ТОП ПРОДУКТИ НА GREEN MASTER

Правила
• Всеки продукт от каталога на Green Master притежава по 1 стикер.
• Продуктите могат да се закупят или поръчат от нашите представители или регионални партньори, или от
централен офис в гр.София 1309, ул.Пиротска 151.
• Талоните за участие трябва да се попълнят точно и четливо и заедно с 3 ненаранени оригинални стикера да
се предадат на нашите представители или регионални партньори, или в централен офис в гр.София 1309,
ул.Пиротска 151.
• Избраният от Вас продукт на половин цена можете да закупите от нашите представители или регионални
партньори, или от централен офис в гр.София 1309, ул.Пиротска 151.
• С един талон можете да изберете и закупите на половин цена само 1 от продуктите, посочени в тази брошура.
• Крайни клиенти могат да участват с неограничен брой талони месечно.
• VIP клиенти могат да участват само веднъж месечно в промоцията.
• Предметните награди можете да видите на www.green-master.eu
• Периодът на промоцията е от 01.10.2013 г. до 31.01.2014 г.
• Теглене на месечните награди – 02.11.2013 г.; 02.12.2013 г.; 02.01.2014 г.; 02.02.2014 г.
• Теглене на голямата награда – 02.02.2014 г.
• Имената на печелившите ще бъдат публикувани на www.green-master.eu.
• За повече информация: www.green-master.eu.

Талон за участие в играта „Най – щастливата година с Green Master “

Коластра – 90 капсули

32,50
65,00 лв.

Силата на първото майчино мляко! Естествен имунитет и регенерация!
Препоръчва се при: срив на имунната система, грип и вирусни заболявания,
ЛВ. бактериални инфекции, кожни инфекции, проблеми с дихателните пътища, с
пикочно-половата и храносмилателната системи, с костите и ставите.

Витамин С + Цинк с удължено
освобождаване – 180 таблетки
За силна имунна система!
ЛВ. Препоръчва се при: чести настинки и грип, възстановяване след боледуване,
стресови ситуации, проблеми с храносмилателния тракт, проблеми с ноктите,
30,00 лв.
кожни проблеми и акне, при вирусни и грипни заболявания, хронична умора.

15,00

Мултивитамини и минерали A-Z
– 150 капсули

15,00 ЛВ.
30,00 лв.

Общите условия са достъпни на интернет-страницата www.green-master.eu за периода на провеждане на
промоцията и играта.
Избирайки да участва в промоцията и игрите, всеки участник се съгласява личните данни, които предостави, да бъдат използвани за
целите на промоцията и игрите, като същите няма да бъдат оповестявани публично и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Алое Вера Гел – 946 мл
Истинският „естествен лечител”! Сертифициран от IASC.
Гел от сърцевината на листата на Aloe Vera Barbadensis – 98%.
Препоръчва се при: срив на имунната система, алергии, екземи, акне,
ЛВ. херпес симплекс, стомашни проблеми, диабет, атеросклероза, отпадналост,
проблемна кожа, повишен холестерол, болки в мускули и сухожилия,
39,00 лв.
възпаления на дихателните пътища, бактериални и вирусни инфекции.

9,75 ЛВ.
19,50 лв.

За здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса!
Препоръчва се при: заболявания на сърцето и мозъка, акне, лупус,
псориазис и други кожни проблеми, при проблемни зъби, чупливи нокти,
проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, разширени вени, стерилитет, ПМС,
артрит и проблеми със ставите, с кръвното налягане и нивата на холестерола.

16,25

Турмалин | Постоянни магнитни | Отрицателни йони | Инфрачервена топлина |
Органичен германий | Бамбукови въглища

Турмалинов колан - 125 см

125 см

42,00 ЛВ.

84,00 лв.

Коралов калций комплекс – 946 мл
100% чист, йонизиран лесно усвоим калций от корали в течна формула
за максимален ефект!
ЛВ. Препоръчва се при: намалена костна плътност, остеопороза, болки
и проблеми с костите и ставите, артрит, сърдечно-съдови проблеми;
65,00 лв.
благоприятства нервната система и мускулите; за здрави зъби, венци, кожа,
коса и нокти.

19,50 ЛВ.
39,00 лв.

Малинови кетони – 946 мл
Най-търсените и продавани продукти за отслабване в САЩ!
Препоръчва се за: здравословна редукция на телесното тегло, ефективно
ЛВ. оформяне на фигурата в областта на корема, ханша и бедрата. Доказано е,
че стимулират секрецията на aдипонектин –хормон, регулиращ множество
65,00 лв.
метаболитни процеси в организма.

32,50

15,00

39,00 ЛВ.

78,00 лв.

8,95

Сребърните йони имат доказано бактерицидно, противовирусно,
противогъбично и антисептично действие. Има още два мощни ефекта:
магнитна обработка и структуриране на водата и енергиен пренос на
101 лечебни растения с ясно изразен ефект за активиране на имунната
система на организма.

Комплект паста за зъби Dr.Silver и
четка за зъби с нано сребро

7,50 ЛВ.

15,00 лв.

Ай кю макс – 30 таблетки
Най-добрата формула за подсилване на паметта и
концентрацията!
ЛВ. Препоръчва се при: нарушено кръвооросяване на мозъка и
крайниците, намалена концентрация, шум в ушите, световъртеж.
17,90 лв.
Подпомага за по-лесно запаметяване и повишава паметовите
възможности като цяло. Благоприятства сърдечно-съдовата дейност.

Препоръчва се при: болка и схващане в областта на шията; болки в
раменете и горната част на гърба; стрес, напрежение, тежка умствена
работа; шипове; ревматизъм; плексит; главоболие, простуда, умора;
световъртеж.

Уред за сребърна вода Dr.Silver 101 +

Megavital Complex – 60 капсули
Уникално съчетание от 7 гъби и три антиоксиданта. Богатият състав на
полизахариди в гъбите, разнообразието от аминокиселини, белтъци,
ЛВ. витамини, микроелементи и ензими правят продукта изключителен за
подпомагане на организма при справяне с най-тежките заболявания и
30,00 лв.
поддържане на всички органи и системи в хармонично състояние.

Препоръчва се при: болки в гърба, кръста, тазовата област;
дискова херния; ишиас и невралгии; мускулни спазми на бедрата;
простатит; простуда, нервно напрежение; стомашно-чревен
дискомфорт; нередовна менструация; ревматизъм; проблеми с
кръвообращението.

Турмалинова яка

32,50

Кристална хималайска сол – 2 кг
Заменете ‘‘бялата смърт’’ с ‘‘розовото злато’’!
В нея се съдържат 84 природни минерала в съотношение, идентично на
ЛВ. съотношението им в клетъчната течност и кръвната плазма. Действие:
противовъзпалително, антибактериално, противоалергично.
32,50 лв.
Спомага за намаляването на употребата на готварска сол.
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19,50

Омега 3 – рибено масло – 120 капсули

(място за Вашите стикери)

Трите имена .....................................................................................................................................
Точен адрес ......................................................................................................................................
Телефон .............................................................................................................................................
Наименование на избрания продукт ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
Промоционална цена на избрания продукт....................................................................................
Талонът предайте на нашия представител или регионален парньор или в
централен офис в гр.София 1309, ул.Пиротска 151.
Обработват се само талони, които са попълнени четливо и точно.

Супер формула за жизненост и енергичност!
Препоръчва се при: Недостиг на витамини и минерали - за ежедневна
употреба. След прекарано леко или тежко заболяване. За жизненост,
енергичност и повишаване на работоспособността и имунитета.
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Пастата за зъби с алое вера, сребърни йони и хималайска сол
почиства и дезинфекцира устната кухина, избелва зъбите и има
противовъзпалително и заздравяващо венците действие. Четката с нано
сребро има специална система с 2 вида влакна: дълги – които са тънки;
и къси - които са меки, заоблени и по-твърди за най-доброто почистване
на зъбите и междузъбното пространство.

Унгвент с екстракт от чаено дърво –
100 мл

5,00 ЛВ.

10,00 лв.

Препоръчва се при: акне, малки пъпчици, дерматити, алергии,
различни херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена кожа, екземи,
лишеи, ухапвания от насекоми, декубитивни рани, гъбички по кожата,
грижа за интимните зони.
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20,00 ЛВ.
40,00 лв.

Активен крем “Тайната на красотата” –
Beauty secret cream
Богатият комплекс активни съставки ефективно забавя процесите на стареене
и образуване на бръчки, като подпомага протеиновия баланс на кожата.
Увеличава еластичността й, спомага за отстраняване на белези и дерматити.

Bielenda – Комплект дневен и нощен
крем от серията BIO 7D
Изберете Вашия комплект според възрастта си:

30+
40+
50+
29,90 ЛВ. Модерната и ефективна формула е на основата на уникални течни
59,80 лв.
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9,95 ЛВ.
19,90 лв.

5,75 ЛВ.
11,50 лв.

9,90 лв.

Гривна VB или бижу Pedroni – по избор

Съдържа черен хайвер, екстракт от алое вера, червен хайвер, екстракт
от кафяви морски водорасли и хидролизиран актин - снабдяват кожата
богато с амино киселини, минерални соли и микроелементи, като я
овлажняват и регенерират на клетъчно ниво.

VB Магнитна бижутерия обединява в себе си естествения стремеж на човек
за по-добро здраве и за красота. A PEDRONI съчетава изящната красота на
кристалите SWAROVSKI и дизайнерския гений на Петер Нигрен.

4,25

Комплектът съдържа Билково масло за скалп с репей, розмарин
и чаено дърво и Шампоан против пърхут с цинк и бреза –имат
противовъзпалителни и антимикотични свойства, успокояват
неприятния сърбеж и намаляват лющенето на кожата на главата.

8,25 ЛВ.
16,50 лв.

Гел с див кестен и лозови листа – 250 мл
При уморени крака и разширени вени!
Освежаваща грижа за уморени, натежали и отекли крака. Укрепва вените
ЛВ.
и капилярите. Намалява отоците и премахва чувството на умора и тежест в
крайниците. Подходящ е при разширени вени, спазми, напукани капиляри,
9,90 лв.
отслабена венозна циркулация.

Квадратен тиган с капачкадозатор 24 см или Дълбок
тиган за готвене Ø 28

83,00 ЛВ.

Комплектът съдържа Билково масло за скалп, шампоан и балсам
с репей. Екстрактът от корен на репей е подходящ за грижа за
всички типове коса - подхранва корените, намалява косопада,
стимулира растежа на косата и хидратира кожата на главата.

Мъжки
ЛВ.
19,50 лв.

9,75

Дамски

14,00 ЛВ.
28,00 лв.

отрицателни йони и инфрачервени лъчи. Имат антибактериален,
противовъзпалителен и подобряващ кръвообращението ефект.
Добавени са мента и лавандула за свежест.

9,90

Уникално тънкото влакно и специалния патентован метод на сплитане
ЛВ. правят тези кърпи незаменим помощник на всички, които искат да
13,00 лв. почистват дома, автомобила и офиса си като професионалисти! За
почистване и полиране на стъклени и метални повърхности, телевизори
и друга техника.

6,50

Серията Urban Behaviour е създадена от екип от най-добрите френски

За да изберете Вашият аромат, моля, обърнете се към наш консултант!

Изберете комплект филтриращи
елементи според Вашата канa
за пречистване на вода DAFI ЛВ. най-съвременната технология
за кристално чиста, вкусна и
19,80 лв.
здравословна вода.

Професионална кърпа за прозорец и
автомобил – 0,10 дение

Парфюм UB - дамски или мъжки - 50 мл
парфюмеристи. Тя въплатява духа на динамичния (градски) начин на живот,
създадена за хората, които имат забързано ежедневие, но същевременно
искат да се чувстват добре и да създават силно впечатление.

*

STONELINE® са единствените съдове за готвене с патентовано каменно
покритие, позволяващо на приготвената храна да има невероятен вкус и
качества, като на приготвената върху истински камък. Изберете Вашия тиган!

7,70 ЛВ.

Ежедневни дамски превръзки
SHUYA – 30 бр.

4,95 ЛВ. Иновативни, високотехнологични дамски превръзки с активен кислород,

*

*

Комплект сменяем филтриращ елемент Classic – 2
бр. или Unimax – 2 бр.

15,40 лв.

9,90 лв.

За да изберете Вашата гривна или бижу,
моля, вижте нашия каталог или интернет страница!

Green Pharmacy – Комплект за коса
против пърхут

Green Pharmacy – Комплект за
коса против косопад

При болки и дискомфорт на мускулите и ставите!
Подходящ е при разширени вени, спукани капиляри, уморени и отекли
крака, синини, мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. Успокоява
болката и напрежението, стимулира циркулацията на кръвта, има
охлаждащ ефект.

За здрава и жизнена кожа!
Невенът има противовъзпалително, регенериращо и овлажняващо
ЛВ. действие. Подходящ е при грапави кожни образования, алергии, различни
8,50 лв.
херпеси, малки брадавици, възпалена кожа, екземи, изгаряния, ухапвания
от насекоми.

Pedroni

166,00 лв.

Унгвент-балсам с невен – 250 мл

4,95

Крем с екстракт от хайвер – 250 мл

кристали и включва Био хиалуронова киселина и Патентован екстракт от
стволови клетки на арган.

Конски гел балсам с алпийски билки –
500 мл

4,95 ЛВ.
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4,95 ЛВ.
9,90 лв.

Универсален екологичен почистващ
препарат BIONUR – 1000 мл
Действие: многофункционален високо ефективен почистващ концентрат.
Продуктът притежава Ecolabel сертификат. С висока ефективност при почистване
на бани, тоалетни, санитария, подови покрития, кухненско оборудване,
прозорци, пластмаса, компютри, котлен камък, мазнини и др.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Събери 3 стикерa с четирилистна детелина
от опаковките на 3 продукта от каталога на Green Master
и ги изпрати заедно с “Талон за участие” на указания адрес. Заяви своя продукт на половин цена и
участвай в игрите за множество награди.

ПРОМОЦИИ, ИГРИ И НАГРАДИ:
• Всеки участник, изпратил талон с 3 стикера, получава възможност да закупи *НА ПОЛОВИН ЦЕНА,
по свой избор един от топ продуктите на Green Master, посочени в тази брошура.
• Всеки участник, изпратил талон с 3 стикера, всеки месец участва в играта със 100 награди *90 продукта на Green Master и *10 награди по 100 лв.!!!
• В края на периода всички участват в играта за голямата награда – 1 000 лв.!!!

www.green-master.eu

