
Светът на новия уСпех



Green Master 
централен офис - гр. София



Светът на новия успех !

 Скъпи приятели, пред Вас е новият каталог  на Green Master. 
В него Вие имате възможност да се запознаете с голяма част от пред-

лаганите от нас продукти, които са създадени да помогнат на всеки от нас 
да живее в хармония с околния свят, да се наслаждава на истинско здра-
ве, красота и самочувствие.

 Плод на труда на голяма група специалисти от различни области, 
ние се гордеем с високото качество и неповторим ефект на нашите про-
дукти. Хилядите доволни клиенти ни дават самочувствие и увереност, че 
постоянните ни усилия да задоволим и най-високите изисквания за ка-
чество и добър резултат не остават незабелязани.

 
 Green Master е символ на новия успех. Символ на престиж, само-

чувствие и увереност в по-доброто ни бъдеще. Именно затова отправяме 
приятелска покана към всеки от Вас, да стане част от Green Master, част от 
света на новия успех!

   С искрени пожелания за взаимни успехи, 
    Екипът на Green Master!
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виСока ефективноСт благодарение на:
Генерираната торсионна (скаларна) енергия;•	
Въздействие чрез символите и формите на философския камък;•	
Въздействието на енергийните матрици на 42 лечебни растения и клетъчни храни;•	
Освобождаване на инфрачервена топлина и отрицателни йони;•	

почувСтвайте уникалната Сила на медальона „ELIXIR”

Мощен ефект върху структурирането и хармонизирането на биополето(аурата), •	
което е сигурна предпоставка за по-бързо възстановяване на нарушенията в 
човешкото здраве;
Ефективно структурира и енергизира вода, течности, храни;•	
Защитава от негативни външни въздействия;•	
Увеличава жизнеността и енергията на тялото;•	
Хармонизира и балансира енергийните нива в организма и прeдотвратява •	
различни заболявания;
Подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани и клетъчното хранене;•	
Стимулира обменните процеси и кръвообръщението, пречистването от шлаки и •	
токсини;
Неутрализира свободните радикали;•	
Забавя процесите на стареене;•	
Засилва функциите на имунната и ендокринната системи;•	
Подобрява паметта, концентрацията, психическата устойчивост и съня;•	
Намалява възпаления и болки•	

био - енергоинформационен медальон

 „ELIXIR“

стр.  4

Създаден в резултат на съвременни 
нано- и енергоинформационни 
технологии;
С използване на вулканични скали 
(в това число от рупите);
Съдържа енергоинформационните 
матрици на 42 лечебни растения и 
клетъчни храни;



Медальонът “ELIXIR” е източник на мощна енергийна подкрепа за всеки 
организъм. Той стабилизира тази основа, без която е трудно да се постигне 
добро физиологично здраве.

Хармонизирането на аурата на всеки човек е важно условие за личен успех, 
професионална реализация и хармония в семейството, на работното място, 
в обществото. 

Един от начините за доказване ефективността на медальона да 
хармонизира и уплътнява биополето е с използване на програмата на акад. 
Александър Влахов за адаптометрично изследване на аурата „MGV 2.1”

Торсионната енергия 
генерирана от медальона води 
до възстановяване формата, 
обема и структурата на аурата 
на човека, което е сигурна 
предпоставка за активиране на 
възстановителните процеси в 
организма
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Електронни атомизиращи 
устройства "Volcano"
Днес ние ви предлагаме уникално решение – да спрете 
да вдишвате всички отровни съединения от цигарения 
дим, без рязко да изпитвате никотинов глад. Това е въз-
можно благодарение на високотехнологични продукти, 
създадени като реална алтернатива на пушенето. Те 
представляват електронни атомизиращи устройства, в 
които благодарение на специална технология се изпа-
рява никотинов разтвор с различна концентрация, при 
което човек получава истинско усещане за пушене. На-
ред с това не съдържат никакви смоли, катрани и други 
вредни вещества, което запазва белите дробове и целия 
организъм чисти при пушенето.
Който и от предлаганите варианти електронни устрой-
ства „Volcano“ да изберете, вие лесно и безболезнено 
можете да се откажете от тютюнопушенето, или да про-
дължите да пушите безвредно. Атомизиращите патрони, 
които се използват в устройствата са създадени съглас-
но никотинзаместваща терапия на Световната Здравна 
Организация. Това ще позволи на пушачите постепенно 
да намалят никотина, който приемат. 
Димът, който се отделя от атомизиращите устройства е 
напълно безвреден, без неприятни миризми и не вреди 
на пасивните пушачи.  

Знаете ли, че...
В цигарения  дим се 
съдържат повече от 
4000 вида химически 
съединения, 43 от 
които са доказано 
канцерогенни, 
а повечето 
причиняват трайни 
увреждания на 
човешкото здраве. 
Но само едно от 
тези съединения 
причинява 
зависимостта 
на пушачите 
от цигарите – 
НИКОТИНЪТ.

Откажете се от 
тютюнопушенето, 

...докато пушите !
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Стил и качество

Защо да изберете “Volcano”?  

LOWHIGH MEDIUM NO

l Държите в ръката си истинска цигара. Наслаждавате се на дим, който 
не дразни околните, не оставя неприятна миризма в помещението. Няма 
горене и опасност от пожар. Няма катран, други канцерогенни вещества 
или вредни съставки;
l Можете да пушитена забранени за пушене места. Никакво замърсяване 
на околната среда. Издишваният „дим“ е вид газ в дисперсна фаза, създа-
ден от атомизацията на тютнева алкалоидна течност, следователно няма 
вреда от пасивно пушене. 
l Можете без стрес за организма лесно и безболезнено да се откажете от 
истинските цигари.
l Можете да ползвате един от предлаганите от нас пълнители – с висока, 
средна, ниска и нулева концентрация на никотин.

Сменяемите елементи (пълнители) съдържат  
никотин с голяма чистота, разработени  съобразно 
никотинзаместваща  терапия препоръчана  от 
Световната Здравна Организация и  даваща 
възможност на пушачите безболезнено да се 
въздържат от пушене.

Електронно атомизиращо 
устройство “Volcano”
модел: RN 4062
пълнители: High, Medium, Low, Now 
(комплект по 5 бр.)
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Изискан дизайн

Предложение за ценители

Електронно атомизиращо 
устройство “Volcano”
модел: RN 4072
пълнители: High, Medium, Low, Now 
(комплект по 5 бр.)

Електронно атомизиращо 
устройство “Volcano”
модел: Mini New Generation
пълнители: High, Medium, Low, Now 
(комплект по 5 бр.)

стр.  8



Електронните устройства „Volcano” са осъщест-
вената мечта на всеки пушач. Най-после и Вие 
можете да “пушите” здравословно, без вредни 
последици за Вас и Вашите близки.

За истински аристократи

Атомизираща електронна лула
VOLCANO DELUXE
модел: SLB 
пълнители: High, Medium, Low, Now 
(комплект по 5 бр.)
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Произведен По яПонска 
технология за състаряване и 
Пречистване на алкохола

     Ускорява процеса на стареене на алкохолните на-
питки: ракия, водка, вино, коняк и уиски, като пре-
махва метиловия алкохол, от който боли глава и по-
добрява вкусовите им качества;
     Дезинфекцира вода, мляко и плодови сокове, като 
подобрява вкусовите им качества и удължава срока 
им на съхранение.

     Ултразвуковият активатор VOLСANO ЕXPERT  по-
добрява качествата на алкохола и храните на изцяло 
нов принцип – кавитационното действие на ултраз-
вуковите вълни. При тяхното действие се унищожа-
ват всички микроорганизми, намиращи се както в 
течността, така и по повръхността на потопените в 
нея тела.

Ползата от уреда
     Под действие на ултразвук се постига ускорява-
не стареенето на алкохолни напитки– ракия, водка, 
уиски, коняк, вино и др. Това се постига, тъй като се 
ускоряват редица физикохимични процеси, водещи 
до отделянето на вредните компоненти - лесно лет-
ливи (метилов алкохол и ацеталдехид), деструкция на 
високомолекулните съединения (амилов, пропилов 
и изопропилов алкохоли и фурфурол). Протича есте-
рификация с участие на естествените компоненти на 
дестилатите – етилов алкохол и органични киселини 
(винена, оцетна, лимонена, ябълчена и др.), при кое-
то се образуват естери – ароматни вещества, които 
значително подобряват вкусовите и ароматни каче-
ства на напитките. 

С какво помага ултразвуковата обработка?
     Чрез процеса на ултразвукова обработка, спиртни-
те напитки могат да се освободят от  редица вредни 
компоненти, които влошават вкусовите и ароматин 
качества на алкохола. По-конкретно, спиртните на-
питки, след обработката имат намалени нива на ами-
лов, изоамилов, изобутилов и пропилов алкохоли 
в крайния продукт за разлика от бавно отлежавали 
подобни продукти. Счита се, че тези изменения се 
дължат на ефективното протичане на много химични 
реакции, част от които не протичат при традицион-
ното отлежаване.

Краен резултат
     Резултатът е подобряване на ароматните и вкусови 
характеристики на напитките, като се запазват не-
променени цвета и бистротата им.

УНИКАЛНО: ЗА АЛКОХОЛ С ПРЕВЪЗХОДЕН ВКУС!
ГАРАНтИРАН РЕЗУЛтАт САмО ЗА 10 мИН.!

Експериментално е установено, че 
обработеният с ултразвук алкохол 
се усвоява и разгражда в организма 
около 30% по-бързо в сравнение с 
необработения, което е сигурна 
гаранция за повишаване на негово-
то качество.
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    Уредът Dr.Silver  е предназначен за дезинфекция на водопроводна и изворна вода в резултат на обога-
тяването и със сребърни йони. С помощта на уреда може да се получи сребърна вода за профилактика и 
подобряване на състоянието при различни заболявания. Може да се обработват от 0,2 до 10 литра вода, 
при което се получава вода с различна концентрация на сребърни йони. 
    В зоната на специална електродна камера са монтирани постоянни неодимови магнити, които форми-
рат магнитно поле със специфична конфигурация, което води до ефективно магнитно-структуриране на 
водата.
в комплект с прибора ще получите ръководство с описание и препоръки за използването на 
сребърната вода при:
 l простуда, грип, ангини, повишена температура;
 l отслабен имунитет, хронична умора;
 l хранителни отравяния, дезинтерии, гастрити, язви, повишена киселинност;
 l кожни заболявания, изгаряния, кожни проблеми;
сребърната вода е с доказана ефективност за:
 l дезинфекция на плодове и зеленчуци;
 l дезинфекция на домашни прибори, вани, мивки;
 l дезинфакция на вода, детски играчки, дрехи;
и още...
 l в козметологията – подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо действие;
 l с растениевъдството – за покълване на семена и поливане на растения;
 l при консервиране на напитки, сокове, компоти;

Dr.SILVER 
Уникалната сила на водата и сребърните йони

l рязко повишава имунитета и кондицията;
l Премахва проблемите в стомашно-чревния тракт 
/гастрити, язви, повишена киселинност в стомаха, 
хранителни отравяния, дизентерии и др.;
l Мощно средство против простуди, грип,
ангини и всякакви други възпалителни заболявания;
l решава ефективно кожни проблеми и  изгаряния;
l изглажда бръчките, има противовъзпалителен 
ефект, действа балансиращо на кожата;
дезинфекцира надеждно хладилници, мивки, вани, 
съдове, дрехи, детски играчки.

Сребърната вода е най-мощният и безопасен 
природен антисептик, който ефективно 
унищожава повече от 700 вида болестотворни 
микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.

Сребърната вода е най-мощният и безопасен 
природен антисептик, който ефективно 
унищожава повече от 700 вида болестотворни 
микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
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Сензация 
в ултразвуковото пране

l. Ефективно ултразвуково въздействие върху тъканите, 
което дава възможност за безупречно пране.
2. Пълна и устойчива дезинфекция, благодарение на 
отделянето на милиарди сребърни йони от специалния 
материал Activ Nano Silver Antibacterial Polymer – ANSAP.
3. Магнитна обработка на водата за понижаване 
твърдостта и активиране на перилния процес.

За първи път в света ние създадохме ултразвуково устрой-
ство, което обединява три технологии, в резултат на което 
достигнахме максимална ефективност и качество. Специ-
ално за всички наши клиенти ние разработихме последно 
поколение устройство за пране и дезинфекция “Volcano 
Silver Technology”. В него едновременно се използват три 
технологии за постигане на максимален ефект и качество 
на прането:
1. ултразвукова обработка на тъканите – ултразвукът 
прониква между влакната на тъканите и гарантира изпира-
нето им без механическо въздействие, което съществува в 
традиционните перални машини.
2. магнитна обработка на водата – благодарение на този 
процес се неутрализира вредното влияние на “твърдата 
вода”, което се отразява на качеството на прането. Ефектът 
се постига с комбинираното действие на ултразвуковите 
вълни и постоянно магнитно поле, действащи в перилния 
разтвор, благодарение на вложените в устройството 4 
специални магнити. 
3. най-новата технология в областта на дезинфекцията 
– Nano Silver. Тази технология обединява антибактериал-
ните свойства на среброто и съвременните нано-техно-
логии. Това гарантира високоефективна антибактериална 
обработка на тъканите без специални препарати или 
кипене. В резултат на нано-силвър технологията, перилни-
ят разтвор се насища с милиарди частички сребро, които 
бързо се превръщат в сребърни йони, с мощно дезинфек-
ционно действие. В процеса на пране тъканите абсорбират 
част от сребърните йони и съхраняват своите качества 
по-дълго. 
Благодарение на тази нова технология, “Volcano Silver 
Technology” гарантира бързо и ефективно изпиране, 
съхраняване на цветовете, структурата и качеството на 
тъканите. 

Основни 
преимущества: 
l Първата в света тристепен-

на система за пране и дезинфек-
ция, гарантираща максимален 
ефект: ултразвук, магнитна 
обработка на водата, Nano-Silver 
дезинфекция;
l Съхранява цветовете и 

структурата на дрехите;
l Изключително качество на 

изпиране за всякакъв вид дрехи 
и текстил;
l Безопасност и безвредност 

при експлоатация;
l Максимална икономия на 

вода, електроенергия и перилни 
препарати;
l 100% дезинфекция на 

тъканите;
l Съвременен дизайн, ком-

пактност и ергономичност.
“Volcano Silver Technology” 

е последно поколение ултраз-
вуково устройство за пране и 
дезинфекция. То събира в себе 
си най-доброто от всички пре-
дходни модели, като добавя и 
нещо ново – това което го прави 
уникално и най-доброто в света. 

устройство за пране и дезинфекция 
Volcano Silver Technology 3in1
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l Magnolia Silver, това е:
l тотална дезинфекция в перални и съдомиялни 
машини,  благодарение на последно поколение 
дезинфекционна система – Nano Silver 
Technology.
l Ефективна неутрализация на образуването на 
накипи по нагревателните елементи на перални 
и съдомиялни машини, което значително 
увеличава тяхната експлоатация;
l 100% икономия на омекотители за вода;
l до 65% икономия на перилни препарати;
l До 65% икономия на омекотители за дрехи;
l До 30% икономия на електроенергия;
l Отлични резултати и повишаване качеството 
на пране и миене на съдове;
l Значителна икономия на средства;

Nano-Silver тechnology – последно поколение система за 
дезинфекция, основана на отделяне на активно сребро, чий-
то частички имат нано-размери и във всяка перална и съдо-
миялна машина гарантират пълен дезинфекционен ефект. 
магнитна обработка на водата. В корпуса на устройството  
направен от специален полимер, са вградени двойка спе-
циални магнити, които формират мощно магнитно поле с 
ефективна конфигурация. Благодарение на това се понижава 
твърдостта на водата, в резултат на което се повишава ефек-
тивността на прането и миенето на съдовете. Така можете да 
се насладите на изключителни резултати, да получите пълна 
дезинфекция и икономия на значително количество елек-
троенергия, омекотители, перилни и миещи препарати. 

Magnolia Silver гарантира:
l Тотална дезинфекция в перални и съдомиялни машини,  
благодарение на последно поколение дезинфекционна сис-
тема – Nano Silver Technology.
l Ефективна неутрализация на образуването на накипи по 
нагревателните елементи на перални и съдомиялни машини, 
което значително увеличава тяхната експлоатация;
l 100% икономия на омекотители за вода;
l до 65% икономия на перилни препарати;
l До 65% икономия на омекотители за дрехи;
l До 30% икономия на електроенергия;
l Отлични резултати и повишаване качеството на пране и 
миене на съдове;
l Значителна икономия на средства.

Magnolia Silver е прибор 
от ново поколение, с по-
мощта на който успешно 
се решават проблемите с 
твърдата вода и се пови-
шава качеството на пране 
и миене на съдове. 
Благодарение на Magnolia 
Silver вие можете да пре-
върнете всяка автоматич-
на перална машина в най-
съвременен модел, което 
освен гарантирания ефект 
на изпиране, осигурява 
и пълна дезинфекция на 
тъканите. 
Magnolia Silver е система 
за хидродинамична обра-
ботка на водата с вклю-
чен нано-силвър ефект, 
благодарение на което 
се повишава качеството 
на изпиране на дрехите и 
измиване на съдове в съ-
домиялни машини, като 
наред с това се гаранти-
ра пълна дезинфекция, 
благодарение на най-съ-
временната технология за 
дезинфекция Nano-Silver 
Technology.  

Два ефекта, за по-добро 
пране и миене на съдове

Magnolia Silver
Магнитен декарбонизатор с 
дезинфекционен ефект
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революционна технология за почиСтване 
без използване на химичеСки СредСтва

1.    революционна технология за почистване, без използване на 
химически препарати.
2.    продължително използване.
3.    премахва бактериални замърсявания от почистваните 
повърхности.
4.    абсорбира прах, замърсявания, мазни петна, следи от пръсти.
5.    максимална грижа за високотехнологични повърхности – LCD, 
плазмени монитори и екрани.
6.   не оставя влакна при чистене.
Състав:
микрофибър ( 80% polyester, 20% polyamide )
характеристики: 40 х 40см, 350г/м2

Кухня, 
вана, 
мокри 
помещения  

Дървени по-
върхности, 
мебели

Мултифунк-
ционално 
приложение

Стъкла и 
огледала

Различни повърхности в кухнята, банята, 
фаянс, хромирани, емайлирани и други 
повърхности.

Различни дървени повърхности, мебели, 
паркет, врати.

Многофункционално приложение. Може да 
се използва за личнa хигиена. Нежна грижа 
за кожата на лицето и тялото.

Различни стъклени повърхности и 
огледала. Превъзходен резултат за идеално 
почистване без оставяне следи и влакна пo 
почистваната повърхност.

Тайната на кърпата е в уникалния вид и 
структура на т.нар. супер-микровлакна, 
от които тя е произведена. Супер-
микровлакното е изградено от множество 
полиамидни и полиестерни влакънца. 
Дебелината на всяко от тях е 1/100 
от дебелината на човешки косъм. 
Всяко влакно е с такава структура, 
която гарантира пълно почистване на 
повърхността на материалите, без да ги 
наранява.
Когато влакната на кърпичката са сухи, 
прахта и замърсяванията се свързват 
на повърхността им чрез статично 
привличане. Когато влакната са влажни, 
замърсяванията се улавят благодарение 
на капилярни сили на взаимодействие.
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микрофибърна кърпа
по лиценз на US Natural Technology L.L.C. Washington USA



Пречиства въздуха

l намалява токсичността на въздуха;
l нормализира кръвното налягане;
l намалява вероятността от тромбообразу-
ване;
l подобрява съня и премахва умората;
l елиминира стреса и повишава работоспо-
собността;
l активира имунната система;
l повишава качеството на въздуха и забавя 
стареенето;

Области на приложение: 
1. в битови и промишлени условия – за 
понижаване на уморяемостта и повишаване 
на имунитета, предотвратява разпростране-
ние на вирусни инфекции и замърсяване на 
въздуха, неутрализира вредното влияние на 
йонизиращи лъчения от компютри и телеви-
зори;
2. за медицински цели – за повишаване 
на имунитета, стимулиране на обменните 
процеси на организма, ефективна профи-
лактика и подобряване състоянието при 
бронхиална астма, остри респираторни за-
болявания, хроничен бронхит и други забо-
лявания на дихателната система,  мигрени, 
неврози, проблеми в сърдечно-съдовата 
система и др;

Йонизатор на въздуха 
Sistema Aeroion

Съживява кислорода 
във въздуха, 
който дишаме

технически характеристики:
захранващо напрежение: 220V/50Hz
консумирана мощност: 5W
отрицателни йони: > 3х104/cm³ 
размери: 220х90 (мм)
тегло: 250 гр.
максимална площ на йонизиране: 35м2
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Wave Guard е електронен модул, 
предназначен за локална защита на 

човешкия организъм от вредното действие 
на опасните електроманитни излъчвания 

на съвременните средства за комуникация. 
Използването на Wave Guard Ви защитава 

и предпазва централната нервна система 
и целия организъм от развитие на 

заболявания в резултат на използване на 
средства за комуникация. 

Wave Guard е ефективен за всички модели 
радио и мобилни телефони в различните 

им технически стандарти на работа. 
Wave Guard улавя до 99% от разсеяните 

електромагнитни вълни, които в противен 
случай достигат до човешкото тяло и 

преимуществено засягат зоната на главния 
мозък. 

 

 Wave Guard е електронен модул във 
вид на спирална окръжност, който 

неутрализира високочестотните 
електромагнитни излъчвания в честотния 
диапазон 400-1800 MHz, като ги превръща 

в топлина.

Продължителното използване на 
мобилни телефони оказва вредно 
въздействие на нервните клетки, 
зрителните органи и сърдечно-

съдовата система.
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WAVE GUARD

99% ефективна 
защита!

WAVE GUARD е подходящ за вСички 
видове радио и мобилни телефони

защитава от вредното дейСтвие на СредСтвата за 
мобилна комуникация



Изберете Неогард за:
l подобряване имунитета и функционал-
ното състояние на организма;
l регулиране дейността на нервната сис-
тема;
l нормализиране артериалното налягане и 
дейността на сърдечно-съдовата система;
l нормализиране дейността на храносми-
лателната система;
l повишаване работоспособността и нор-
мализиране на половата активност.

Широкият спектър възможности на уреда 
позволява използването му с различни цели:

1. защитно, прочистващо и лечебно въздействие – когато сте в 
големите градове или други замърсени райони;
2. възстановяване на енергийния баланс и лечебен ефект при 
ползването му в чисти  планински и крайморски райони;
3. Стимулиране на енергийните центрове на организма - чакри;
4. подобряване на състоянието при голяма група заболявания:
 l Главоболие, умора, отпадналост;
 l Ангина, възпаления на сливиците, ларингит;
 l Болки в колене, стави, навяхвания, изкълчвания;
 l Спортни травми и болки;
 l Зъбна невралгия, абсцес, инфекции;
 l Костно мускулни болки;
 l Възбуда, нервност, невралгия;
 l Дископатия, дискова херния;
 l Преждевременно остаряване.

Обработената с Неогард вода 
придобива структура, която 
съответства на структурата 
на водата в човешката клетка. 
Употребата и пречиства 
и облагородява организма, 
гарантира жизненост, 
енергичност и  самочувствие

Комплектът включва 2 диска и
подробна инструкция за употреба.

 виСокоефективно зареждане на вода;
 профилактика и подобряване на СъСтоянието при 
голяма група заболявания;
 защита от вредните излъчвания на компютри, телеви-
зори и други електронни прибори;
неогард е прибор от ново поколение – за магнитна и гравитационна за-
щита на организма. Той е ненадминат по отношение на ефективна защи-
та от излъчвания на всякакви електрически прибори, за подобряване 
състоянието при голяма група заболявания и благотворно зареждане 
на вода.

НЕОГАРД -
уред за магнитна защита и лечение

Единствения в света 
уред, създаден по 
подобие на Земята, 
което гарантира 
изключително 
позитивно 
въздействие на 
организма.
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Програма “Здраве” 
  Представяме Ви серия продукти за подо-
бряване дейността и състоянието на различ-
ни органи и системи в човешкото тяло. Така 
както Хипократ е казал „Нека храната  бъде 
твоето лекарство, а лекарството-храна“, така 
и ние се стремим да предоставим на всеки от 
Вас най-добрата подкрепа в неравната битка 
с нездравословните условия на живот, тотал-
ното замърсяване и постоянния стрес, които 
са основните причинители на заболявания в 
съвременния свят. 

Стъпвайки на най-добрите традиции на род-
ното природолечение и използвайки послед-
но поколение технологии за производство, 
ние Ви предлагаме цяла гама продукти, от ко-
ито сами или с помощта на нашите консултан-
ти можете да направите най-добрия избор за 
себе си или за своето семейство.

Всеки наш продукт е гаранция за високо 
качество, ефективно действие и великоле-
пен резултат. Изберете своята „истинска доза 
здраве“от богата палитра, която Ви предлага-
ме и се наслаждавайте на жизненост и добро 
самочувствие.

бъдете здрави, Green Master
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Царски билки
Златна формула
Състав: Пчелен мед, екстраки от Златен корен, Гин-
ко-билоба, Звъника, Шипка. 
действие: Продуктът притежава мощно природно 
адаптогенно, имуномодулиращо, антиоксидантно и 
антистресово действие. Разширява биохимичните 
и функционални способности на организма. Подо-
брява паметта, кръвоснабдяването, еластичността 
на кръвоносните съдове, клетъчното дишане, Регу-
лира кръвното налягане, подобрява и нормализира 
лимфния поток.  Хармонизира обмяната на веще-
ствата, благоприятно повлиява основната адаптог-
енна ПНЕИ – система, включваща психика, нервна 
система, ендокринна система и клетъчни хормони и 
имунна система. 
допълнително действие: Предизвиква общо ук-
репване и цялостен възстановителен процес, пови-
шава лактацията при жените, предотвратява отла-
гане на вреден холестерол, неутрализира вредните 
лъчения и химическите отрови, регулира нивото на 
кръвната захар, подобрява издръжливостта и рабо-
тоспособността особено в екстремна обстановка. 
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-10мл.), 
разтворени в 50 мл. вода, сок или друга течност

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ:
Хронична умора, отпадналост, 
нарушения в паметта и 
оросяването, понижени жизнени 
функции, тежки умствени 
и физически натоварвания, 
алергии, възпалителни процеси 
на ухото, нарушени функции на 
главния мозък, мигрена, мозъчна 
умора, отслабване на паметта, 
парези, спазми на мозъчните 
съдове, промяна в условията 
на живот, резки климатични 
промени.

ХИТ
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Царски билки
За жената 
Състав: Пчелен мед,  екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Маточина, Лайка, Коприва(семена), 
Полен, Мента, Дилянка
действие: Регулира и нормализира хормоналния 
баланс, подобрява кръвообръщението, действа 
адаптогенно, антистресово, нервноуспокояващо и 
общоукрепващо. 
допълнително действие: Гарантира цялост-
но укрепване на организма, понижава нивото на 
вредния холестерол, подобрява самочувствието, 
премахва психични смущения по време на мено-
пауза, подпомага отделянето на токсини от орга-
низма, хармонизира обменните процеси.
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ:
Навлизане в менопауза, месечни 
неразположения, дисменорея, 
възпалителни процеси в 
половата система, общи 
неразположения, хормонални 
нарушения преди, по време и 
след менопауза, потиснатост, 
нервно напрежение, намалена 
работоспособност, сърцебиене, 
безсъние. 
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Царски билки
За мъжа
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Коприва (корени и семена), Див кес-
тен, Прополис, Полен, Ветрогон, Смрадлика
действие: Подобрява дейността и нормализира 
функциите на “второто сърце на мъжа” – простат-
ната жлеза. Действа противовъзпалително и анти-
септично. Подобрява проходимостта и нормали-
зира уринирането. Проявява оздравителен ефект 
при проблемите, които следват от израждането 
на простатната жлеза, дължащи се на инфекции и 
промени в хормоналното развитие и предизвиква 
обратно развитие на разрасналата се жлезиста тъ-
кан. 
допълнително действие: Подобрява еластич-
ността на гладката мускулатура, клетъчното ди-
шане, действа капиляроукрепващо, общостимули-
ращо, повишава работоспособността, ликвидира 
инфекциозни причинители в простатата, доставя 
на организма биологично усвоим цинк. 
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ:
Възпалителни процеси, 
простатит, затруднено 
и болезнено уриниране, 
аденома на простатата, 
простатна хипертрофия, 
намалена полова активност, 
следоперативно възстановяване 
на простатната жлеза.
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Царски билки
За детето
Състав: Пчелен мед,екстракти от Златен корен, 
Ехинацея, Лайка, Шипка, Мащерка
действие: Продукт с биологично-активно дейст-
вие за общо укрепване на детския организъм. Ак-
тивира дейността на имунната система, проявява 
антистресово, адаптогепнно, противовъзпалител-
но, антиоксидантно действие. 
допълнително действие: Неутрализира вреда-
та от употребата на синтетични лекарствени пре-
парати, доставя природен витамин С в биологично 
активната му форма, гарантира цялостна подкре-
па, добра кондиция и работоспособност за най-
нежния организъм. 
дозировка: До 3 години – 1/2 ч.л(2,5 мл.) 3-6 годи-
ни – 1 ч.л., (5 мл.), над 6 години – 1-2 ч.л.(5-10мл.), 
разтворени в 50 мл. вода, сок или друга течност 2 
пъти дневно поне 30 мин. преди хранене

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ: 
Нарушения от общ характер 
в здравословното състояние 
при деца над 2 години, отслабен 
имунитет, грип, простудни 
заболявания, бронхити, 
бронхопневмонии, ангина, 
кашлици, безапетитие, 
нарушена концентрация, 
н апрежение, стрес, тежки 
умствени натоварвания. 
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Царски билки
За опорно-двигателната 
система 
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Див кестен, Глог, Сладник, Бял рав-
нец, Хвощ. 
действие: Проявява противовъзпалително и ре-
генеративно действие, нормализира смазването 
на ставните повърхности, ускорява зарастването и 
растежа на костите. Има ясно изразен противобол-
ков, адаптогенен и общоукрепващ ефект. 
допълнително действие: Понижава холесте-
рола, нормализира кръвното налягане и еластич-
ността на кръвоносните съдове. Проявява иму-
номодулиращ и общоукрепващ ефект. Ускорява 
зарастването на рани и язви, има доказано тонизи-
ращо и противосъсирващо действие.
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ: 
Голяма група костни и ставни 
заболявания, артрити, 
ревматизъм, ревматоиден 
полиартрит, остеопороза, 
болки в стави и кости, счупвания, 
изкълчвания. 
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Царски билки
За дихателната система 
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Живовляк, Бъзов цвят, Босилек
действие: Нормализира дейността на дихател-
ната система, премахва възпаления, нормализи-
ра състоянието на лигавицата, еластичността и 
проходимостта на алвеолите, има отхрачващо и 
антисептично действие, действа смекчително и 
противовъзпалително, подобрява обмена СО

2
/О

2
 в 

белите дробове. 
допълнително действие: Проявява имуномо-
дулиращ и капиляроукрепващ ефект. Подобрява 
кръвоснабдяването в главния мозък, оздравява 
тлеещи възпалителни огнища в целия организъм. 
Елиминира пагубното действие на градския смог 
и замърсената околна среда. Идеално средство 
за подкрепа на  организма на активни и пасивни 
пушачи. 
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.
(5-10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или 
друга течност

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ: 
Възпаления на горните 
дихателни пътища, 
катари, ринити, кашлици, 
фарингити, бронхити, алергии, 
бронхопневмонии, белодробни 
абсцеси, спазми на дихателните 
пътища, астма, затруднено 
дишане. 
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Царски билки
За имунната система
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Ехинацея, Кръвен здравец, Копри-
ва, Бъзак.
действие: Имуномодулиращо, адаптогенно, ан-
тиоксидантно, противовирусно, регенеративно. 
Активира собствените възстановителни сили и ук-
репва всички органи и системи на организма. 
допълнително действие: Регулира обмяната 
на веществата, подобрява кръвоснабдяването и 
състава на кръвта, подпомага дейността на храно-
смилателната и отделителната системи,  премахва 
умората, осигурява отлична работоспособност. 
Възстановява организма след тежки и продължи-
телни боледувания.
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност. (в периоди на вирусни инфекции се пре-
поръчва удвояване на дозата)

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ:
Срив в имунната система, 
грип и остри респираторни 
заболявания, простудни 
заболявания, херпес, херпес 
зостер, тежки и продължителни 
боледувания, декубитални рани, 
туморни заболявания, понижени 
жизнени функции. 

ХИТ
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Царски билки
За храносмилателната 
система
Състав:  Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-Билоба, Лайка, Червен кантарион, Живо-
вляк, Сладник, Звъника. 
действие: Нормализира дейността на храносми-
лателната система, в това число стомаха, черва-
та, панкреаса, жлъчката, черния дроб. Проявява 
адаптогенно, антистресово, антимикробно, анти-
вирусно действие.
допълнително действие: Общоукрепващо, 
съдоразширяващо действие. Подобрява перис-
талтиката, обмяната на веществата, нормализира 
отделянето на жлъчни и стомашни сокове, както 
и секрецията на задстомашната жлеза. Намалява 
вредата от злоупотреба с цигари и алкохол, подо-
брява усвояването на хранителни вещества. 
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност

Препоръчвам при: 
За общо подобряване функциите 
на храносмилателната система, 
стомашно-чревни заболявания, 
стоматити, гастрити, 
стомашна язва, анорексия, 
безапетитие, гастроентерити, 
колити, лениви черва, нервен 
стомах, жлъчни и чернодробни 
заболявания.
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Царски билки
Билкоглюконорм
Състав: Екстракти от Златен корен, Гинко-било-
ба, Лиций, Жен-шен, Коприва(семена), Жаблек, 
Сладник, Маточина, Дилянка, Орех.
действие: Нормализира функциите на жлезите 
с вътрешна секреция и особено задстомашната и 
щитовидната. Има мощно биостимулиращо дейст-
вие, нормализира стойностите на кръвната захар, 
подобрява зарастването на рани.
допълнително действие: Проявява общоу-
крепващо, тонизиращо, адаптогенно, регенера-
тивно, капиляроукрепващо действие. Подобрява 
обменните процеси, дейността на бъбреците, бе-
лите дробове, черния дроб. 
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност

Препоръчвам за: 
Подобряване състоянието и 
възстановяване на болни  
от Диабет ІІ тип.
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Царски билки
За съня
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Дилянка, Хмел, Маточина.
действие: Проявява антистресово, адаптогенно, 
нервноуспокояващо, общостабилизиращо дейст-
вие. Гарантира пълноценна релаксация на главния 
мозък и ефективно възстановяване на нервната 
система. Природен седатив. 
допълнително действие: Ефективно подпо-
мага дейността на нервната, храносмилателната, 
кръвоносната системи. Богатият набор природни 
вещества влияят на баланса на възбудните и за-
дърщащи процеси в главния мозък, което гарани-
тра пълноценен сън. 
дозировка: 1-2 ч.л.(5-10мл.), вечер преди сън 
разтворени в 50мл. вода, сок или друга течност.

Препоръчвам при: 
Нарушен и неспокоен сън. 
Превъзбуденост, кошмарни 
сънища, трудно заспиване, 
неврози, напрегнатост, 
свръхнапрежение.
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Царски билки
За истинско удоволствие:
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Левзея, Бабини зъби, Сератула. 
действие: Адаптогенно, антистрес, ерогенно 
действие. Активира биохимията на сексуалното 
желание, нормализира хормоналния баланс, по-
вишава сексуалната активност при мъжа и жената. 
допълнително действие: Подобрява кръвооб-
ръщението и клетъчното хранене, нормализира 
дейността на ендокринната система и клетъчните 
хормони. Подобрява функциите на простатната 
жлеза при мъжете. Повишава сексуалната чувстви-
телност и продължителността на сексуалния акт.  
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност

Препоръчвам при: 
Нарушения в половата 
активност при мъжа и 
жената, нарушена ерекция, 
преждевременна еакулация, 
хормонални дисфункции, 
сексуални смущения на стресова 
основа, фригидност. 
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Царски билки
За нервната система
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Дилянка, Маточина, Сладник, Ла-
вандула.
 действие: Адаптогенно, антистресово, нервноус-
покояващо, антиспастично, антиаритмично, иму-
ностимулиращо и ефект за подобряване на съня. 
допълнително действие: Подобрява дейността 
на храносмилателната, кръвоносната, дихателната 
и отделителната системи. Премахва спазми в коро-
нарните съдове и нарушения в сърдечния ритъм. 
Ефективно балансира възбудния и тормозния про-
цес в главния мозък. 
дозировка: Следобед 1ч.л.(5мл.), вечер преди 
сън по 1-2 ч.л.(5-10мл.), разтворени в 50 мл. вода, 
сок или друга течност

Препоръчвам при:
Неврози, стресови състояния, 
депресии, сърдечна невроза, 
нервно напрежение, преумора, 
раздразнителност, мигрена, 
възбуда, полова свръхвъзбуда, 
дисменория, нервен стомах, 
проблеми с храносмилателната 
система, хипертонии, безсъние, 
менопауза. 
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Царски билки
За кръвоносната система
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Див кестен, Репей, Бял равнец, Бъ-
зов плод, Глог, Ленено семе. 
действие: Ефективно нормализира и възстано-
вява кръвоносните съдове за сметка на антиок-
сидантен ефект. Подобрява кръвообръщението. 
Премахва шлаки и токсини, нормализира нивото 
на вредния холестерол. Възстановява еластич-
ността на кръвоносните съдове и гладките мускул-
ни влакна. 
допълнително действие: Подобрява дейност-
та на нервната, храносмилателната, сърдечно-съ-
довата, отделителната системи. Има общостабили-
зиращо и имуномодулиращо действие.
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга 
течност

Препоръчвам при: 
Възстановяване функциите на 
разширени вени, при венозна 
недостатъчност, нарушения 
в паметта, възстановяване 
след инсулт и инфаркт, 
склероза на кръвоносните 
съдове, възпалителни процеси в 
отделителната система, при 
повишено ниво на холестерол. 
Намалява вредното странично 
действие от употребата 
на лекарствени продукти 
предписани за лечение на 
увредени кръвоносни съдове. 
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Царски билки
За идеална фигура
Състав: Пчелен мед, екстракти от Златен корен, 
Гинко-билоба, Ленено семе, Глог, Бял равнец.
действие: Нормализира дейността на отделител-
ната система и балансира обменните процеси в ор-
ганизма. Подпомага регулирането на телесното те-
гло. Действа регенеративно, капиляроукрепващо, 
противовъзпалително и адаптогенно. Подпомага 
освобождаване на излишните мазнини, вредния 
холестерол, шлаките и токсини в организма. 
допълнително действие: Оптимизира дей-
ността на кръвоносната система, възстановява 
клетъчната регенерация и еластичността на кръ-
воносните съдове, подобрява дейността на сър-
дечния мускул и обменните процеси. Елиминира 
вредата от употребата на синтетични лекарствени 
препарати. Стабилизира дейността на сърдечно-
съдовата система и кръвното налягане. 
дозировка: Сутрин и следобед по 1-2 ч.л.(5-
10мл.), разтворени в 50 мл. вода, сок или друга теч-
ност. За регулиране на телесното тегло, продуктът 
се приема по специална схема. 

ПРЕПОРЪЧВАм ПРИ: 
Наднормено тегло, за тотално 
изчистване на организма, 
повишен холестерол, 
възстановяване след инсулти 
и инфаркти, коронарна 
недостатъчност, склероза на 
кръвоносните съдове, нефрити, 
следоперативни интервенции на 
сърцето и кръвоносните съдове. 

Схема за прием на царски билки за идеална фигура за 
намаляване на телесното тегло без гладуване и козметични дефекти, в резултат на 
рязкото отслабване.
По време на билко-медовото гладуване е желателно да се изпива минимум по 2л. 
запарка от лайка, на всеки 2 часа по 150-200мл. без захар.

ДНИ ЗАКУСКА ОБЯД ВЕЧЕРЯ

1 1 с.л. “За идеална фугура”  
в 50мл. вода ОБЯД ВЕЧЕРЯ

2 ЗАКУСКА
1с.л. “За идеална 

фугура”  
в 50мл. вода

ВЕЧЕРЯ

3 ЗАКУСКА ОБЯД 1с.л. “За идеална фугура”  
в 50мл. вода

4 1 с.л. “За идеална фугура”  
в 50мл. вода ОБЯД 1с.л. “За идеална фугура”  

в 50мл. вода

5 ЗАКУСКА
1 с.л. “За идеална 

фугура”  
в 50мл. вода

1 с.л. “За идеална фугура”  
в 50мл. вода

6 1 с.л. “За идеална фугура”  
в 50мл. вода ОБЯД 1 с.л. “За идеална фугура”  

в 50мл. вода

7 1 с.л. “За идеална фугура”  
в 50мл. вода ОБЯД ВЕЧЕРЯ

8 ЗАКУСКА
1 с.л. “За идеална 

фугура”  
в 50мл. вода

ВЕЧЕРЯ

9 ЗАКУСКА ОБЯД 1 с.л. “За идеална фугура”  
в 50мл. вода

ХИТ
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Доказани във 
времето лечебни 
кремове!
Родопско чудо
Докоснете се до тайната на вековете и здравето 
дарено ни от величествените Родопи и 
народната лечителка Мария Чолакова.

Съхранената от столетия стара българска рецепта ви 
дава възможност да се избавите от: екзема и псориазис; 
гъбични заболявания; сърбежи; напукани пети и ръце; 
рани от изгаряне, порязване, следоперативни рани, деку-
битални рани; пърхот, косопад; разширени вени; синузит; 
хемороиди; шипове; язва, гастрит, колит; диабет.

Биолек 
Изготвен по древна тракийска рецепта, 
използвана в продължение на векове. Кремът 
съчетава регенериращите свойства на 
борова смола със силното антисептично и 
оздравително действие на пчелен восък и букет 
от планински билки. 

биолек се използва при множество здравословни про-
блеми, като: ставни болки; ишиас; дископатия, шипове; 
артрит; ревматизъм; болки в гръбнака; псориазис; разши-
рени вени; гъбички; херпес, херпес зостер, акне; обриви и 
сърбежи; рани и изгаряния;

Ефективността на Биолек се усилва многократно при упо-
требата му заедно с уреда Неогард.

Родопско чудо

Биолек

Доказани 
във времето 
лечебни кремове!
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За още по-добър резултат при употреба на 
продуктите Lytess, препоръчваме антицелулитния 
липозомен гел Coffee Skin



LYTESS
иновация и красота

Погрижете се за себе си заедно с 
LYTESS

Франция е признат законодател в модата и индустрията 
за красота. Парфюми, козметика, модни облекла – всич-
ко е подчинено на влиянието, идващо от сърцето на 
красотата – Франция.
Френската компания ONIXXA, следвайки най-добрите 
традиции  и последните разработки в обсластта на коз-
метологията и текстила, разработи продуктите за от-
слабване, оформяне и поддържане на силуета - LYTESS, 
в основата на които е иновационната разработка – коз-
метотекстил. 
Създаването на козметотекстил е резултат на сложен 
процес на микрокапсулация, който позвалява да се за-
щитят козметичните компоненти, като се влагат в микро-
капсули, които след това се вграждат между структурата 
на тъканта. Представете си микрокапсулите като зърно 
от грозде. Вътрешността съдържа биологично-активни 
козметични компоненти, а от друга страна обвивката за-
щитава съдържимото във вътрешността от окисление, 
влага и контакт с околната среда. 
Всеки продукт LYTESS съдържа милиони такива микро-
капсули, прикрепени между влакната на тъканта. Те са 
запълнени с екстракти от кофеин, масло от дървото Ши, 
манго, праскова и други вещества. Комплексът съдър-
жим във всяка микрокапсула има не само отслабващ 
ефект, но и води до подобряване на силуета, контурите 
на тялото и наред с това се грижи за качеството на кожа-
та, правейки я по-еластична, хидратирана и стегната. 
Голямото предимство на козметотекстила се състои в ле-
котата на неговото използване. Той има по-добър ефект 
от класическите козметични продукти – гелове, кремо-
ве, лосиони, без да е необходимо да го нанасяте, втри-
вате или масажирате. Всичко, което трябва да направи-
те е да облечете избрания от Вас продукт. Триенето на 
текстила в тялото и неговото микромасажно действие 
водят до постепенното и контролирано отделяне на ми-
крокапсулите, активните вещества попадат в кожата и 
отдават своето биологично и козметично действие през 
целия ден. Това е наистина ефективен и лесен за употре-
ба метод за отслабване и оформяне на красиво тяло. 
Почувствайте истинското вълшебство от микрокапсули 
и ефективното действие на специалния текстил, гаран-
тиращ микромасажно действие с изключителен ефект.

стр.  35



-5,5 см
     Ханш
-3,1 см
     Бедра

-1,5 см
     Бедра

-2,4 см
     Ханш

-5,5 см
     Ханш
-3,1 см   
     Бедра

-3,7см  
     Талия

- 2,5см 
    Ханш
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-3,1см
     Бедра

-5,5 см 
    Ханш

-3,5 см   
    Корем

-3,3 см   
    Корем

-3 см 
    Ханш
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намалява С 80% заплахата от грип

Бързо почиства и хигиенизира кожата на ръцете без измиване.     •	
Образува предпазен слой от сребърни йони върху ръцете, който ги •	
защитава дълготрайно от вируси и бактерии.
Хидратира, омекотява и подхранва кожата на ръцете.•	

 СРЕБРОТО Е НАЙ-МОЩНИЯТ 
ЕСТЕСТВЕН АНТИБИОТИК, КОЙТО

УНИЩОЖАВА ВИРУСИ И БАКТЕРИИ

50 ДОЗИ В ЕДНА ОПАКОВКА
ЗА ИДЕАЛНО ЧИСТИ РЪЦЕ

Съдържа:
колоидно сребро
екстракт от алое
колаген
етанол

ГЕл ЗА чИСТИ РъцЕ
СъС СИлАТА НА СРЕБъРНИТЕ йОНИ
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доказано ефективен при дезинфекция  
на ръцете, което е гаранция за здраве

Световната здравна организация (СЗО) обяви , че 80% от заразата на 
свински грип се предава чрез мръсни ръце.

чистите ръце са най-добрата гаранция •	
за здраве, а гелът Dr Silver е гарант за 
идеалната им дезинфекция дори без 
измиване. 
Употребата му  няколко пъти дневно, •	
след всеки контакт с потенциално 
замърсени повърхности, може да защити 
до 80% от заразяване с вирусите на грип 
(включително вируса на свински грип).
Сребърните йони в гела не само •	
унищожават патогенните микроби, но 
са и защита на ръцете от потенциалните 
бактерии и вируси, които биха се 
появили в следващ момент. 
Гелът, колкото грахово зърно, е •	
достатъчен за създаването на защитен 
филм върху ръцете, който действа в 
продължение на часове.

Начин на употреба:
Изсипете малко количество от гела (с размер на грахово зърно) и разпределете върху 
повърхностите на двете си ръце, вкл. и пръстите. Втривайте продукта до изсъхване (20-30 сек.). 
След употреба не се измива, което удължава времето на действието му.

ВНИМАНИЕ:
Само за външна употреба. Приложението при деца да бъде под родителски контрол.

колоидното сребро е 
надеждна защита срещу 
повече от 650 вида 
болестотворни вируси 
и бактерии, гъбички 
и паразити, от които 
страдат 1/3 от всички 
хора на земята.
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