
Шампунь «Інтенсивне зволоження» 
серії «Яєчна», 250 мл 202 грн

Шампунь «Сяйво і блиск» 
серії «Цитрус», 250 мл 202 грн

Бальзам для волосся «Відновлення 
і захист» серії «Цитрус», 250 мл 

177 грн

Шампунь «Зміцнення та ріст» 
серії «Цілющі трави», 250 мл 262 грн

Бальзам для волосся «Зволоження і 
захист» серії «Цілющі трави», 250 мл 

223 грн

Маска для волосся «Сила і здоров’я» 
серії «Цілющі трави», 250 мл 235 грн

Регенеруючий шампунь для фарбованого та пошкодженого 
волосся, 250 мл 292 грн

Регенеруючий кондиціонер для фарбованого  та пошкодженого во-
лосся, 250 мл 389 грн

Регенеруюча маска для фарбованого та пошкодженого волосся, 
150 мл 409 грн

Спрей-реструктуризація для фарбованого та пошкодженого волосся, 
200 мл 326 грн

Філер-олія. Зволоження та захист волосся, 30 мл 332 грн

роздріб
Антипаразит  (протипаразитарний комплекс), 30 кап. 142 грн  

Баланс (антистресовий комплекс), 30 кап. 142 грн 

Біолайн (жіночий комплекс), 30 кап. 182 грн

Брейкблок (нормалізація функцій кишечника), 30 кап. 142 грн

Бриз (нормалізація функції дихальної системи), 30 кап. 142 грн

Гармонія (нормалізація функцій щитоподібної залози), 30 кап. 222 грн  

Герміцид (протигрибковий комплекс), 30 кап. 249 грн

Динаміка (боротьба з хронічною втомою), 30 кап. 233 грн

Імунна формула (покращення функціонування імунної системи), 30 кап. 375 грн

Інтелект (нормалізація функцій головного мозку), 30 кап. 233 грн 

Клінхелп (очищення організму від шлаків і токсинів), 30 кап. 142 грн

Комплекс Омега+ (джерело поліненасичених жирних кислот), 30 кап. 203 грн

Комфорт (покращення функцій суглобів), 30 кап. 297 грн

Лайфгард (зміцнення імунітету), 30 кап. 182 грн

Лівсейф (нормалізація функцій печінки та жовчного міхура), 30 кап. 142 грн 

М. Пауза (жіночий комплекс), 30 кап. 222 грн

Норм (нормалізація обміну речовин), 30 кап. 142 грн 

О.К. (зміцнення опорно-рухового апарату), 30 кап. 203 грн

П.Сабаля (чоловічий комплекс для  передміхурової залози), 30 кап. 222 грн

Ритм (нормалізація функціїсерцево-судинної системи), 30 кап. 233 грн

Санклін (нормалізація функції сечовидільної системи), 30 кап. 142 грн 

Ф.Актив (нормалізація функції підшлункової залози), 30 кап. 180 грн

Форвард (чоловічий комплекс), 30 кап. 193 грн

Фрілайф (антиоксидантний комплекс), 30 кап. 180 грн

Хітозан+ (детоксикація організму), 30 кап. 297 грн

 

Програма «Ритм серця» для дорослих (12 коробок по 30 кап.) 2281 грн
«Універсальна антипаразитарна програма» для дорослих  
(12 коробок по 30 кап.) 1783 грн

«Універсальна антипаразитарна програма» для дітей 5 - 7 років
(8 коробок по 30 кап.) 1236 грн

«Універсальна антипаразитарна програма» для дітей 7 - 12 років 
(8 коробок по 30 кап.) 1234 грн

МАКРОСОРБ (детоксикація організму і мінералізація), 70 г 189 грн

роздріб

роздріб
Ніжний фітомус для вмивання cерії «Морські водорості», 160 мл 240 грн

Крем-вершки демакіяж для всіх типів шкіри  
cерії «Пророщені зерна», 200 мл 239 грн

Міцелярний флюїд, 200 мл 275 грн

Крем-пілінг для обличчя cерії «Пророщені зерна», 200 мл 240 грн

Фітоспрей на термальній воді, 200 мл 242 грн

Фітотонік для жирної та комбінованої шкіри обличчя 
cерії «Морські водорості», 200 мл 220 грн

Фітотонік для сухої та чутливої шкіри  обличчя 
cерії «Пророщені зерна», 200 мл 230 грн

Зволожувальний денний крем ліфтинг-ефект
cерії «Морські водорості», 50 мл 405 грн

Крем нічний. Мікс водоростей, 50 мл 
ACTIVE LIFTING 426 грн

Гель-ліфтинг для контуру очей і губ 
cерії «Морські водорості», 30 мл 366 грн

Пептидний денний крем «Активна регенерація» 
cерії «Пророщені зерна», 50 мл 512 грн

Крем нічний. Рослинні пептиди, 50 мл
DEEP REGENERATION 585 грн

Крем-мікроемульсія для контуру очей і губ 
cерії «Пророщені зерна», 30 мл 516 грн

Антиоксидантний крем для обличчя. STOP OXIDATION, 30 мл 479 грн

Зволожувальний крем для обличчя. FIRMING, 30 мл 479 грн

Відбілююча крем-маска, саше 2х6 мл 77 грн

Живильна крем-маска «Мультивітамінний коктейль», 
саше 2х6 мл 87 грн

Маска-гідрогель «Ліфтинг-ефект», саше 2х6 мл 83 грн

Експрес-маска альгінатна «Антистрес» 
cерії «Пророщені зерна», 30 г 94 грн

Сироватка «Вітамінний концентрат» 
cерії «Морські водорості», 30 мл 418 грн

Пептидна сироватка «Інтенсивна регенерація»
серії «Пророщені зерна», 30 мл 568 грн

Шампунь «Живлення і зміцнення» cерії «Медова», 250 мл 202 грн

Пророщені зерна бобових, 150 г 207 грн

Зелена формула, 150 г 506 грн

Овочева норма, 150 г 346 грн

Пророщені зерна вівса, ячменю, пшениці, кукурудзи пакет, 150 г 154 грн

Пророщені зерна вівса, ячменю, пшениці, кукурудзи в стіках 
(10 стіків по 10 г) 157 грн

Солод житній ферментований пакет, 150 г 106 грн

Солод житній ферментований в стіках (10 стіків по 10 г) 120 грн

Тубус для зберігання 40 грн

роздріб
Зубна паста «Морський кальцій & D3», 75 мл 167 грн

Зубна паста «Гідроксиапатит кальцію», 75 мл 250 грн

Зубна щітка доросла бамбукова, в асортименті 70 грн

Зубна щітка дитяча бамбукова, в асортименті 70 грн

роздріб
ЕКОзасіб для миття посуду, 500 мл 123 грн

ЕКОмолочко для чищення, 500 мл 147 грн

ЕКОзасіб для прибирання ванної кімнати з розпилювачем, 500 мл 213 грн

ЕКОзасіб для прибирання ванної кімнати з кришкою, 500 мл 177 грн

ЕКОзасіб для миття овочів та фруктів, 200 мл 97 грн

ЕКОзасіб для миття овочів та фруктів з кришкою, 500 мл 127 грн

ЕКОмило рідке оливково-ланолінове, 500 мл 216 грн

ЕКОпорошок концентрат для прання дитячих речей та 
пелюшок із антибактеріальною дією, 1000 г 269 грн

ЕКОпорошок концентрат для прання білих та кольорових речей, 1000 г 282 грн 

ЕКОпорошок концентрат для прання дитячих речей та 
пелюшок із антибактеріальною дією, 120 г 44 грн

ЕКОпорошок концентрат для прання білих та кольорових речей, 120 г 44 грн

ЕКОзасіб Cool для швидкого прання в холодній воді, 1000 мл 303 грн

ЕКОконцентрат рідкий для прання вовни, шовку та делікатних тканин, 
1000 мл 299 грн

ЕКОконцентрат для видалення плям та стійких забруднень, 250 г 166 грн

ЕКОконцентрат кисневмісний для відбілювання, 250 мл 252 грн

ЕКОспрей для видалення застарілих плям, 200 мл 152 грн

ЕКОзасіб для миття посуду в посудомийній машині, 500 г 237 грн

ЕКОсіль для посудомийної машини, 1000 г 83 грн

ЕКОзасіб для миття скла з кришкою, 500 мл 160 грн

Гель для душу «М’яка і бархатиста шкіра» 
cерії «Медова», 250 мл 202 грн

Гель для інтимної гігієни «Делікатний догляд» 
cерії «Цитрус», 250 мл 203 грн

Крем для тіла «Гідро-баланс», 120 мл 589 грн

Молочко для рук і тіла «М’яка і бархатиста шкіра» 
cерії «Цілющі трави», 250 мл 246 грн

Молочко для тіла «Еластична і пружна шкіра» 
cерії «Цитрус»,250 мл 184 грн

Пілінг-скраб для тіла cерії «Цілющі трави», 300 мл 212 грн

Пілінг для тіла серії «Сакська глина», 300 мл 304 грн

Цукровий скраб для тіла «Медовий», 150 мл 212 грн

Соляний скраб для тіла «Цитрус», 150 мл 206 грн

Гель-скраб для рук і тіла, живлення та очищення, 200 мл 210 грн

Бальзам для рук. Інтенсивне відновлення, 75 мл 237 грн

Крем для рук. Зволоження і захист, 75 мл 176 грн

Натуральний дезодорант DEO Sandal, 50 мл 297 грн

Натуральний дезодорант DEO Bergamot, 50 мл 249 грн

Очищувальний Гель-мус cерії Youth, 160 мл 263 грн

Маска для глибокого очищення cерії Youth, 50 мл 265 грн

Тонік заспокійливий cерії Youth, 200 мл 283 грн

Активна сироватка анти-акне cерії Youth, 15 мл 289 грн

Крем для обличчя з матовим ефектом cерії Youth, 50 мл 265 грн

Захисний крем. Дитяча серія, 50 мл 149 грн

Молочко для тіла. Дитяча серія, 200 мл 189 грн

Дитячий шампунь-гель 2-в-1, 200 мл 174 грн

Евкаліптовий бальзам,  30 мл 157 грн


