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OA COCTOjKMTe OAfOBapaaT Ha
CTaHAapAMTe 3a rrp11pOAHa K03M€TJ1Ka

az1eprett11, rrapa6ett11, CMAMKOHM
J1 rrapaqmHCKO MaC.llO
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BlOVlTALISi

BIOVITALIS'

Balzam
AKUT

Emulzija
ZA NJEGU

za njegu vrlo suhe koze
sklone atopiji

vrlo suhe koze sklone atopiji

Emulsion

Balm AKUT

for very dry skin prone to atopy

for very dry skin prone to atopy

Fluid

l'obolj!anjrnanja lroie kod 9J'16djece•
ll'lpf0ffllv.incol'ld1t:on•9) ofdlildrtn•

ZA PRANJE

vrlo suhe koze sklone atopiji

Washing fluid

for very dry skin prone to atopy
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COBE+:-----

✓ He COAP>KM rnyTeH
✓ He COAP>KM anKOXOn
✓ He ce TeCTMpaHM Ha
>KMBOTHM

EMy11311ja 3a Hera Ha MHory

cysa KO>Ka CK/lOHa KOH
aT on1-1ja. Ce Kop1-1cTaT 3a
ceKOjAHeBHa Hera Ha
aTOnl-14Ha KO>Ka.
6a/13aM AKYT Kop1-1cTeTe ro
Ha u,e11H1-1 noApa4ja Ha
TenOTO co MHOry 1-13pa38Hl-1
1-1p1-1rnu,1-11-1, u,pseH1-1no 1-1
jaA8)1(.
Mo)l(e Aa ce Kop1-1crnT
l-1CTOBp8M8HO

nv1Hv1JA TTPOv13B0.[lv1 3A

ATOTI�4EH .QEPMAT�T

EMy1131;1ja 30 Hera Ha MHory cyea KO>Ka CK110Ha KOH
QTOnlAja ,[leJlOTBOpHo rn y6nO>KyBa CL,1MnTOML,1Te Ha
aron1,11cK1,11or AepMar1,11r: cyBocr, panaBocr,
upBeH1,11no, 1,11cnyKornH1,11 1,11 jOAe>K. vlcn1,11ryBa1-t>ero e
cnpoBeAeHo Ha 30 Aeua co A1,11jarH03a 30
aronw-1eH AepMar1,11r, BO времетраење од 3 недели
EMyn31,11jara ja norrnKHyBa cnoco6Hocra 30 06HoByBa1-t>e
Ha np1,11poAHara 6ap1,11epa Ha Ko>Kara. Ja Bpai<a BJlO>KHocra 1,11
ja wr1,11r1,11 OA cywe1-t>e. necHo ce Bn1,11Ba, a co np1,11MeHa OA 2
nOTL,11 AHeBHO BO KparoK BpeMeHCKL,11 nep1,110A nocr1,11гHyBa
6narorBopeH ecpeKT. EMym1,11jara Ha c0Ap>1<1,11 anepreH1,11,
napa6eH1,11, CL,1Jl1,11KOHL,1, napacp1,11HcKO MQCJlO, H1,11ry
CL,1HTeTCKL,1 napcpeML,11, ,[loafo BO naKyBOl-t>e OA 150MJ1.

AoKaJKaHo noAo6pysal-be
Ha cocroj6ara Ha KOJKara
Kaj 93% OA Ae1..1ara, cnopeA
npo1..1eHKa Ha MajK111re!

Emulzija
ZA NJEGU

vrla suhe koZe sklone atopiji
Emulsion
forverydry1kinpronetoatopy

PoboljwnjemnJ,1ko.!ekod9]%dJer,•
iffl,rtttd!l�to>lUt"!llioldoihlr,n'
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Fluid

ZA PRANJE

vrlo suh e- ko1e :s.klorH� d to
Was.hing fluid
IOt',,..,Y�'fsliilf!lo,Nl�lll)t)T
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TTAMYK

JArm1KA

ABOKA,QO

WEA TTYTEP

TTLJEHv1LlA

i11yi..tA 3Q nepett>e HQ MHory cyea KO>KQ CKJlOHQ
KOH QTOni..tja - He>KHO ja 4"'1CT"'1 KO>KQTQ 6e3
cywet-be. Ja npas111 cM111peHa, He>t<Ha 111 M eKa. 6e3
arpec111BH111 cypcpaKTOHT"'1. He cOAp>t<111 a11epreH111,
napa6eH"'1, C"'1J1"'1KOH"'1, napacp111HCKO MQCJ1O, H"'1TY
c111нrercK111 napcpeM 111. C0Ap>t<111 611ar canyH Koj e
AOAOTOK 36orareH co eKcrpaKT OA OBec.
3 so 1 npoi..t3BOA : KynKa-WaMnoH-fe11 3a
Tyw i..tpatt>e. ,Qoafa so npaKT"'14HO naKyBat-be co
nyMna Ja AO3111pat-be. Bo11yMeH 250MJ1.

nPOl/13BOA111TE MO>KAT AA CE
KOPl/1CTAT OA nPBl/10T AEH OA
>Kl/1BOTOT HA AETETO
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AnOE BEPA

Emulzija
ZA NJEGU

vrlo stJhe koie s'klonie atoplji
Emulsion

5A3A 5E3 CA TTYH

EKCTPAKT O,Q
OBEC

:

.

Fluid

ZA PRANJE

vrlo suhe ko!e �lone atopeJ

O/
/

0

0/c

0,'I, COCTOjKMTe 0,'1,fOBapaaT Ha

craH4ap41:1Te 3a rrp1:1po4Ha K03MeTMKa
aAepreHM, rrapa6eHM, CMJIMKOHM
M rrapaqmHCKO MaCJIO

W.ad�ing ft1.1id
FDiwn•41,W'IPl'9fWtoatw

nv1Hv1J A TTPOv13B0.Qv1 3A

ATOTI�4EH .QEPMAT�T
11111111111 I 111111 111111111111111111111111 11111111 11

BIOVITALIS''

Balzam
AKUT

za njegu vrlo suhe koze
sklone atopiji
Balm AKUT

for very dry skin prone to atopy

6AJ13AM AKYT 30 Hera Ha MHory cyea KO>Ka ct<.noHa KOH
aron111ja - MoMeHTOJlHo ro cM1.i1pyea jaAe>KoT, 1.i1p1.i1rau1.i1jara
1.i1 upseH1.i1J1oro Ha uenH1.i1re noApa4ja. apaHrnpa
1'1HTeH31'1BHO o6HOBQ l'1 3QWTl'1TQ Ha KO>KQTQ onrepereHa OA
QTOnl'14Hl'10T AepMOTl'1T. Jo o6Hosysa Jll'1n1'1AHOTO 6ap1.i1epa l'1
ro 30jOKHysa np1.i1pOAH1'10T 1'1MYHl'1TeT HO KO>KQTO. OJleMO
3QCJlyra 1'1MQ eKcrpaKTOT OA KypKyMa 30 6p30 CM1.i1pysa1-t>e Ha
jaAe>KOT.

r

r

,[lepMaronowK1.i1 recrnpaH1.i1or - 6An3AM AKYT e He>KeH KOH
ocern1.i1sara 1.i1 cysa Ko>Ka cKJ10Ha KOH aron1.i1ja, 6e3
1.i1p1.i1rau1.i1ja.
He c0Ap>1<1.i1 anepreH1.i1, sa3eJ11.i1H, napacp1.i1HcKo Maeno, H1.i1ry
Cl'1Jll'1KOHl'1.
,[loafo BO naKyBal-t>e OA 150MJ1.

nV!CV14VIHKA

KOKOC

�
KAPVITE

JArnV!KA

WEA TTYTEP

СЛАДОК
КОРЕН

,,',,,,, ", ,,,;.__.
'

' � ':, C1,1Te npoi..t3BOAM OA JlMHi..tja 3Q QTOni..t4eH AepMaTMT ce
' AepMaTOJlOWKM TeCTi..tpaHi..t. He>KHM ce KOH oceTJlMBQTQ 1,1 cyea KO>KQ
,
CKJlOHQ KOH QTOni..tja 1,1 He npaBQT HMKQKBQ i..tpi..tTQUi..tja
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TE4Hv1 .Qd.QATOU.�
BO �CXPAHATA

3A .QELlA v1 B03PACHv1
3a MMYHMTeT
lE'EH�TOK�
HCXMHATA 3A .QE1'A
CO�IA'4

6ETA

r/\yKaH
• 3A l-1MY1-MTET
• CO B�TAM�H U � U�HK
• n""1)ATEH OBOUJEH BKYC

Бета Глукан
•

Te4eH AOAQTOK BO 111cxpaHQTQ 3Q

• IIIMYHIIITeT cOAp>t<111 6era-rnyKaH
•
•
•
•
•
•

1113O11111paH OA KBaceu (Saccharomyces cerevisiae),
sv1raMv1H L( v1 L{v1HK
Bv1raMv1HOT L( v1 L{v1HKOT 11,onpv1Hecysaar BO
HOpManHara <pyHL{Kv1ja Ha v1MYHOflOWKv10T
Cv1CTeM
3a Aeua nocrap111 OA 1 roA111Ha
npaKTlll4HQ np111MeHa - eAHQW AHeBHO 6e3
we1<ep111, 60111 111 apoMa
co np111poAeH COK OA ja60J1KO
noroAeH 3a A111ja6er1114ap111
150 ml

rm■mm

3aaneTMT
Апетит форте

A�etit
FORTE

• Te4eH AOAOTOK BO 1,11cxpaHOTO 30
noAo6ap anernr
• c0Ap>1<1,11 61,11nH1,11 eKcrpaKrn OA
rnyBap4e, Maro41,11Ha 1,11 n1,11Huypa
• r11yBap4ero ro 3ro11eMyBa aner111ror
111 ro onecHyBa Bapetbero Ha
xpaHOTO, AOAeKa MQT04111HQTQ Ill
11111uypara ja noAo6pyBaar pa6orara
HQ CIIICTeMOT 30 Bapetbe
• 30 Aeua nocrap1,11 OA 4 roA1,11H1,11 1,11
B03pOCHL,1
• 6e3 we1<ep1,11 1,11 anKoxon
• co np1,11poAeH COK OA ja60J1KO
• noroAeH 30 A1,11ja6ern4ap1,11
• 200ml

mr,fJit4ll

TEKU(I DODATAK PREHR
ANI
ZAOJECUIOORASLE
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Biolaks

•
•
•
•

ZA PRAlNJEN)E CRIJEVA
UCINKOVIT I POUZOAN
NE UZROKUJE GRCEVE
NE IZAZIVA NAVIKAVAN)E

___

• ZAAPETIT
• S 81L)NIM EXSTRAXTIMA
• NE SADR11 !E<ER

,....,_,VllWI,...
,..,._
..........
�

6"1011QKC
• Te4eH AOAOTOK BO 1,11cxpaHOTO 30 npa3Hetbe
Ha upeBOTQ
• COAP>KL,11 JlQKT030, ecpeKTL,1BeH OCMOTCKL,11
JlQKCOrnB 1,11 KOHUeHrp1,11paH COK OA Kpywa
• naKT03ara Aonp111HeycBa 30 noAo6pyBatbe
HQ nep111CTQ11TIIIKQTQ Ill 3a6p3yBatbe HQ
npeHOCOT HQ COAP>KIIIHQTQ Hlll3 upeBOTQ
• 30 Aeua nocrap1,11 OA 1 roAL,1HQ 1,11 B03pOCHL,1
• He npeA1,113B1,11KyBa rp4eB1,11
• He C03дава зависност
• noroAeH 30 A1,11ja6ern4ap1,11, 6peMeH1,11 >1<eH1,11
1,11 AOL,1JlKL,1
200 ml
.QOAOTOKOT BO 1,11cxpaHOTO He e HOAOMeCTOK L,1Jl1,11
30MeHa 30 6anaHc1,11paHa 1,11cxpaHa
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ТЕЧНИ ДОДАТОЦИ
ВО ИСХРАНАТА
ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ
Витамини
и минерали

100% Мултивитамин
• Витаминско минерален
течен додаток во
исхраната
• единствен производ на
пазарот кој содржи 100%
препорачан дневен внес на
12 витамини (А, Б, Ц, Д и Е),
железо и цинк
• npaKTlll4HQ np111MeHa eAHQW AHeBHO 6e3
we1<ep111, 60111 111 apoMa
• noroAeH 3a
A111ja6er1114ap111
• 200 ml

Козметички
производи
Медна Роса ПЛУС
• Ги отстранува израстоците безбедно и
сигурно
• Едноставно и прецизно нанесување со roll-on
апликатор, за 100% сигурна и ефикасна
примена.
• Формула со дури 20% екстракт од кора од врба,
кои природно содржат висока концентрација на
салицилна киселина
• Во комбинација со природен екстракт од врба,
лимон, невен и даб со јаболков оцет.
• Сите видови израстоци, брадавици и фиброми*
• Пригодно за користење и кај деца, бремени
жени и доилки.

Обновувачки балзам за пети и стапала
• Балзам за суви, груби и испукани пети и
стапала
• Ја освеќува и штити кожата на петата и
стапалата и забрзува заздравување на
испукана кожа
• шеа путер кој ја омекнува групата кожа
• содржи уреа
• високиот процент на маслото од таману е
исклучително корисна во случај на
непријатни рагади (пукнатини) на петиците.
• 0% вазелин, парафинско масло и силикони

e

Хранлив путер за нега на сува кожа
• 100% природен путер, без конзерванси, богат
со природни масла, путери и витамин Е
• длабински ја храни, влажни и подмладува
сувата и чувствителна кожа
• спречува создавањето на стрии што го прави
совршен за негување на кожата и за време
на бременост
• има нежна текстура
• романтичен цветен мирис

Балзамино за усни
• маслото од рицинус и сладок бадем ги регенерираат
сувите и испукани усни
• интензивно ги штити усните од сушење и им пружа
мекост и блескав сјај
• слатка комбинација од кокос и портокал
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ГЕЛОВИ
Гел од куркума

8

,.,

• регенерира, смирува и лади
• гел со куркума и хондроитин
• се препорачува на рекреативци и активни спортисти, постари
лица и за сите они кои сакаат да си ја олеснат подвижноста на
телото
• содржи високопрочистен хондроитин кој е заслужен за
регенерација на истрошените делови, додека екстрактот од
куркума благотворно смирува
• богатата формула содржи дури 6 состојки за потполн ефект:
куркума, хондроитин, гавез, каранфилче, ментол и камфор

Лед гел
• гел за масажа со ефект на ладење
• опушта, освежува, и лади пред или по спортски и
телесни активности
• се препорачува на активни лица и спортисти, како и
на постари лица
• лесно се нанесува во тенок слој, брзо се впива и не
остава мастна трага
• содржи ментол кој пријатно лади и природни
етерични масла од рузматин и лаванда за
релаксирачка масажа

Гел од пиперка

8

8

• гел за масажа со ефект на загревање
• се препорачува на реактивци и активни
спортисти за загревачка масажа пред
телесни активности и за лица на кои им
годи ефектот на греење
• содржи екстракт од кајанска пиперка
богата со капсацин, познат по својот
хиперемиски ефект
• етерични масла од рузмарин и камфор
за благотворен релаксирачки ефект
• лесно се нанесува, брзо се впива и не
остава мастна трага

Гел од костен

6

• за уморни и „тешки“ нозе
• опушта, освежува и ги лади нозете
• содржи дури 3 природни состојки кои делуваат синергично
за потполн ефект: екстракт од плодот на див костен,
екстракт од гота кола и екстракт од хамамелис.
• Составок е дополнително обогатен со природни свежи
етерични масла од нане, рузмарин и чемпрес со што се
постигнува релаксирачка масажа на уморните нозе со
благотворен ароматерапевтски ефект.
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БАЛЗАМ
ТЕРМО балзам
За ублажување на напнатоста во грбот, вратот и
рамената
-Силен и долготраен затоплувачки и релаксирачки
ефект кој започнува веднаш по нанесувањето.
-Термобалсам за ублажување на напнатоста во грбот,
вратот и рамената, со ефект на долгорочно загревање.
-Природни активни состојки избрани за силно и
долготрајно дејство на загревање и релаксација:
камфор, каенска пиперка, гавез, зимзелен, рузмарин,
бор.

8

За совршено лето

8

Магичен путер за брзо
потемнување,150 ml

Златен крем за
зачувување на тенот

Волшебно летно масло
SPF 15, 100 ml

Путер богат со бетакаротен од морков и
драгоцени масла од
малини и авокадо. За
долготраен бронзен тен со
безгрижно уживање на
сонцето (SPF15)

Лесна и проѕирна
формула, збогатена со
смирувачки природни
состојки, алое вера и
невен. Златен пигмент
кој дава дискретен сјај.•
Длабински ја хидрира и
смирува кожата по
излегување на сонче

Луксузно суво масло за
долготраен бронзен тен и
заводлива блескавост на
кожата, со екстра висок
процент на бета-каротен
од моркови и егзотично
бурити.
UВА/УВБ заштитa, SPF 15

СОНЧЕВА ЛИНИЈА
ПРОИЗВОДИ
Волшебно летно масло, SPF15
UVA+UVB, 100ml
• Луксузно суво масло за сончање и долготраен
бронзен тен
• морковот и егзотичното овошје на тропската палма
- бурити, се богат извор на бета каротен, кој ја
штити кожата при сончање и го забрзува нејзиното
потемнување
• Избраните УВ филтри се безбедни за кожата и и
обезбедуваат заштита од УВА и УВБ, SPF15.
• За лице и тело за сите типови на кожа, без
конзерванси
• Брзо се впива и не остава масни трагови
• Водоотпорно
• Без глутен, без алкохол
• Егзотичен мирис на тропски кокос

Златен крем
за зачувување на тенот, 75ml
• Го продолжува времено на бронзен тен и
додатно го нагласува „златниот“ пигмент
• лесна и проѕирна формула, збогатена со
смирувачки природни состојки, алое вера и невен
• Длабински ја хидрира и смирува кожата по
излегување на сонце
• Масло од сладок бадем ја прави кожата мека и
свиленкаста, поради што е идеален крем за секој
ден
• Златен пигмент кој дава дискретен сјај
• Еколошки конзерванс кој обезбедува стабилност и
квалитет
• Без глутен, без алкохол
• Vegan friendly; Cruelty-free
• Неодолив егзотичен мирис на тропски кокос

Mагичен путер,
за брзо потемнување, 150ml
• Промовира природно потемнување на кожата
при изложување на сонце и обезбедува
долготраен бронзен тен
• Богат со бета-каротен добиен од екстракт од
морков, добро познат по тоа што го забрзува
потемнувањето на кожата за време на сончањето
• Скапоцените хранливи масла од маслиново и
авокадо ја регенерираат и негуваат уморната и
дехидрирана кожа, правејќи ја сјајна, мека и
нежна.
• Кремастата текстура лесно се нанесува и не остава
лепливи или обоени траги.
• Неодоливиот мирис на егзотичниот кокос
моментално создава летна атмосфера.
• Со УВ филтри кои се безбедни за кожата и и
обезбедуваат заштита од УВА и УВБ, SPF15.
9

СТРИИ И
ЦЕЛУЛИТ

Свиленкаст крем
против целулит
• Ја одржува кожата еластична и спречува појава
на стрии за време на бременост и доење
• Формула во целост прилагодена за чувствителната
кожа на бремени и доилки
• За секојдневна нега која за време на бременоста е
изложена на нагло растегнување и склона кон
настанок на стрии
• Содржи хијалурон, колаген, алое вера, витамин Е
• Брзо се впива и не остава масни трагови
• Нежен мирис
• Без глутен, без алкохол, без парабени, без силикони,
без парафинско масло, без состојки од животинско
потекло
• Егзотичен мирис на тропски кокос

8
Концентриран гел-крем
против целулит
• Ја измазнува и зацврснува кожата склона кон
целулит
• Моќните активни состојки ги намалуваат масните
перничиња и кожата ја прават мазна
• Интензивен третман против целулит, кој ја
намалува неговата видливост
• Формулата е прилагодена за дренирачка масажа,
лесно се нанесува, брзо се впива и не остава
масни трагови
• Пријатно чувство на ладење
• Не се препорачува да се користи за време на
бременост и доење
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