажняющий
(5146) 4,8 г
Lip Therapy

ББ

КЦ

1

РЦ

1120

1400

Еріннің терісін қоректендіруге және ылғалдандыруға арналған өсімдік тектес майлардың ерекше
қоспасы
Уникальная смесь натуральных растительных масел для питания и увлажнения кожи губ
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Бальзам «Эму майы, шәй ағашының
майымен»/«Жир эму с маслом
чайного дерева»
Emu oil with Tea Tree oil

(91605) 15 мл

7

3080

3850

Эму майының негізіндегі, шәй ағашының майы, Е дәрумені және басқа өсімдік тектес
құрамбөліктер қосылған бет пен дене терісіне арналған бальзам. Терідегі шағын жаралар мен
күйіктерге өң бітіруге ықпал етеді, теріні жұмсартады, ылғалдандырады, зарарсыздандырады
Бальзам для кожи лица и тела на основе жира эму с добавлением масла чайного дерева,

витамина Е и других растительных компонентов. Способствует заживлению ранок и ожогов на
коже, смягчает, увлажняет, дезинфицирует кожу
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Бальзам-кондиционер цитрусты-жалбызды/
Бальзам-кондиционер цитрусово-мятный
Citrus mint conditioner
(5150) 237 мл

10

4480

5600

Бұл аса тиімді кондиционер шашты жұмсақ, нәзік, сұлу және cay етеді, шаштың құрылымына
терең енеді, қоректендіріп, нығайтады
Этот высокоэффективный кондиционер делает волосы мягкими, нежными, красивыми и
здоровыми, глубоко проникает в структуру волос, питая и укрепляя их
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Гель алоэ
мл
Aloe gel

(5113) 120

10

4200

5264

Алоэ гель - емдік өсімдік тектес құрамбөліктер қосылған, қоюландырылған алоэ вера гелі.
Теріні тамаша ылғалдандырады және жұмсартады, созылымдылығын жасқаратады, өң бітіруді
үдетеді
Алоэ гель - это концентрированный гель алоэ вера с добавлением целебных растительных
ингредиентов. Он прекрасно увлажняет и смягчает кожу, улучшает эластичность, ускоряет
заживление

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Денеге арналған жуатын және
ылғалдандыратын «НутраФирм» гелі/
Гель моющий и увлажняющий для тела
«НутраФирм»
NutraFirm moisturizing body wash

(5205) 240 мл

ББ

КЦ

10

РЦ

4480

5600

Сергітеді, ылғалдандырады, саңылауларды тазартады және теріні тегістейді, целлюлиттің пайда
болуының алдын алады. Өсімдік тектес және шөптесін сығындылар теріні нығайтады,
жұмсартады және тыныштандырады, теріні цитрустылар мен мангоның күшімен және хош
иісімен қанықтырады
Тонизирует, увлажняет, очищает поры и разглаживает кожу, предотвращает появление
целлюлита. Растительные и травяные экстракты укрепляют, смягчают и успокаивают кожу
наполняя ее силой и ароматом цитрусовых и манго
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Бетке арналған тазартатын гель/
Гель очищающий для лица
Purifying face wash

(5154) 180 мл

15

5880

7364

Теріні тазартады, сергітеді және ылғалдандырады. Құрамыңда ылғалдануға ықпал ететін
антиоксиданттар, өсімдік тектес құрамбөліктер бар. Терінің барлық түріне жарамды
Очищает, освежает и увлажняет кожу. Содержит антиоксиданты, растительные компоненты,
способствующие увлажнению. Подходит для всех типов кожи
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Джест-Уан кремі/Джест-Уан крем
Gest-One

(5200) 57 г

18

7280

9100

Крем етеккір тоқтау шағының алдында және тоқтаған шақта қолдануға ұсынылады.
Құрамында өсімдік тектес фитоэстрогендер, жасартатын бета-глюкандар, ылғалдандыратын

және қоректендіретін алоэ, дэрумендер, жожоба майы бар
Крем «Джест-Уан» содержит натуральные фитоэстрогены и предназначен для поддержания
баланса прогестерона и эстрогена в организме. Его рекомендуется применять при дисфункции
яичников, а также в пред- и постклимактерический периоды
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Денеге арналған крем Coo! Relief/
Крем для тела Cool Relief
Cool Relief

(91645) 120 г

14

6720

8400

Крем бұлшық етті жұмсақ қыздырады, ауырсынуды және қимылдың бөгелісін жояды, ерекше
майлы негізі (табиғи эму майы) теріге терең енеді, зақымданған тіндерге белсенді заттектердің
жоғары биологиялық сіңімділігін қамтамасыз етеді
Крем мягко разогреет мышцы, устранит боль и скованность движений, а его уникальная
жировая основа (натуральный жир эму), глубоко проникая в кожу, обеспечивает высокую
биологическую доступность активных веществ в пораженные ткани.

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Аралас және майлы теріге арналған
ылғалдандыратьін крем/
Крем увлажняющий для комбинированной
И жирной кожи
Moisture balance

(5156) 57 г

ББ

КЦ

15

5880

РЦ

7364

Теріні ылғалдандырады және қоректендіреді, өң бітіруге ықпал етеді. Бетті тазартуға арналған
құралмен және сергітетін лосьонмен бірге қолданғанда жақсы әсерге қол жеткізілөді
Увлажняет и питает кожу, способствует ее регенерации. Наилучший эффект достигается при
использовании в сочетании со средством для очистки лица и тонизирующим лосьоном
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Ылғалдандыратын крем, аса белсенді/Крем
увлажняющий мультиактивный
(5157) 57 г
Multi-active moisturizer

15

5880

7364

Терінің саулығын және жастығын қолдайтын антиоксиданттардың кезі. Кремнің көп бөлікті
құрамы терінің ылғалдануын қамтамасыз етеді, серпімділік береді, жасушалардың өсуін және
қалпына келуін ынталандырады, әжімнен және ылғалдыі жоғалтудан қорғайды
Источник антиоксидантов, которые поддерживают здоровье и молодость кожи.
Многокомпонентный состав крема обеспечивает увлажнение кожи, придает упругость,
стимулирует рост и восстановление клеток, защищает от морщин и потери влаги

114

Денеге арналған нығайтатын лосьон
«НутраФирм»/Лосьон для тела
укрепляющий «НутраФирм»
NutraFirm body firming lotion

(5210) 240 г

10

4480

5600

Денеге арналған лосьон теріні ылғалдандырады, сергітеді және тегістейді, целлюлиттің пайда
болуының алдын алады. өсімдік тектес сығындылар, дәрумендер мен майлар теріні
қоректендіреді, теріні цитрустылар мен мангоның күшімен және хош иісімен қанықтырады
Лосьон для тела увлажняет, тонизирует и разглаживает кожу, предотвращает появление
целлюлита. Растительные экстракты, витамины и масла питают кожу, наполняя ее силой и
ароматом цитрусовых и манго
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Сергітетін лосьон, терінің барлық туріне
арналған/Лосьон тонизирующий для всех
типов кожи
Skin therapy mist

(5155) 240 г

12

5040

6300

Бұл ерекше құралдың кептеген пайдалы қасиеттері бар: тамаша ылғалдандырады, сергітеді
және теріге серпімділік береді, тегістейді және қоректендіреді
Это уникальное средство обладает множеством полезных свойств: прекрасно увлажняет,
тонизирует и придает коже упругость, разглаживает и питает ее

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Косметикалық май «Эму майы»/Масло
косметическое «Жир эму»
Emu oil

(91615) 30 мл
(91603) 60 мл

ББ

КЦ

10
18

5040
8400

РЦ

6300
10500

Мөлшерлеуші бар құты№ Теріге өң бітіруге ықпал ететін табиғи ылғалдандырғыш. Эму майы
теріге тез және терең енеді, терінің түрлі зақымдануына өң бітіруге ықпал етеді, терінің тітіркену
мен қабынуын азайтады. Мәселесі бар тері үшін тиімді, саңылауларды бітірмейді
Флакон с дозатором. Натуральный увлажнитель, способствующий регенерации кожи. Жир эму
быстро и глубоко проникает в кожу и способствует заживлению различных повреждений кожного
покрова, уменьшает раздражение и воспаление кожи. Эффективен при проблемной коже, не
закупоривает поры.
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Шәй ағашының косметикалық майы/
Масло чайного дерева косметическое
Tea Tree Oil
мл

(1155) 30

10

4200

5264

Шәй ағашы майының антисептикалық әсері фенолдан 8 есе және спирттен 5 есе күштірек.
Безеуде, ревматизмде және бұлшық етті созып алуда уқалау үшін, жәндік алғанда қолданады
Антисептический эффект масла чайного дерева в 8 раз сильнее фенола и в 5 раз сильнее
спирта. Применяют при угрях, для массажа при ревматизме и растяжениях мышц, при укусах
насекомых
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Микробрайт, тіс ұнтағы, микрогидринмен
және сергітетін жалбыз дәмімен/
Микробрайт, зубной порошок с микрогидрином
и освежающим мятным вкусом
MicroBrite with Microhydrin
(5180) 100 г

9

4480

5600

Тісті тамаша тазартады, ағартады және тістің эмалін қалпна келтіреді. Дентинді және сүйек тінін
нығайтуға ықпал етеді. Тісжегіге және пародонтозға қарсы алдын алу әсері бар
Великолепно очищает зубы, отбеливает и восстанавливает эмаль зубов. Способствует
укреплению дентина и костной ткани. Обладает профилактическим действием против кариеса и
пародонтоза
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Сильвер гель
Silver Gel

(91637) 44 мл

10

4200

5250

Коллоидты күмістің негізіндегі денеге арналған гель - микробқа қарсы, тұтқырлы, қабынуға қарсы
кең ауқымды әрекет ететін антисептик құрал

Гель для тела на основе коллоидного серебра - антисептик широкого спектра действия с
противомикробными, вяжущими, противовоспалительными свойствами
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Ваннаға арналған тұз, микрогидринмен/
Соль для ванн с микрогидрином
Bath Salts with Microhydrin

12

(5185) 624 г

6720

8400

Теңіз тұзы мен микрогидриннің емдік қасиеттері терінің жаңаруына ықпал етеді. Босаңсытады,
саңылаулардың ашылуына ықпал етеді, бұл пайдалы құрамбөліктерінің терінің терең
қабаттарына тасымалдануын жеңілдетеді және уыттардың шығарылуын үдетеді
Целебные свойства морской соли и микрогидрина способствуют обновлению кожи.
Расслабляет, способствует раскрытию пор, что облегчает транспорт полезных компонентов в
глубокие слои кожи и ускоряет выведение токсинов

№
ПП
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Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация

Цитрусты-жалбыз сусабын/
Шампунь цитрусово-мятный
Citrus mint shampoo

(5151) 356 мл

ББ

КЦ

10

4480

РЦ

5600

Қалақай, аюбадам, түймедағы шаштың құрылымын қалпына келтіруге ықпал етеді, май
бездерінің бөлінісін реттейді; спирулина, қоңыр балдыр, кератинді амин қышқылдаы қан
айналымын жақсартады, шаш фолликулдарындағы алмасу үрдістерін ынталандырады, шашты
нығайтады, өоректендіреді, зақымдануының және түсуінің алдын алады
Крапива, бузина, ромашка способствуют восстановлению структуры волос, регулируют
секрецию сальных желез; спирулина, бурая водоросль, аминокислоты кератина улучшают
кровообращение, стимулируют обменные процессы в волосяных фолликулах, укрепляют и
питают, предупреждают повреждение и выпадение волос
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С7 Косметикалық жинтық/
С7 Косметический набор
С7 Skin Care Line Set

(7000)

130

56000

70000

Жиынтықтың құрамына кіреді: бетке арналған крем-пилинг, сергітетін маска, әжімге арналған
сарысу, күнделікті күтім, терең әжімдерге арналған сарысу, көздің айналасына арналған крем,
қартаюды бәсеңдететін, ылғалдандыратын крем, теріні терең тазалауға арналған кебік
В состав набора входят: крем-пилинг для лица, тонизирующая маска. сыворотка от морщин,
ежедневный уход, сыворотка от глубоких морщин. крем для контура глаз. увлажняющий крем,
замедляющий процессы старения, пенка для глубокого очищения кожи
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С7 Көздің айналасына арналған крем/
С7 Крем для контура глаз
C7 Eye Therapy

(7005) 15 мл

20

8680

10920

Көздің айналасындағы ұсақ мимикалық әжімдерді, көздің астындағы ісінуді және қараюды
азайтады. Қиярдың. көздәрінің, түймедағының сығындылары теріні тамаша сергітеді, ағартады
және тыныштандырады, микроайналымды жақсартады. Жожоба майы теріні жұмсартады және
пайдалы заттектермен қанықтырады
Уменьшает мелкие мимические морщинки, отечность и темные круги под глазами. Экстракты
огурца, очанки, ромашки прекрасно тонизируют, отбеливают и успокаивают кожу, улучшают
микроциркуляцию. Масло жожоба смягчает и насыщает кожу полезными веществами
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С7 Бетке арналған крем-пилинг/
С7 Крем-пилинг для лица
C7 Facial Peel Cellution

(7001) 50 мл

16

7000

8680

Бұл ферментативтік пилинг - қажағыш құралдардың жұмсақ баламасы. Басты құрамбөлігі папаин, «биологиялық скальпель», ол ақуызды қорытады, бірақ, тек қана тіршілігін жойған
тіндерге әрекет етеді, сондықтан, оны теріге жағу қауыпсіз
Это ферментативный пилинг - мягкая альтернатива абразивным средствам. Главный
ингредиент - папаин, «биологический скальпель», который переваривает белок, но действует
исключительно на мертвые ткани, поэтому его можно без опасения наносить на кожу

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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С7 Теріні терең тазартуға арналған көбік/
С7 Пенка для глубокого очищения кожи
Cl Deep Cleansing Foam
(7007) 180 мл

ББ

КЦ

14

РЦ

6160

7840

Терінің барлық туріне жарамды, мәселесі бар және сезімтал теріні қоса. Ол декоративтік
косметика мен ластануды толығымен жояды, жұмсақ қоректендіреді, оны тегіс және барқыттай
жұмсақ етеді
Подходит для всех типов кожи, включая проблемную и чувствительную. Она полностью удаляет
декоративную косметику и загрязнения, мягко увлажняет и питает кожу, делает ее гладкой и
бархатистой
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С7 Әжімге арналған сарысу, күнделікті
күтім/С7 Сыворотка от морщин,
ежедневный уход
С7 All-Day Nourishing Serum

(7003) 30 мл

20

8680

10920

Әжімге арналған бұл сарысу терінің барлық түрін күнделікті ылғалдандыруға және қорғауға
арналған. Ол бидай ақуызымен құнарландырылған, терінің жасушаларын нығайтады, әжімді
тегістейді. Өсімдік тектес табиғи сығындылары мен А, С, Е дәрумендері антиоксиданттық
қорғанысты қамтамасыз етеді
Эта сыворотка против морщин предназначена для ежедневного увлажнения и защиты кожи всех
типов. Она обогащена пшеничным белком, укрепляет клетки кожи, разглаживает морщины.
Натуральные растительные экстракты и витамины А, С, Е обеспечивают антиоксидантную
защиту
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С7 Терең әжімге арналған сарысу/
С7 Сыворотка от глубоких морщин
С7 Deep Wrinkle Serum

(7004) 30 мл

27

11760

14840

Төрініңжасушаларындағы түнгі уақыттағы қалпына келу үрдістерін тамаша белсендіреді. Бар
әжімдерді тегістейді және жаңадан пайда болуының алдын алады; беттің мимикалық бұлшық
еттерін босаңсытады; терінің терең қабаттарын қоректендіреді және ылғалдандырады
Прекрасно активизирует восстановительные процессы в клетках кожи в ночное время.
Разглаживает существующие морщины и предотвращает появление новых, расслабляет
мимические мышцы лица, питает и увлажняет более глубокие слои кожи
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С7 Бетке арналған сергітетін маска/
C7 Тонизирующая маска для лица
(7002)
С7 Rejuvenating Toning Mask Set

31

13440

16800

Ветке арналған маска теріні тегістейді, сергітеді, беттің еңін жақсартады, терінің
созылымдылығын, теріні жас, серпімді сезінуді қалпына келтіреді. Маска екі құрамбелікті құрамында сергітетін белсендіргіш, маска дайындауға арналған опа, сондай-ақ, жағатын
қылқалам бар
Маска для лица разглаживает, освежает кожу, улучшает цвет лица, возвращает эластичность,
ощущение молодой, подтянутой кожи. Маска двухкомпонентная - в составе тонизирующий
активатор, пудра для приготовления маски и кисть для ее нанесения

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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С7 Бетке арналған сергітетін маска.
Белсендіргіш/С7 Тонизирующая маска
для лица. Активатор
(70021) 120 мл
С7 Rejuvenating Toning Mask (activator)

ББ

КЦ

16

6720

РЦ

8400

Бетке арналған маска теріні теріні тегістейді, сергітеді, беттің өңін жақсартады, терінің
созылымдылығын, теріні жас, серпімді сезінуді қалпына келтіреді
Маска для лица разглаживает, освежает кожу, улучшает цвет лица, возвращает эластичность,
ощущение молодой, подтянутой кожи
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C7 Бетке арналған сергітетін маска. Ұнтақ/
C7 Тонизирующая маска для лица.
Порошок
(70022) 35 г
C7 Rejuvenating Toning Mask (powder)

15

6440

8120

Бетке арналған маска теріні теріні тегістейді, сергітеді, беттің өңін жақсартады, терінің
созылымдылығын, теріні жас, серпімді сезінуді қалпына келтіреді
Маска для лица разглаживает, освежает кожу, улучшает цвет лица, возвращает эластичность,
ощущение молодой, подтянутой кожи
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C7 Ылғалдандыратын крем,
қартаю үрдістерін бәсеңдетеді/
С7 Увлажняющий крем, замедляющий
процессы старения
С7 Age Defying Moisturizer

(7006) 50 мл

16

7000

8680

Кремнің құрамындағы Матриксил 3000 коллаген мен эластиннің түзілуін ынталандырады, терінің
серпімділігін арттырады, ол 2 ай бойы қолданыста терең және орташа әжімдерді 45%
қысқартуға және беттің өңін жақсартуға қабілетті! Күшті дәрумендік кешен қартаю үрдістерімен
тиімді күреседі
Матриксил 3000 в составе крема стимулирует синтез коллагена и эластина, повышает упругость
кожи, он способен сократить на 45% глубокие и средние морщины и улучшить цвет лица за 2
месяца его применения! Мощный витаминный комплекс эффективно борется с процессами
старения

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация

ББ

КЦ

РЦ

Үйді тазартуға арналған құралдар
Средства по уходу за домом

Тазарту құралдары AliveTM
Чистящее средство AliveTM
132

Ағартуға және тұрақты ластануды
тазартуға арналған қоюландырылған
Alive құралы/Alive Концентрированное
средство для отбеливания и удаления
стойких загрязнений
(81101) 1130 г
Alive Ultra-concentrated destainer/deodoriser

11

5040

6300

Кір жууға, кілемді, ванна мен дәретхананы тазалауға арналған қауіпсіз, көп функционалдық
оттегілі ағартқыш. Кез келген температурада және судың әр түрлі кермектігінде тиімді, матаның
кез келген түрі мен түсіне жарамды, жібек пен жүннен басқа. Сұрғылт реңк қалдырмайды, хош
иістендіріп, балғындық сезімін сыйлайды. Автономдық септиктер үшін қауіпсіз
Безопасный многофункциональный кислородный отбеливатель для стирки белья, чистки
ковров, ванной и туалета. Эффективен при любой температуре и жесткости воды, подходит для
любого типа и цвета ткани, кроме шелка и шерсти. Не оставляет серого оттенка, дезодорирует
белье, оставляя ощущение свежести. Безопасен для автономных септиков
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Ақ және түсті матаны жууға арналған
қоюландырылған Alive ұнтағы/Alive
Концентрированный порошок для стирки
белых и цветных тканей
г
Alive Ultra-concentrated powdered laundry
detergent

(81103) 907

11,5

5320

6650

Машинада және қолмен кір жууға арналған, экологиялық түйіршікті ұнтақ. Кез келген
температурада және судың әр түрлі кермектігінде тиімді, матаның кез келген түрі мен түсіне
жарамды, жібек пен жүннен басқа. 100% био-ыдырайды, фосфаттары, хош иістендіргіштері,
бояғыштары және басқа уытты заттектері жоқ. Түрлі дақтарды жұмсақ кетіреді, түйіндер
қалдырмайды. Қолдануда үнемді (1 қалыпты жууға 25 г)
Экологичный гранулированный порошок для ручной и машинной стирки. Эффективен при
любой температуре и жесткости воды, подходит для любого цвета и типа ткани, кроме шелка и
шерсти. 100%-ная биоразлагаемость, не содержит фосфатов, ароматизаторов, красителей и
других токсичных веществ. Мягко удаляет любые виды пятен, не оставляя катышков.
Экономичен в применении (25 г на 1 стандартную стирку)
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Әмбебап тазарту құралы Alive А/
Alive А Универсальное чистящее средство
Alive A All-purpose cleaner
(81201) 500 мл

9

3920

4900

Әйнектен, алюминийден, болаттан, ламинаттан, пластиктен, ағаштан, теріден, хромнан
жасалған кез келген беттерге арналған, унамды цитрусты хош иісі бар, қоюландырылған құрал.
Ластану мен майды тиімді ерітеді, антистатикалық әсері бар. Қолдануда үнемді.
Жалпы шаюдың қажеті жоқ, тағамға арналған беттерден басқасын
Концентрированное средство с приятным цитрусовым ароматом для любых поверхностей из
стекла, алюминия, стали, ламината, пластика, дерева, кожи, хрома. Эффективно растворяет
грязь и жир, обладает антистатическим эффектом. Экономично в применении. Нет
необходимости смывать, кроме поверхностей, контактирующих с пищей
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Alive В Жуынатын бөлмеге жэне
дәретханаға арналған құрал/Alive В
Средство для ванной комнаты и туалета
Alive В Bathroom & Toilet cleaner
(81202) 500 мл

9

3920

4900

Жуынатын белмеге және дәретханаға арналған, сергітетін жалбызды-лимонды хош иісі бар,

қоюландырылған құрал. Керамикалық жэне винилді плиткадан, мозаикадан, душ кабинасынан,
ваннадан, унитаздан, сантехникадан ізбесті өңезді тиімді жояды, беттерге зақым келтірмейді.
Қолдануда үнемді, шаюдың қажеті жоқ
Концентрированное средство для ванной комнаты и туалета с освежающим мятно-лимонным
ароматом. Эффективно удаляет известковый налет, устойчивые загрязнения с керамической и
виниловой плитки, мозаики, душевых кабин, ванн, унитазов, раковин, сантехники, не повреждая
поверхности. Экономично в применении, нет необходимости смывать
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Alive F Еден мен плиткаға арналған құрал/
Alive F Средство для полов и плитки
Alive F Floor & Tile cleaner
(81203) 500 мл

9

3920

4900

Еден жабындысының жэне қабырға плиткасының барлық түріне арналған, жеңіл цитрусты хош
иісі бар, қоюландырылған тазарту құралы. Ластануды, майлы және басқа дақтарды сапалы
жояды. Езілген дақ қалдырмайды, антистатикалық әсері бар. Қолдануда үнемді (1 л суға 5-10
мл). Қолмен және автоматты тазартуға жарамды
Концентрированное чистящее средство для всех типов напольных поверхностей и настенной
плитки с легким цитрусовым ароматом. Качественно удаляет пятна грязи, жира и другие виды
пятен. Не оставляет разводов, обладает антистатическим эффектом. Экономично в применении
(5-10 мл на 1 литр воды). Подходит для ручной и автоматической чистки
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Alive G Әйнекке жэне айнаға арналған
құрал/Alive G Средство для стекол
и зеркал (81204)
Alive G Glass & Mirror cleaner

500 мл

9

3920

4900

Кез келген әйнек беттерді жууға арналған, түймедағының хош иісі бар қоюландырылған құрал.
Терезеден, айнадан, жел әйнегінен, теледидар мен компьютерлердің мониторларынан,
поликабонатты беттерден, акрилді әйнектерден майлы ластануды, жәндіктердің іздерін және
басқа ластануды сапалы жояды. Антистатикалық және «тұманға қарсы» әсері бар. Қолдануда
үнемді. Жалпы шаюдың қажеті жоқ, тағамға және ауыз суға арналған беттерден басқасын
Концентрированное средство для мытья любых стеклянных поверхностей с ароматом ромашки.
Качественно удаляет жирные и масляные загрязнения, следы насекомых и другие загрязнения с
окон, зеркал, ветровых стекол, мониторов телевизоров и компьютеров, поликарбоната,
акриловых стекол. Антистатический эффект и эффект «антитуман». Экономично в применении,
нет необходимости смывать, за исключением поверхностей, контактирующих с пищей и
питьевой водой
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Alive К Ас үйдегі майлы дақтарды жоюға
арналған құрал/Alive К Средство
для удаления жира на кухне
(81205) 500 мл
К Kitchen cleaner

9

3920

4900

Ac үйдегі кез келген беттерді (болат, тот баспайтын болат, әйнек, алюминий, пластик, хром)
жууға арналған, ұнамды цитрусты хош иісі бар, қоюландырылған құрал. Майды тиімді
ыдыратады, ластануды жэне өңезді жояды. Қолдануда үнемді. Жалпы шаюдың қажеті жоқ,
тағам өнімдеріне арналған беттерден басқасын
Концентрированное средство для мытья любых кухонных поверхностей (сталь, нержавеющая
сталь, стекло, алюминий, пластик, хром) с приятным цитрусовым ароматом. Активно
расщепляет жиры, удаляет грязь и налет. Экономично в применении, нет необходимости
смывать, за исключением поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Alive D Ыдыс жууға арналған гипоаллергенді
сұйықтық/Alive D Гипоаллергенная
жидкость для мытья посуды
(81301) 946 мл
Alive D Allergy-free dishwashing liquid

ББ

КЦ

8

3640

РЦ

4550

Ыдыс жууға арналған гипоаллергенді экологиялық қоюландырылған құрал, құрамында хош
иістендіргіштер мен бояғыштар жоқ. Аллергиясы, демікпесі және химиялық сезімталдығы бар
адамдарға қауіпсіз. Көп көпірмейді, құрамында фосфаттар, тыныс алу жуйесі мен теріні
тітіркендіретін басқа жойқын құрамбөліктері жоқ. Табиғат аясында қолдануға аса оңтайлы

(саяжайда, саяхатта). Қолды құрғатпайды. Септик ушін қауіпсіз
Гипоаллергенное экологичное концентрированное средство для мытья посуды без
ароматизаторов и красителей. Абсолютно безвредно для людей, страдающих аллергией,
астмой и химической чувствительностью. Не создает много пены, не содержит фосфатов,
других агрессивных и раздражающих дыхательную систему и кожу компонентов. Идеально для
использования на природе (на даче, в путешествии). Не сушит руки. Безопасно для септиков
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Alive Беттергө арналған құралдар
коллекциясы/Alive Коллекция средств
для поверхностей
Alive Surface care set

(81210)

45

19600

24500

Жиынтыққа ең қажетті бес құрал кіреді (Alive A, В, F, G, К), олар үй жинауды ұнамды етеді,
турмысты едәуір жақсартады, уақытыңызды және қаржыңызды үнемдейді, денсаулығыңызды
сақтайды
В комплект входят пять самых необходимых средств (Alive А, В, F, G, К), которые сделают
уборку приятным занятием, существенно облегчат быт, сэкономят ваше время и деньги,
сберегут здоровье
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Alive Триггері бар құты/
Alive Флакон с триггером
Alive Spray bottle

(81400)

0

560

700

Alive тұрмыстық химия құралдарын қолдануға арналған. Ыңғайлы пішінді құты, көп реттік
қолданысқа арналған. Alive қоюландырылған ерітіндісін ерітуді ыңғайлы ету үшін қутыда арнайы
шектейтін белгілер келтірілген
Предназначен для использования средств бытовой химии Alive. Флакон эргономичной формы
для многоразового использования. На флаконе имеются ограничительные метки для удобства
разведения концентрированных растворов Alive

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация

ББ

КЦ

РЦ

Үйді тазартуға арналған құралдар
Средства по уходу за домом
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Швабраға арналған әмбебап қаптама/
Накладка для швабры универсальная
General use microfiber mop

(203) 12x41 см

7

4200

5264

Швабраға арналған әмбебап қаптама еденді, терезені және басқа тегіс беттерді жууға арналған
Универсальная накладка для швабры предназначена для мытья полов, окон и других гладких
поверхностей

143

Плитканы жууға арналған қаптамаскраббер/Накладка-скраббер для мытья
плитки
(204) 12x41 см
Tile cleaning microfiber mop

7

4200

5264

7

5880

7364

Қаптама -скраббер плитканы жууға аса қолайлы
Накладка-скраббер идеально подходит для мытья плитки
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Швабраға арналған магнит саптама/
Магнитная насадка для швабр
Magnetic Frame

(206) 40x12 см

Швабраға арналған магнит саптама швабраның сабына қозғалмалы аспалы кронштейнмен
жалғанады жэне орнатылған патенттелген магнит құлыбы бар
Магнитная насадка для швабры присоединяется к ручке с помощью навесного подвижного
кронштейна и имеет встроенный запатентованный магнитный замок
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Әйнекті тазалағыш/Чистик для стекол
Microfiber glass cleaning cloth
(210) сары/желтый 40x40 см
(211) қызғылт/розовый 40x40 см
(212) көгілдір/голубой 40x40 см

1
1
1

700
700
700

868
868
868

Құрамы: 80% полиэфир, 20% полиамид. Кез келген жылтыр бетке (әйнек, айна, крандар, жел
әйнектері, т.б.) арналған, микрофибрадан арнайы салфетка. Тазартады, қылмен езілген
дақтарды қалдырмайды. Әйнек пен айнаға арналған Alive G қүралымен қолданғанда тамаша
нәтиже береді
Состав: 80% полиэфир, 20% полиамид. Специальная салфетка из микрофибры для любых
блестящих поверхностей (стекла, зеркала, краны, ветровые стекла и т.д.). Очищает, не
оставляя ворсинок и разводов. Блестящий результат при использовании со средством для
стекол и зеркал Alive G

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Әмбебап тазалағыш/ Чистик универсальный
Microfiber cleaning doth
(220) сары/желтый 40x40 см
(221) қызғылт/розовый 40x40 см
(222) көгілдір/голубой 40x40 см

ББ

КЦ

1
1
1

700
700
700

РЦ

868
868
868

Құрамы: 80% полиэфир, 20% полиамид. Құрғақ жэне ылғалмен жинауға арналған,
микрофибрадан көп функционалды салфетка. Жақсы тазартады, қыл қалдырмайды, сондықтан,
жылтыр беттерге қолдануға мүмкіндік береді
Состав: 80% полиэфир, 20% полиамид. Многофункциональная салфетка из микрофибры для
сухой и влажной уборки. Хорошо очищает, не оставляя ворсинок, что позволяет использовать
ее для блестящих и полированных поверхностей

Vital Water сериясының құрал-жабдықтары
(Витализаторлар)
Устройства серии Vital Water (Витализаторы)

147

Витадуш
Vitashower

(91754)

34

14840

18550

38

23240

29050

Душтың құйғышына орнататын жабдық ретінде қолданылады
Используется в качестве насадки на лейку душа
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Витастик®
Vitastik®

(91749)

Адам тұтынатын суды немесе басқа сусындарды: шәйді, кофені, шырынды, сыраны, шарапты
және басқа спиртті сусындарды (1,5-2 л-ге дейін) өңдеуге арналған, өлшемі қарындыш тәрізді
құрал-жабдық
Устройство размером с карандаш для обработки воды (до 1,5-2 л) и других напитков,
употребляемых человеком: чая, кофе, соков, пива, вина и других спиртных напитков
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Витастикті жендеу немесе алмастыру/
Ремонт или замена Витастика

0

2800

2800

150

Витастрим® мини
Vitastream® mini

(91757)

23

16520

20650
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Витастрим® уни 1/2” жиынтығы/
Набор Витастрим® уни 1/2”
Set Vitastream® uni 1/2”

(91784)

34

17360

21500

Үйлер мен пәтерлердегі ыстық және суық сумен қамсыздандыру және сумен жылыту жүйелеріне
арналған, оның ішінде, кір жуатын және ыдыс жуатын машиналар ушін
Для систем горячего и холодного водоснабжения и водяного отопления в домах и квартирах, в
том числе для стиральных и посудомоечных машин

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Витастрим® уни 3/4”
Vitastream® uni 3/4”

(91768)

ББ

КЦ
34

14840

РЦ
18550

Үйлер мен пәтерлердегі ыстық және суық сумен қамсыздандыру және сумен жылыту жүйелеріне
арналған, оның ішінде, кір жуатын және ыдыс жуатын машиналар үшін
Для систем горячего и холодного водоснабжения и водяного отопления в домах и квартирах, в
том числе для стиральных и посудомоечных машин

Әр түрлі заттар
Разное
153

Лакмусты рулон/Лакмусовый рулон
(92002)
Phizine Rolls

154

Лакмусты рулон (үзетін)/
Лакмусовый рулон (отрывной)
Phizine Rolls in Dispensers
Нейтроник МГ-03
Neitronik MG-03

155

0

1400

1764

(92003)

0

1680

2100

(91744)

11

4200

5250

Мобильді телефондарға, портативті радиостанцияларға жэне СВЧ пештерге арналған.

Аспаптардан шығатын сәулеленудің жоғары өтімділік қабілеті бар және адам организміне
бұзылысты әрекет ететін бөлігін бейтараптандыру арқылы адамды зиянды электромагниттік
сәулеленуден қорғауға арналған қүрал-жабдық
Для мобильных телефонов, портативных радиостанций и СВЧ-печей. Устройство
предназначено для защиты человека от вредных электромагнитных излучений посредством
нейтрализации той части спектра излучений от приборов, которая обладает высокой
проникающей способностью и разрушительно действует на организм человека
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Нейтроник МГ-04
Neitronik MG-04

(91745)

11

4200

5250

Компьютерлердің, теледидарлардың мониторларына арналған.
Аспаптардан шығатын сәулеленудің жоғары өтімділік қабілеті бар және адам организміне
бүзылысты әрекет ететін бөлігін бейтараптандыру арқылы адамды зиянды электромагниттік
сәулеленуден қорғауға арналған қүрал-жабдық
Для мониторов компьютеров, телевизоров. Устройство предназначено для защиты человека от
вредных электромагнитных излучений посредством нейтрализации той части спектра излучений
от приборов, которая обладает высокой проникающей способностью и разрушительно
действует на организм человека

№
ПП

Атауы, коды, шығарылу түрі және қысқа ақпарат/ Название,
код, форма выпуска и краткая информация
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Нейтроник МГ-04М
Neitronik MG-04M

ББ

(91753)

КЦ
11

4200

РЦ
5250

Компьютерлердің, теледидарлардың сұйық кристалдық және плазмалық экрандарына арналған.
Аспаптардан шығатын сәулеленудің жоғары өтімділік қабілеті бар және адам организміне
бұзылысты әрекет ететін бөлігін бейтараптандыру арқылы адамды зиянды электромагниттік
сәулеленуден қорғауға арналған қүрал-жабдық
Для мониторов компьютеров и телевизоров с жидкокристаллическими и плазменными
экранами. Устройство предназначено для защиты человека от вредных электромагнитных
излучений посредством нейтрализации той части спектра излучений от приборов, которая
обладает высокой проникающей способностью и разрушительно действует на организм
человека
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«Таза су» сүзгісіне алмастыратын
картридждер/Сменные картриджи
для фильтра «Чистая вода»

(9657)

Жиынтық 2 дана. Картридждің дезинфекциялық қабілеті - 5550 л
Комплект 2 шт. Дезинфекционная способность картриджа - 5550 л

30

25200

31500

