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нова генерация съдове с каменно покритие -

Здраве и любов за цял живот!
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За първи път в България, за Вас и любимите Ви хора, единствената в света патентована
технология за несравнимо вкусно, здравословно, диетично, икономично и екологично готвене!!!

Нашата компания Green Master e ексклузивен представител на STONELINE® за България.
Само при нас Вие ще намерите уникалните продукти на STONELINE® – незагарящи съдове с каменно покритие, ножове и още
полезни аксесоари за кухнята.
Всички артикули са произведени и сертифицирани в Германия с гаранции за най-високо качество.
STONELINE® са единствените съдове за готвене в света с патентовано каменно покритие от микроскопични частици камък от
Швейцарските Алпи.
Това революционно покритие позволява на приготвената храна да притежава същите невероятен вкус и качества, като
приготвената върху истински камък. При това съдовете са изключително здрави, но същевременно много леки и на достъпни цени.
Със STONELINE® можете да си устроите едно истинско барбекю върху алпийски камък директно във Вашия дом!
Тази нова генерация съдове отговаря на изискванията дори
и на най-претенциозните любители на Wellness културата
за здравословно и диетично приготвяне на храната
без мазнини, без загаряне и риск от канцерогени.
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STONELINE® съдовете
за готвене са едни от
най-продаваните през
последните 2 години в
света и по прогнози до
2015-та година всяко
второ семейство ще
приготвя храната си в тях.

И още интересни факти за търговската марка STONELINE ® :
- най-бързо развиващата се търговска марка в света в сферата на продуктите за кухнята;
- най-излъчваната търговска марка в ТВ рекламите;
- марката с най-добри тестови резултати при готвене в живо предаване във Франция и Италия – страните, които имат едни от най-сериозните
кулинарни традиции.
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С какво е уникално каменното покритие на STONELINE ® :
Обикновените покрития могат да бъдат надраскани след 5 000 измивания, след това покритието може да се протрие и Вие ще можете да
видите върху тенджерата или тигана си чистия алуминий.
Всички съдове от среден клас издържат максимум до 25 000 драскотини. А покритието на STONELINE® издържа в най-лошия случай до
50 000, а в по-добри случаи до 100 000 драскотини.
Това означава, че съдовете STONELINE® са 10 пъти по-добри, отколкото съдовете с обикновено покритие. Могат да се мият с голяма лекота,
без да е нужно търкане – само под течаща топла вода. В повечето случаи е достатъчно да се избършат с влажна кърпа или кухненска хартия.
Всички съдове имат покритие stonecoating® , което включва наночастици от каменен (скален) прах от Швейцарските Алпи. Точно това ги
прави толкова уникални.

Слоеве на съдовете STONELINE®:
Stoneline ® топ покритие
Stoneline ® средно покритие
Stoneline ® базово покритие
Алуминий 3003
Външно силиконово покритие

Дръжките на съдовете са
изработени от специален
термоустойчив материал
CPET (Crystalline Polyethylene
Terephthalate) – най-добрата
защита на дръжки от топлина.
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10 основателни причини, поради които трябва да изберете STONELINE ® :
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вкусно, здравословно, диетично, икономично и екологично готвене.
Удобни за употреба – с феноменално незалепващо и незагарящо каменно покритие.
Много лесни за почистване – само с топла вода и гъба.
Продуктите запазват своя естествен вкус, аромат и витамини.
Готвене без никакви мазнини – много важно за Вашето здраве и фигура!
Изработени изцяло от екологични материали.
Всички съдове и технологията им на производство имат необходимите световни сертификати за качество.
Подходящи за всички видове готварски плотове: газови, електрически, стъклокерамични, индукционни.
Съдовете STONELINE® са на изключително достъпни цени.
Доставят наслада със своя атрактивен дизайн.

И още 10 причини, поради които трябва да изберете STONELINE®:
Животът на съдовете STONELINE® - 25 и повече години.
Толкова дълготрайно, колкото камъка, но не толкова тежко.
Антиканцерогенно готвене.
Приготвяне на храната като върху истински горещ камък/барбекю/ с невероятен
вкус и хрупкава коричка.
5. Дъната на съдовете се нагряват равномерно по цялата повърхност.
6. Плавно издигнатите стени на класическите тигани позволяват приготвяне на
зеленчукови и месни гозби, както и на всякакви сосове.
7. Достатъчно здрави съдове и не подлежат на никакви външни въздействия
(„Твърдостта на покритието не отстъпва от твърдостта на Швейцарските Алпи!”).
8. Можете да запазите ястието топло за много по-дълго време.
9. Съдовете притежават сертификат за липса на PFOA.
10. Прочетете митовете и легендите за съдовете на стр. 39.
1.
2.
3.
4.
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Съдовете STONELINE® притежават сертификат, че НЕ съдържат PFOA (Perfluorooctanoic acid),
която се получава пряко или като следа от синтетичните химикали, които се използват в
производството на много продукти за бита.
Американската асоциaция за защита на околната среда (EPA) е установила, че PFOA е:
• изключително бавно разградима в околната среда;
• остава в човешкия организъм много дълго време;
• предизвиква дегенеративни и други нежелани ефекти при продължително натрупване в
организма.
Повечето американски компании, производители на стоки за бита са подписали Програмата
2010/15 PFOA Stewardship Program, чрез която се задължават до 2015-та година да
премахнат от производството си PFOA и материалите, чийто разпад води до следи или емисии
от PFOA.
Продуктите на STONELINE® са единствените съдове за готвене в Германия, които притежават
един от най-важните световно признати сертификати за качество – TÜV.
Този сертификат удостоверява, че независима агенция проверява непрекъснато процеса
на производство, свързано с техническия прогрес и осигуряването на високо качество на
безопасност и надеждност при внедряване на нови технологии.
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Използване на STONELINE® върху индукционни котлони
От всички видове котлони, индукционните са най-енергийно ефективни.
При тях 90% от топлинната енергия отива по предназначение. Те са
изключително интелигентно направени. С цел да няма разхищение на
енергия, работят само, ако върху тях има съд. Нагряването е само в
областта на котлона, а около него плотът е студен. Случайно разсипаната
върху тях храна никога не загаря. Те са лесни за поддържане и
изключително безопасни.
Като недостатък за тях може да се посочи това, че се използват
специални съдове за готвене, но съдовете на STONELINE® са
предвидени и за такъв тип готвене, тъй-като индукцията все повече
набира популярност, поради различни предимства като:
енергийна ефективност,
безопасност,
комфорт,
чистота.

И, ако се чудите дали да си купувате котлони с индукция, то съдовете на STONELINE® вече са помислили и за това - те успешно могат да Ви
служат и за готвене върху стар електрически или газов котлон. Но в бъдеще, когато направите решение за покупка на индукционна печка,
тогава няма да Ви е нужно да харчите пари и за закупуване на нови съдове (тъй като старите Ви алуминиеви, медни или стъклени съдове ще
бъдат неизползваеми при индукционно готвене).

STONELINE ® Ви спестява много пари!
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Изгодна инвестиция по време на криза?? STONELINE® е помислил и за това!
По изчисление на специалистите от STONELINE® готвенето без мазнина (или с много малко мазнина), както и феноменалните свойства на каменните
съдове храната да не загаря и да не залепва по тях, и не на последно място – лесното им почистване, водят до:
спестяване на 10 - 15 euro средно месечно за едно домакинство.
Това се дължи на факта, че не се изхвърля загоряла храна и има по-малък разход на мазнини, енергия, вода и почистващи препарати.
Това означава, че за една година спестените средства от едно домакинство ще бъдат средно 150 euro ≈ 300лв.
Или всяка инвестиция в съдове STONELINE® до 300 лв се изплаща за една година, а дори и най-скъпият комплект на стойност 600 лв се изплаща още
на втората година.
След втората година инвестицията в STONELINE® започва да Ви спестява значителна сума пари.
Така за 10 години ще спестите минимум 1200 euro,
които ще можете да похарчите за други приятни или полезни неща за Вашето семейство – покупка на електроуреди или ваканция? Изборът е Ваш!

Най-добрата инвестия по време на криза е покупката на съдове STОNELINE®, защото:
•
•
•
•

те се грижат за Вашето здраве и фигура,
създават Ви много положителни емоции,
готвенето е бързо, почистването е още по-бързо,
а освен това Ви спестяват и много пари!

Важна информация
•
•
•
•

Всички съдове могат да се използват за готвене и във фурна!
Съдовете с пластични дръжки и стъклени капаци издържат до 180° C.
Съдовете с метални дръжки и без капаци издържат до 260° C.
При готвене на газови котлони е препоръчително да се използва разпределител за разсейване на пламъците.
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Барбекю-тиган „EIGER“ за готвене с ниско съдържание на мазнини,
с термоустойчив стъклен капак (Ø 28 см)
Този тиган ще заинтригува всички, които се борят с излишните
килограми и контролират нивото на холестерола си. Уникалният
дизайн ще Ви позволи веднага да решите три важни задачи:
•

да премахнете излишната мазнина от ястието,

•

да го съхраните продължително време горещо,

•

да прилагате отдавна отхвърленото пържене на храната по
абсолютно здравословен начин.

Съхранява ястието горещо:
Тиганът е оборудван със стъклен капак, който приляга плътно към
повърхността му и поддържа приготвената храна гореща за по-дълго
време. Няма да Ви се налага да претопляте храната няколко пъти,
преди да се съберете на масата. В допълнение, капакът придава на
тигана една класическа форма на съд за сервиране.
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Цена

234 лв

Код

22 500

Обем

1,2 л

Тегло

3,5 кг

Самият тиган има оригинални
сменяеми дръжки, които не се
загряват, когато готвите на печката. Те
могат да издържат на температури до
180 ° C. Но ако решите да приготвите
нещо във фурна, няма да Ви бъде
трудно да ги свалите от тигана.

Премахва излишните мазнини:
Дъното на тигана е под наклон 10° на едната страна. То е оребрено и е със специални каналчета. Това позволява да се събира
мазнината, отделяна при пържене и да се влива в по-широк канал на най-ниското ниво. Това означава, че пърженето ще се
осъществява с естествената масленост на продуктите. Вашите продукти ще запазят своята сочност, а излишната мазнина ще
можете своевременно да отстраните.

Стъклен капак
2 дръжки
Месото, което се приготвя
Улей за изливане
на мазнината
Канал за оттичане на
мазнината (ниско ниво)

Високо ниво на
каналчетата за оттичане
Клинообразна основа
Стъпаловидно оттичане на
мазнината

И се запържва, и се запича:
Тиганът може да се използва не само за приготвяне на ястия върху различни видове плотове, но също така и във фурната до
температура 260° C.
Капакът е направен от термоустойчиво стъкло и може да издържа на температури до 180° C. Така че, ако се използва във фурната,
ще трябва да се следи температурата, или да се готви без капак.
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Квадратен тиган със стъклен капак и капачка-дозатор ( 24 х 24 см)
Този тиган е предназначен за задушаване и пържене на ястия. В
него може да се пържат зеленчуци, да се задуши яхния или месо.
Подсиленото дъно с дебелина 5,4 мм позволява да се
разпределя топлината равномерно върху цялата повърхност
на съда, така че Вашите продукти в него могат да се сготвят
равномерно – както тези поставени в средата, така и тези в края
на съда.
Специално конструирания вътрешен дизайн на тигана създава
възможност за 30 % повече обем, който да поддържа топлината
на ястието за по-дълго време.
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Цена

166 лв

Код

22 513

Обем

3,6 л

Тегло

2,7 кг

Другото уникално предимство на този тиган е, че можете,
докато готвите да допълвате и подходящи сосове към ястието,
благодарение на вградения дозатор в самата капачка.
По този начин можете да приготвите вашето ястие още поапетитно. От Вас се изисква единствено да добавите в легенчето
на капачката лъжичка ром, вино, бира, любим сос, масло или
зехтин и тигана-чудо капка по капка ще доовкуси вашата храна.
Всички ние знаем, че сосовете разнообразяват вкуса и
асортимента на ястията, обогатяват състава им.
Благодарение на незалепващото каменно покритие, Вие
с лекота можете да почистите тигана и да сте готови за
следващото му използване.
Към всеки тиган има 2 броя памучни ръкохватки за дръжките.
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Квадратен барбекю-тиган с два улея (28 х 28 см)
Пикник у дома:
За да си организирате пикник, не е задължително да излизате
извън града. С барбекю-тигана на STONELINE® ще можете да си го
направите и у дома. Златистите наденички или шишчета, печеното
говеждо месо с хрупкава коричка, пикантните пилешки крилца
по мексикански и т.н. За да приготвите цялото великолепие от
различни видове меса, не е нужно да добавяте никаква мазнина в
тигана!

Без излишна мазнина:
При нагряването продуктите сами отделят от своята мазнина.
Оребрената повърхност на тигана позволява да се запазят
хранителните вещества в храната, а не да се пържи в излишъка
от претопено олио или масло. Двата улея, които са разположени
от двете страни на тигана, позволяват да се отцеди излишната
мазнина, след като се приготви първата партида от барбекюто.
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Цена

169 лв

Код

22 501

Обем

1,5 л

Тегло

2,1 кг

Равномерно разпределение на топлината:
Изработеният с дебелина от 4,5 мм тиган разпределя топлината и Вашите продукти, разположени в края на тигана, се пекат също така
равномерно, както и тези в средата. Ергономичната дръжка не се нагрява, не се плъзга в ръцете Ви.

След барбекюто:
След готвене е достатъчно тиганът да се измие с топла вода и мека гъба. Незагарящото каменно покритие STONELINE® гарантира, че на
повърхността на дъното няма да залепнат парчета храна и няма да Ви се налага да ги търкате с метално телче.
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Квадратен тиган със стъклен капак ( 28 х 28 см)
Този тиган е предназначен за задушаване и пържене на ястия.
Неговият обем позволява да се нахрани едно средно семейство. В
него може да се пържат зеленчуци, да се задуши яхния или месо.
Готвейки с този тиган, не е необходимо да добавяте мазнина и не
трябва да имате притеснения, че ще Ви загори храната.
Незалепващото каменно покритие STONELINE® Ви гарантира, че няма
да има загорели частици от храната по дъното или стените на тигана.
А след като сготвите, ще Ви е необходимо малко количество вода и
мека гъба, за да бъде вашият съд като чисто нов.

Цена

210 лв

Код

22 512

Обем

4,2 л

Тегло

3,9 кг

Към всеки тиган
има 2 броя памучни
ръкохватки за дръжките.
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Капакът приляга плътно към повърхността на съда и може да осигури
отличен ефект за задушаване на продуктите в собствен сос , както и да
запази приготвената храна топла за по-дълго време.

Дълбок тиган за готвене (Ø 28 см)
Това е най-дълбокият тиган на STONELINE® – 6, 5 см.
Особено е подходящ, ако имате голямо семейство или ще посрещате
гости. Устойчивото и незалепващо каменно покритие ще Ви позволи
да сготвите бързо, в голямо количество и най-важното вкусна и
здравословна храна за всички.
Месото или рибата, можете да запържите „на сух” тиган. А за
приготвянето на голямо количество зеленчуци, няма да Ви трябва
много мазнина. Това ще Ви позволи да запазите вкуса и полезните
съставки на продуктите и в същото време да се избавите от излишните
калории. За Вашите кулинарни способности са ви гарантирани и
похвалите от семейството, и възхищението на гостите.
Дебелото 4,5 мм дъно е отлична защита от деформации на съда. Лесно
се готви, лесно се почиства – всяка домакиня ще оцени всички тези
достойни предимства.

Цена

166 лв

Код

22 505

Обем

3,3 л

Тегло

2,15 кг
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Тиган (Ø 16 см)
Това е най-малкият тиган на STONELINE®
Един малък тиган Ø 16 см, който е напълно
подходящ да правите бърза закуска: палачинки,
омлети, пържени филийки без никаква мазнина.

Цена

70 лв

Код

22 506

Обем

0,5 л

Тегло

1,1 кг

Пържоли, зеленчуци, риба, накратко казано,
сочната храна, приготвена върху каменното
незалепващо покритие STONELINE®,
буквално се топи в устата и възбужда
вкусовите Ви рецептори с богатия си и
пленителен вкус.

Тиган (Ø 20 см)
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Или за приготвяне на ястие за един или двама
души.

Цена

105 лв

Код

22 507

Обем

0,95 л

Тегло

1,7 кг

И двата тигана имат дъно с дебелина 4,5
мм, което е отлична защита от деформации
на съда. Лесно се готви, лесно се почиства
– всяка домакиня ще оцени всички тези
достойни предимства.

Тиган (Ø 24 см)

Цена

127 лв

Код

22 508

Обем

1,5 л

Тегло

1,9 кг

Тиган (Ø 28 см)

Месото или рибата, можете да запържите
„на сух” тиган. А за приготвянето на
голямо количество зеленчуци, няма да
Ви трябва много мазнина. Това ще Ви
позволи да запазите вкуса и полезните
съставки на продуктите и в същото
време да се избавите от излишните
калории.

Особено е подходящ, ако имате голямо
семейство или ще посрещате гости.
Устойчивото и незалепващо каменно
покритие ще Ви позволи да сготвите
бързо, в голямо количество и найважното вкусна и здравословна храна за
всички.

Цена

133 лв

Код

22 509

Обем

2,3 л

Тегло

2,12 кг

Дебелото 4,5 мм дъно е отлична защита
от деформации на съда. Лесно се готви,
лесно се почиства – всяка домакиня ще
оцени всички тези достойни предимства.
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Комплект от 2 тигана (Ø 24 и Ø 28 см)
Тези два тигана завинаги ще заменят онези, които Ви изнервят, защото
храната залепва по тях или трудно се мият. Този комплект е идеалният избор,
защото в него се приготвя здравословна и вкусна храна, която не залепва за
повърхността на тигана и запазва своята сочност и аромат, при това с ниско
съдържание на мазнини.
Тиганът с големина Ø 28 см подхожда идеално за пържене на месо или риба,
а вторият тиган с големина Ø 24 см ще Ви послужи идеално да приготвите и
гарнитурата в същото време.

Цена

240 лв

Код

22 510

Обем

1,5 + 2,3 л

Тегло

3 кг

Пържоли, зеленчуци, риба, накратко
казано, сочната храна приготвена
върху каменното незалепващо
покритие STONELINE®, буквално се
топи в устата и възбужда вкусовите
Ви рецептори с богатия си и
пленителен вкус.

Дръжките издържат на
температура до 180° C.
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Комплект от 3 тигана (Ø 16, Ø 20 и Ø 24 см)
Кое е по-добро от 2 тигана?
Най-добре е в домакинството да имате 3 тигана STONELINE®.
Един малък тиган Ø 16 см, който е напълно подходящ да правите палачинки, омлети,
пържени филийки без никаква мазнина, а другите два тигана Ø 20 и Ø 24 см, са
съвършени за всичко останало, което можете да приготвяте в кухнята – гарнитури,
пържене на месо, риба, зеленчуци. Незалепващото каменно покритие ще Ви помогне да
направите шедьоври от Вашите ястия и при това съвсем здравословно – без добавяне на
мазнина или, само по-ваш избор, бихте могли да използвате за овкусяване на храната по
съвсем малко количество. С този комплект тигани Вие ще станете личният диетолог на
Вашето семейство.
Цена

265 лв

Код

22 511

Обем

0,5 + 0,95 + 1,5 л

Тегло

2,95 кг

Тиганите се нагряват равномерно по
цялата им повърхност, а дръжките
издържат на температура до 180° С.
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Барбекю-тиган XXL със стъклен капак (35 х 24 см)
Предназначение:
С помощта на този широк тиган могат да се приготвят едновременно големи
количества пържоли, шишчета, шницели, риба, зеленчуци и др. Овалната форма
съчетава елегантност, ефективност и дълголетие. Тиганът ще Ви позволи бързо
да нахраните голяма компания – гурме любители.

Удобна и лесна употреба:
Необходимо е само да загреете леко тигана и да поставите върху нагорещената
му повърхност предварително овкусени месо или риба. Незалепващото
и незагарящо дъно ще Ви позволи да приготвите всичко това без никаква
мазнина. Месото и рибата сами пускат сокове и мазнина, които ще се стекат на
дъното на тигана. Специално за това е изработено оребрено дъно.
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Цена

169 лв

Код

22 502

Обем

2,8 л

Тегло

2,7 кг

Дъното:
Ребрата предотвратяват контакта на храната с мазнината и водата, които се
отделят в процеса на готвене. Месото и рибата в този случай запазват своите
сокове, които при обикновените тигани обикновено се стичат на дъното и
прегарят. Така те губят голяма част от своите ценни хранителни съставки и вкуса
си. За да премахнете натрупаната мазнина, която се е отделила в процеса на
готвене, от двете страни на тигана има специални улеи, за да я отлеете по-лесно.

Капакът:
Ако не сте голям фен на ястия с хрупкава коричка, можете да готвите месото или рибата в
собствения им сок. За това тиганът има термоустойчиво стъкло на капака, с който можете
да задушавате.
Тиганът няма да позволи на месото или рибата да се разварят, а ще използва естествената
марината на продуктите. Храната може да се приготви „на пара”, като, специално за това,
капакът е снабден с парен клапан.
Можете да допълвате вода (с цел задушаване) или някакъв подходящ сос към съответното
ястие, без да отваряте капака, а само да наливате внимателно в улеите, разположени от
двете страни на тигана. Съдът без проблем издържа на температура до 260° C. Специалната
дръжка не се нагрява, не се плъзга в ръката и може да издържа на високи температури.

ВНИМАНИЕ!
Тиганът няма феромагнитна
вложка и не е подходящ за
индукционни котлони.
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Тиган за палачинки (Ø 24 см)
Великолепни постни домашни палачинки можете да си приготвяте сега, без
никаква мазнина, без да се притеснявате, че ще се залепи блата.
Палачинките, приготвени на специалния тиган STONELINE®, стават много
пухкави и ароматни. А феновете на палачинките с маслена коричка, могат да
добавят предварително към тестото малко разтопено масло или половин чаена
лъжичка мазнина към тигана.
Както и всички други съдове с марката STONELINE®, така и този има уникално
каменно покритие, което няма да позволи на палачинките Ви да прегорят или да
се залепят за тигана. Този тиган е много удобен и лек за използване, подходящ
за всяка добра домакиня.
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Цена

105 лв

Код

22 503

Тегло

1,62 кг

Към всеки тиган има
специална дървена
шпатула за правене на
палачинки.

Правоъгълен гювеч с термоустойчив стъклен капак (32 х 20 см)
Този гювеч може да се използва и като тава за печене във фурна, и на котлона.
Можете да използвате за готвене върху всякакви повърхности, включително и
индукционни.
Омлети, лазаня, яхнии, печено пиле, задушено месо, зеленчуци… да се пържи,
пече, вари, задушава и подгрява. Този съд може всичко!
Можете да бъдете сигурни, че нищо не загаря в него. Капакът е термоустойчив и
издържа на температура до 180° C .

Цена

250 лв

Код

22 504

Обем

5,6 л

Тегло

3,8 кг
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Тенджера със стъклен капак (Ø 20 см/Ø 24* см)
Незалепващото каменно STONELINE® покритие ще съхрани истинския вкус
на продуктите, ще ги предпази от загаряне, дори и без използването на
мазнина.
Можете да се насладите на супа, яхния или сос, които са с гарантиран
страхотен вкус.
А след това със същата лекота, с която ще ги сготвите, ще почистите
тенджерата.

Цена

158 лв

Код

22 514

Цена*

210 лв

Обем

2,6 л

Код*

22 515

Тегло

2,4 кг

Обем*

4,5 л

Тегло*

3,1 кг

* Когато трябва да приготвите храна за повече
хора, тази тенджера е най-подходящата.
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Тенджера XXL със стъклен капак
Независимо дали обожавате да готвите, или го приемате като задължение, Вие
със сигурност не можете в кухнята, както без по-малка, така и без една по-голяма
тенджера, която ще Ви помага да приготвяте превъзходни ястия, без значение дали е за
ежедневното Ви готвене, или за специални случаи.
Гладкото каменно покритие улеснява процеса на готвене, гарантира Ви превъзходни
вкусови качества, с малко съдържание на мазнини и се почиства идеално.
Тази голяма тенджера е особено подходяща за многочленни семейства, защото в
нея може да се приготви голямо количество храна. Това е най-добрият избор за
домакините, които се грижат за прехраната на повече хора в дома.

Цена

250 лв

Код

22 518

Обем

7л

Тегло

3,7 кг
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Комплект кухненски съдове за готвене от 5 части
„Опитайте истинския вкус на продуктите” – ето това казват тези, които вече
използват съдове STONELINE®

Чудесен подарък за всяка домакиня, която мисли за себе си, а също така и за
здравето на цялото семейство. С този комплект тя бързо, лесно и вкусно може
да приготви диетична храна.
Незалепващото каменно STONELINE® покритие ще съхрани истинския вкус на
продуктите, ще ги предпази от загаряне, дори и без използването на мазнина.

Комплектът съдържа:
тенджера със стъклен капак Ø 24 см,
тенджера със стъклен капак Ø 20 см,
тиган Ø 24 см.
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Цена

416 лв

Код

22 516

И най-важното с комплекта можете да приготвите едновременно 3 ястия – в
голямата тенджера супа, в малката гарнитура или сос, а в тигана можете да
изпържите бързо месо или риба.
Комплектът съдържа два термоустойчиви стъклени капака, като единият може
да се използва, както за тенджерата, така и за тигана. Дръжките на капаците,
също както и дръжките на съдовете, не се нагряват при готвене.

Комплект кухненски съдове за готвене от 8 части
Голям комплект съдове, за гурме любителите и любителите на
домашната храна.
Дава възможност за приготвянето на няколко ястия едновременно.

Цена

600 лв

Код

22 517

Когато готвите в тенджера или касерола (тенджера с дълга дръжка),
яденето се задушава и става особено крехко.
Поради по-голямата плътност и равномерното разпределяне на
топлината, необходимата за готвене температура не идва само от
дъното, но и от страните на съда.
3-те термоустойчиви (до 180° С) стъклени капаци могат да бъдат
използвани както за тенджерите, така и за тиганите. Всички съдове
могат да бъдат използвани върху всички видове котлони, включително
и индукционни.

Комплектът съдържа:
тенджера със стъклен капак Ø 24 см, тенджера със
стъклен капак Ø 20 см, касерола със стъклен капак
Ø 18 см, тиган Ø 24 см, тиган Ø 20 см.
Ако Ви се стори прекалено голям този комплект, то можете да го разделите на две
части и да зарадвате с един прекрасен подарък много близки за Вас хора – нека и те
се приобщят към света на здравословната и вкусна храна.
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Тенджера Beyond със сито-чиния и стъклен капак (Ø 24 см)
Това е една многофункционална тенджера. Тя може да се ползва: за готвене на
пара, фритюрник, гевгир, или просто като тиган или тенджера.

Материал:
Висококачествена неръждаема стомана, без каменно покритие.
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Цена

230 лв

Код

22 519

Обем

6,7 л

Тегло

2,75 кг

В тази тенджера чудо можете да си сготвите макарони, пържени картофи, месо,
хрупкави хапки, гъби, риба или зеленчуци на пара!
При изливане на водата от тенджерата, сито-чинията автоматично се завърта,
което означава, че няма никаква опасност да излеете продуктите заедно с
водата, а също така няма опасност да се изгорите. Ако е необходимо, металният
гевгир предотвратява попадане на продуктите във врящата вода или мазнина,
а благодарение на прозрачния капак можете да следите процеса на приготвяне
на продуктите. Също така тенджерата може да се поставя за готвене във фурна
при температура до 220 °С. Тенджерата е подходяща за всякакъв вид печки,
включително и индукционни.

Кухненски аксесоари от 3 предмета – черпак, шпатула, бъркалка
Този набор от кухненски аксесоари (черпак, шпатула и бъркалка)
STONELINE® са перфектно допълнение към Вашите съдове.
Ние горещо Ви препоръчваме да използвате тези кухненски аксесоари при
готвене със съдовете STONELINE®, тъй като те няма да повредят/надраскат
повърхността на Вашия съд. Тези аксесоари са лесни за използване,
имат удобни ергономични дръжки, които не се плъзгат в ръцете. Голямо
удоволствие е да ползваш тези кухненски аксесоари!

Материал:
Кухненските аксесоари са изработени от висококачествена хранителна
пластмаса.

Приложение:
Кухненските аксесоари са предназначени за готвене на храни (супи, месо,
кюфтета, спагети, салата, десерти и т.н.).
Цена

35 лв

Код

22 522

Могат да се почистват в съдомиялна машина.
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Комплект дъски за рязане с антибактериално покритие – 2 бр
Antibakteriell . antibacterial protection
protection antibactérienne

Дъските за рязане са основен атрибут към приготвянето на всяка храна.
Без тях трудно ще се справи всяка домакиня. На пазара срещаме различни
видове дъски – дървени, пластмасови, от термоустойчиво стъкло…
А знаете ли, че според проучвания, по дъската за рязане в кухнята има 200
пъти повече бактерии от тези по седалката на тоалетната чиния. Наистина
ужасяващ факт!!!
Нашето предложение към всяка домакиня е да се снабди с ПЪРВИТЕ В СВЕТА
дъски за рязане с антибактериално покритие.
Тези дъски са изработени от хранителна пластмаса със специално
патентовано покритие MICROSTAR®, което съдържа сребро. Непрекъснатото
отделяне на сребърни йони потиска развитието на микроби и бактерии. Тази
защита остава в дъските постоянно, защото среброто се съдържа не само в
повърхността им, а в цялата дъска.

Цена

90 лв

Код

22 520

Параметри

41х25 см,
36х22 см
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ВНИМАНИЕ!
При миене не използвайте метални гъби или телчета,
а също така и абразивни миещи препарати!

11 важни предимства на дъските STONELINE®:
1.

Антибактериалното покритие ги предпазва от образуването на гъбички,
плесени , бактерии и миризми.

2.

Мека работна повърхност – не захабява ножовете, подходяща дори за
керамични ножове, запазвайки острието на ножа абсолютно невредимо.

3.

Всяка дъска има две работни повърхности.

4.

Повърхност, която не се плъзга по плота.

5.

Меки, нехлъзгащи се дръжки.

6.

Удобни и сигурни за употреба.

7.

Модерен дизайн - имат цвета на камък и ще бъдат в хармония с
останалите съдове и прибори STONELINE®.

8.

Практични улеи за оттичане на сока.

9.

Могат да се почистват в съдомиялна машина.

10. Нечупливи, дори при изпускане.
11. Леки, но твърди и издръжливи.
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Комплект керамични супер ножове с предпазители STONELINE® – 2 бр.
Какво означава керамични ножове?
„Керамични ножове” – това са ножове от циркониев диоксид ZrO2 (свръх
твърд материал) и керамика. Този съвременен материал се използва вече
и в стоматологията; в производството на ювелирни изделия (познатия на
всички заместител на брилянта – фианит); в авио и машиностроенето и т.н.
Най-вероятно вече сте чули за уникалните качества на керамичните
ножове. Действително отзивите на хората, които вече ги ползват са много
позитивни.

Технология на прозводство на керамични ножове STONELINE®:

Цена

135 лв

Код

22 521

Параметри

21 см,
28 см
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Както се подразбира от начина, по който ги наричаме, керамичните
ножове са произведени от изключително здрава керамика. По-точно това
е керамичен прах, от който с помощта на мощни преси, чрез голям натиск,
се оформят заготовки. Те са много крехки и биха се счупили лесно дори
при лек удар. Разбира се, това се променя коренно след изпичането на
ножа при температура около 1400 градуса. Резултатът е изключително
здрав, но все още тъп нож. Заточването става чрез шлайфане с диамантен
диск. Ножовете, произведени по тази технология, в последствие не се
нуждаят от заточване и остават остри и здрави години наред.

Какви са предимствата на керамичните ножове:

При черните керамични ножове,
каквито са нашите ножове STONELINE®,
устойчивостта на износване е повисока, от тази на белите, и това ги
прави по-здрави и предпочитани.

• Винаги остри и изключително здрави – това са най-важните
качества за всеки нож.
• Никога не ръждясват, за разлика от обикновените метални
ножове.
• Не усещате метален вкус в храната.
• Ножовете са леки и удобни за работа.
• Измиват се лесно.
Химическа неутралност. При продуктите, които режете с
керамичните ножове, не произтича никаква химическа реакция, не
се окисляват, т.е. съхраняват всички полезни свойства. Сплавта е
устойчива на корозия.
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Ренде с антибактериално покритие
Antibakteriell . antibacterial protection
protection antibactérienne

Рендето на STONELINE® е първото в света с антибактериално покритие
на приставките и плотодържателя MICROSTAR ®, което съдържа сребърни
йони – и можете да бъдете сигурни, че е най-доброто. По този начин
се предотвратява развитието на микроби и токсични бактерии върху
повърхността, както на кухненския уред, така и на вече нарязаните продукти
– плодове, зеленчуци или други.
Рендето е кухненски аксесоар, без който домакинята не може. Ежедневното
приготвяне дори и на най-обикновени ястия като салати, пържени картофи,
супи, яхнии, зеле - на пръв поглед изглежда просто, но самият процес на
приготвяне (рязане) отнема много време.

Цена

120 лв

Код

22 523

Нашето ренде ще сведе този Ваш труд до минимум! Зеленчуци, плодове,
дори и нетвърди сирена ще можете да нарежете с лекота на различни по
размер шайби, ивички с различна дебелина. Различните приставки ще Ви
позволят да направите всичко това.

Комплектът включва:
а) Рамка с V-образен нож.
б) Пластмасов държач-предпазител.
в) Специална кутия за съхранение на приставки.
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г) Приставки:

Кубчета

- Приставка за безопасност.
- Приставка за нарязване на тънки шайби - 1,5 мм.
- Приставка за нарязване на шайби със средна дебелина - 2,5 мм.
- Приставка за нарязване на дебели шайби - 3,5 мм.
- Приставка за рязане на тънки пръчици.
- Приставка за рязане на дебели пръчици.

За да получите кубчета, нанижете продукта, който искате на шиповете
на държача-предпазител и го нарежете паралелно с остър нож.

Събиране на резените
За да съберете резените, които сте направили, разгънете дръжката под
основата и сложете чиния или купа отдолу.
Всички ножове са изработени от
висококачествена неръждаема стомана.
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Мелачка за чесън
Със специален подарък - белачка за чесън!
Белачка за чесън:
Отрежете двата върха на една скилидка чесън и я поставете в белачката.
После разтъркайте белачката напред-назад върху твърда повърхност с
дланта на ръката си. Обелката ще се отдели от скилидката.

Мелачка за чесън:
Сложете 4 обелени скилидки чесън в мелачката и затворете капака. Въртете
двете страни на мелачката в срещуположна посока, докато не нарежете
чесъна на малки парченца.

Съвет:
Мелачката може да се използва също и за накълцване на парчета лук или
белени ядки.
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Цена

30 лв

Код

22 524

Материал:
пластмаса, неръждаема стомана, силикон

Митове и легенди за съдовете
STONELINE®, събрани от целия свят:
Разводите и скандалите в семействата, използващи STONELINE® са с 80%
по-малко от тези, които използват други съдове.
Мъжете обожават не само приготвената в съдовете STONELINE® храна,
но и жената, която я приготвя – гладни са и за двете!
В семействата, които готвят със съдовете STONELINE® , мъжете готвят и
мият съдове с до 80% по-често.
Самотните мъже и жени, които готвят със съдовете STONELINE®, си
намират половинка 10 пъти по-бързо, в сравнение с неизползващите тези
съдове.
Използващите съдовете STONELINE®, отслабват бързо, лесно и
здравословно с до 4 кг месечно.
Използващите съдовете STONELINE®, са по-здрави, по-енергични и подълго време млади.
Използващите съдовете STONELINE® спестяват пари за екзотични
ваканции.
Използващите съдовете STONELINE® семейства са по-хармонични, посплотени, по-успешни и по-щастливи!...

... TO BE CONTINUED
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ИСТИНАТА ЗА ВОДАТА
Три четвърти от повърхността на Земята е покрита с вода, а повече от една четвърт от хората страдат от остър
дефицит на питейна вода. Понятието природни води днес почти е изгубило своя смисъл, тъй като потокът
естествени реки е почти 100% поток на промишлени води. Усиленото замърсяване на източниците на питейни
води за съжаление се свързва с тенденция за продължаващо задълбочаване и усложняване на проблема.
Днес на науката са известни повече от 1400 опасни за околната среда, в това число и за човека, химически
съединения, които хипотетично могат да попаднат в източниците на питейна вода заедно с производствените
отпадъчни води или по друг начин и да причинят увреждане на човешкото здраве.
Ако питейната вода е прозрачна, без мирис, цвят и неприятен вкус, у човек може да се създаде впечатление,
че тя е годна за пиене. Но истината е друга. В питейната вода са разтворени много токсични вещества, с вредно
въздействие върху човешкото здраве.
В същото време постоянната употреба на минерална вода не само не е решение, а може да усложни проблема –
преминерализацията е не само ненужна, а доста често опасна, особено за малки деца.

РАЗУМНОТО РЕШЕНИЕ:
Кани за пречистване на вода DAFI -

Чиста вода и чиста икономия
Край на мъчителното и досадно мъкнене на туби и шишета с минерална вода.
Край на пиенето на вода със съмнителни качества, състав и годност от нездравословни пластмасови
бутилки или стари и замърсени водопроводни системи.
Край на опасните хлор, тежки метали, пестициди и бактерии.
Край на образуването на накипи в чайници, кафе-машини, ютии и други битови електроуреди.
Край на големите разходи.
40

GREEN MASTER ВИ ПРЕДСТАВЯ най-съвременната технология за кристално чиста, вкусна и здравословна
вода DAFI. Разработени под най-удобната и практична форма – кана със сменяем филтриращ елемент,
тези продукти идеално се вписват във всяка кухня и всеки дом. Каните DAFI притежават:
серия международни сертификати за качество;
невероятна ефективност на пречистване;
достъпни цени без конкуренция;
отличен дизайн и удобство – просто налейте чаша прекрасна вода. Механичният или
електронен индикатор ще Ви напомни кога трябва да замените филтриращия елемент.
функционално дъно, което не позволява приплъзването на каната, дори ако я оставите върху мокра
или влажна повърхност.
уникален филтриращ елемент, предлагащ сложна система за филтриране на вода, която се състои
от няколко етапа:
• предварителна механична филтрация;
• полиамидна мрежа – за очистване от фини частици, утайки, масла;
• същинско пречистване: специално подбрани високоактивни компоненти на основата на йонообменни смоли
и активен въглен, обработен със сребърни йони, ефективно премахват химически замърсявания.
Активният въглен има естествен произход и се получава чрез контролирано изгаряне на специална
дървесина. Благодарение на силно развитата вътрешна повърхност, активният въглен ефективно задържа
огромно количество вредни вещества и примеси от водата - хлор, тежки метали, органични съединения,
поливинилхлорид и много други. Активният въглен е обработен с бактерицидно сребро, което не позовлява
развитието на патогенни микроорганизми във вече обработената вода.
Йонообменната смола редуцира твърдостта на водата и йоните на тежки и радиоактивни метали(олово,
кадмий, мед, никел, живак и др). Предотвратява образуването на накипи при нагряване на водата, намалява
нейната твърдост и я прави приятна за пиене.
• Заключителна филтрация – повторно механично пречистване, което задържа фини частици от филтриращите
компоненти и гарантира чиста, свежа и вкусна вода.
41

Всички модели кани за пречистване на вода DAFI ефективно отстраняват:
хлор и хлорни съединения;
тежки и радиоактивни метали;
нефтопродукти;

неприятни миризми;
пестициди и токсини;
високата твърдост на водата;

пясък, ръжда, глина, механични
замърсители.

Те притежават и следните международни сертификати за качество:

РЕЗУЛТАТЪТ:

Чиста и полезна вода

индикаторът ще ви
напомни кога да замените
филтриращия елемент
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кристално чист лед

пречистена вода
идеална за пиене

чай и кафе с
прекрасен вкус

супи, салати, сосове и
паста с отличен вкус

НОВО
СУПЕР ЦЕНИ
Предлагани модели кани за пречистване на вода DAFI

atria classic

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

НОВО

Цена

24,90 лв* с филтър classic и механичен брояч

Код

23 10_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

Цена

26,90 лв* с филтър classic AquaMag Мg2+ и механичен брояч

Код

23 20_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

СУПЕР ЦЕНИ

механичен
брояч

*за всички цветове **обем на филтрираната вода: 1,2 л.

astra unimax
механичен
брояч
електронен
брояч

Цена

29,90 лв* с филтър unimax и механичен брояч

Код

23 30_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

Цена

31,90 лв* с филтър unimax AquaMag Мg2+ и механичен брояч

Код

23 40_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

Цена

39 лв* с филтър unimax и електронен брояч

Код

23 50_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

Цена

41 лв* с филтър unimax AquaMag Мg2+ и електронен брояч

Код

23 60_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

*за всички цветове **обем на филтрираната вода: 1,5 л.
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СУПЕР ЦЕНИ
НОВО
СУПЕР ЦЕНИ Сменяеми филтриращи елементи: Dafi Classic (за кани atria classic):
Цена

7,70 лв

Код

23 001

модерна технология;
чиста и свежа вода;
филтрираща композиция, внимателно подбрана
за макисмален ефект;
ефективно пречиства повече от 150л вода;

без накипи и утайки;
лесна смяна на филтриращия елемент;
може да се използва и за други кани, с такава
форма на сменяемия елемент.

Сменяеми филтриращи елементи: Dafi Unimax (за кани astra unimax):
Цена

9,90 лв

Код

23 003

здравословна вода за цялото семейство;
високо качество и висок ресурс – повече от 200л;
чиста и свежа вода за по-малко от 5ст на литър;
ефективно очистване на основните замърсители;

прекрасна вода за пиене, готвене,
приготвяне на напитки;
лесна смяна на филтриращия елемент;
може да се използва и за други кани,
с такава форма на сменяемия елемент.

Сменяеми филтриращи елементи AguaMag Classic и AguaMag Unimax
Докоснете се до водата, обогатена с магнезий
Магнезият е от съществено значение за живота, точно както и водата. Той подобрява концентрацията и
паметта, предпазва от аритмия и високо кръвно налягане, релаксира мускулатурата, облекчава стреса и
забавя процесите на стареене.
Ето защо, Dafi съчета силата на магнезия с вкусна и чиста вода, и създаде ново поколение филтриращи елементи,
които не само пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий. Благодарение на това, нивото на магнезий в
организма се възстановява с всяка глътка пречистена вода.

Това е особено важно при проблеми с (със):
•
•
44

костите и зъбите;
ставите;

•
•
•

мускулите и сухожилията;
сърдечно-съдовата и нервната системи;
паметта и стреса.

За да сте по-здрави и силни, използвайте първия в България филтър за пречистване и допълнително обогатяване на водата с магнезиеви
йони AquaMag. За по-малко от 6,5 стотинки за литър получавате здравословна вода и спестявате над 400 лв годишно от покупки на
минерална вода и хранителни добавки с магнезий.

НОВО
освобождава магнезиеви йони във водата;

Сменяемият филтриращ елемент AquaMag:
помага за здравето и красотата;
премахва пясък, ръжда, механични частици;

премахва хлор, тежки метали, пестициди,
детергенти;
намалява твърдостта на водата;
спестява пари.

СУПЕР ЦЕНИ

Модел: Classic (за кани atria classic) Модел: Unimax (за кани astra unimax)
Цена

9,90 лв

Цена

12,90 лв

Код

23 002

Код

23 004
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Революционни почистващи препарати BIONUR
Почистете дома си, запазвайки нашия общ дом – планетата!
Продуктите са произведени в една от най-съвременните
западноевропейски фабрики за производство на биоразградими
продукти.
За създаването им се използва слънчева енергия.
Продуктите са съобразени с всички европейски директиви
(REACH - 2004/648/EO, 2006/1907/EO) и указанията на европейските
организации, имащи за цел подобряването на защитата на човешкото
здраве и околната среда (A.I.S.E.; Sedex, SGS, CLP и др.)
BIONUR е първият продукт в света със сертификат Ecolabel - за идентифициране на
продукти и услуги, които имат намалено въздействие върху околната среда. Не е опасен за човешкото здраве
и е биоразградим. Направен е само от минерали с естествен произход.
Продуктите притежават и сертификат OECD 302/B – тест за биоразградимост на продуктите, който се прави в
специална лаборатория в Швейцария и потвърждава, че не само отделните съставки, но и цялата композиция на продукта се разграждат лесно.

Предимства на продуктите:
•
•
•
•
•
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• С грижа за околната среда – биоразградими и
произведени от възобновяеми енергийни източници.
Отличен ефект на почистване – всичко ще заблести като ново!
• Лесни за транспортиране и съхранение.
Почистват, полират и защитават с едно движение.
• Спестяват разходите за голям брой други препарати,
Широк спектър на действие.
които използвате в домакинството.
Абсолютно безвредни – могат да се използват без предпазни мерки.
• На супер изгодни цени.
Изключително икономични и лесни за употреба.

Препарат за почистване на полирани повърхности BIONUR

Опаковка: 250 г

Цена

10 лв

Код

20 306

Цена

10 лв

Опаковка: 250 г

Код

20 305

1

3

2

Изключително лесна употреба:
1. Намокрете гъбата (съдържа се във всяка опаковка).
2. Натрийте повърхността на препарата.
3. Намокрете пак и стиснете до получаване на пяна.
4 - 8. Почистете желаната повърхност и изплакнете
или забършете с влажна кърпа.

Действие: почиства, полира и защитава с едно действие.
Подходящ за: всички видове котлони и плотове (вкл. керамични и индукционни),
тенджери и тигани с покритие, прибори за хранене, кухненски съдове, чаши (порцелан,
стъкло).
Съвет: използвайте за почистване на съдовете с каменно покритие STONELINE®.

Универсален почистващ камък BIONUR
Действие: почиства, полира и защитава с едно действие.
Подходящ за: всички повърхности в дома, градината, офиса и др. Отличeн за банята и
кухнята. За котлони, тенджери и тигани без покритие, плочки, мивки, пластмасови дограми
и градински мебели, метални повърхности, спортни обувки и др.
Съвет: използвайте също така при почистване на фуги, керамика, стомана, злато, сребро,
месинг, хром. Можете да почистите и петна върху килими и мокети.
Важно: универсалният камък не е подходящ за полирани или чувствителни повърхности.

4

5

6

7

8
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НОВО
Бамбукова кърпа - чудо

Екологичен начин за почистване
в кухнята
СУПЕР
ЦЕНИ
С помощта на тази кърпа ЧУДО, Вие можете съвсем спокойно да замените обичайните гъби за съдове, които си купувате
от всеки хипермаркет или квартален магазин. Тази кърпа с лекота ще Ви помогне да измиете всякаква посуда в кухнята,
включително и мазни съдове след готвене, при това без да използвате миещи препарати. А самата кърпа ЧУДО се
измива с лекота, като я изплакнете с хладка вода под чешмата - от нея ще падне цялата мърсотия и мазнина. Отдавна е
известно, че употребявайки различни химични препарати, след измиване по кухненските съдове остава част от химията
на препарата. Това означава, че ние буквално поглъщаме от тези миещи препарати, което влияе на здравето. С помощта
на нашата кърпа ЧУДО, изработена от 100 % естествени антибактериални бамбукови влакна, Вие ще можете с лекота да
миете съдовете си, без да ползвате вредни препарати, а за тези, които все пак решат, че е по-хигиенично използването
на препарат при миене на съдове, биха могли с кърпата ЧУДО да полират вече измитите съдове. Така не оставяте място
на микробите и другите микроорганизми да живеят във вашата кухня и върху измитите Ви току що съдове, а от друга
страна можете да почиствате остатъците от вредните химически препарати!

А ето и най-важните предимства на бабмуковата кърпа:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Екологично чиста и безопасна за здравето кърпа, не съдържа в състава си никакви добавки на други синтетични
материали и примеси.
Попива почти 3 пъти повече влага, отколкото други обикновени попиващи кърпи.
Потиска образуването на бактерии.
Почиства даже и най-мазните съдове, дори без да използвате миещи препарати.
Не абсорбира миризми, които се усещат в другите кухненски гъби и парцали още след първите им дни на употреба
(само за ден броят на бактериите в бамбуковите влакна намалява 1200 пъти).
Благодарение на бамбуковите влакна мръсотията и мазнината не се впиват в тъканта на кърпата и много лесно се
измиват, дори и само с вода.
Особено подходящи за хора с кожни проблеми – не причинява алергии (бамбуковата тъкан съдържа естествени
съставки: зелен пектин, аминокиселини, витамин Е, бамбуков мед, които овлажняват и изглаждат кожата и
предотвратяват нейното стареене, а също така възстановява енергийния й баланс).
Висока устойчивост на износване – бамбуковото влакно издържа до 500 пранета.
След пране остава мека (но не използвайте омекотител).
С лекота се изпират дори и упоритите замърсявания (достатъчно е да ползвате само вода и сапун).

Цена

10 лв - 1 бр

Код

20 501

Цена

24 лв - 3 бр

Код

20 50103

За какво се използва бамбуковата кърпа:
С мокра кърпа:
Да миете съдове (тенджери, чинии, тигани, чаши).
Да подсушавате и миете плота на кухненската мивка.
Да миете плочките в кухнята и банята.
Да почиствате в кухнята шкафове, готварска печка и др.

Със суха кърпа:
Да избърсвате кухненската масата след хранене.
Да полирате съдове с цел дезинфекция и премахване на
вредни химикали.
Да забърсвате прах върху мебели.
Да полирате стъкла, огледала.
Да бършете мокрите си ръце след работа в кухнята и т.н.

*За различните видове сухо и мокро почистване е добре да имате поне 3 кърпи в дома си!

Турмалинов колан
Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество

3
Ефективно подпомага при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Болки в гърба, кръста, тазовата област;
Дискова херния;
Простудни заболявания;
Ишиас и невралгии;
Мускулни спазми на бедрата;
Простатит;
Простуда, нервно напрежение, умора
Стомашно- чревен дискомфорт;
Нередовна менструация;
Ревматизъм;
Втрисане;
Проблеми с кръвообращението;
Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот и липса на
движение.

високотехнологични слоя
със специална структура
и въздействие

• Бърз загряващ ефект;
• Ефективно поддържа кръста и подпомага
движението;
• Постоянно магнитно поле с оздравително действие
върху акупунктурни точки;
• Инфрачервена топлина за стимулиране на
кръвообращението;
• Отрицателни йони за бърз възстановителен ефект.
Цена

78 лв - 110 см

Код

20 900

Цена

84 лв - 125 см

Код

20 901
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Турмалинова яка
Моментален ефект | Бързи резултати | Гарантирано качество
.
.
.
.
.
.

Ефективно подпомага при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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, настинка, умора;
Световъртеж;
Втрисане;
Проблеми с кръвообращението;
Сънливост;
Проблеми с щитовидната жлеза;
Хроничен тонзилит;
Шийна остеохондроза;
Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот и работещи
с компютър.

3

високотехнологични слоя
със специална структура
и въздействие

• Бърз загряващ ефект;
• Ефективно поддържа врата, главата и подпомага
движението;
• Постоянно магнитно поле с оздравително действие
върху акупунктурни точки;
• Инфрачервена топлина за стимулиране на
кръвообращението;
• Отрицателни йони за бърз възстановителен ефект.

Цена

39 лв

Код

20 920

Още полезна информация за ТУРМАЛИНА
Турмалинът е природен минерал (скъпоценен камък), със сложен и променлив състав, от който зависи и цвета на конкретния кристал. Той проявява пиро- и
пиезоелектрични свойства - при нагряване или механично третиране в кристалната решетка протичат процеси, благодарение на които кристалът генерира
слаб ток. В организма на всеки човек, при правилно съотношение на положителните и отрицателните заряди, протича слаб ток от порядъка на 0.06 mA.
Турмалиновите кристали от своя страна произвеждат ток със същата сила. Това дава възможност да се възстанови енергийното равновесие в организма и да се
стимулира кръвообращението.
Турмалинът е уникален природен кристал. Той излъчва едновременно инфрачервена топлина, отрицателни йони (въздушни витамини), генерира вихрово
магнитно поле, активира клетките, балансира биотока в организма. Благодарение на турмалина се постига изключителен оздравителен резултат, който не може
да се постигне с никой друг минерал, познат на човека.
Наред с основните си биохимични и биофизични качества, турмалинът има мощен ефект за защита на организма от вредни електромагнитни излъчвания от
околната среда. Взаимодействието му с кръвта и енергийните потоци в организма, способства за отпускане на гладките мускули на вътрешните органи, протича
дълбочинно активиране на енергийните меридиани, подобрява се еластичността на съдовете, циркулацията на кръвта и лимфата. Повишава се съдържанието на
кислород в кръвта, активира се клетъчната енергия, ефективно се релаксира нервната система и се усилват имунните функции на клетката.
От всички познати пиродни минерали, само турмалинът „носи“ постоянен електричен заряд и за това го наричат кристален магнит. При нагряване, турмалинът
създава слабо магнитното поле, излъчва отрицателни йони, които действат, както следва:
• усилват клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;

• укрепват имунитета;

• подобряват притока на кръв;

• балансират вегетативната нервна система (система за възбуждане и потискане на психиката);

• възстановяват лимфната система;

• подобряват съня;

• възстановяват ендокринната и хормоналната системи;

• възстановяват нервната система след стрес;

• подобряват храненето на органи и тъкани;

• повишават сексуалната функция;

Смята се, че поради силните си пиро- и пиезоелектрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и усилва психическата енергия и
устойчивост на човека.
Мощен биологичен ефект имат и отделяните от турмалина инфрачервени вълни в далечния IR спектър. Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата,
те влизат в контакт с водните молекули. В резултат на възникващия резонанс се засилват молекулните вибрации, което предизвиква топлинен ефект и микроповишаване на температурата на тъканите. Това на свой ред води до подобряване еластичността на кръвоносните съдове. Благодарение на по-високата микрои макроциркулация на кръвта се осигурява по-добра работа на тъканите и органите в тялото. В резултат натрупаните токсини се извеждат по-лесно от организма
и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките.
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Green Master
The New Wellness Revolution

За контакти:

www.green-master.еu

