
НОВИ ПРОИЗВОДИ

 

цена во денари

615,00
ознака за нарачка

Y-25
 

  

  

КРЕМА ЗА 
ЗАДЕБЕЛЕНА 
КОЖА

ГЕЛ ЗА
СТАПАЛА

ГЕЛ ОД 
ЃАВОЛСКИ 
НОКТ

КРЕМА СО 
ЗЕЛЕНОУСНА 
ШКОЛКА AЉАСКА ГЕЛ

100 мл

250 мл

250 мл

250 мл

КРЕМА СО ЦРВЕН 
ЛИСТ ОД 
ВИНОВА ЛОЗА
250 мл

КОЊСКИ БАЛЗАМ 
КОЈ ГРЕЕ
250 мл

КРЕМА СО
ШЕА ПУТЕР

АРНИКА МАСТ 
СО ВИТАМИНИ

250 мл мл250 

100 мл

цена во денари

615,00
ознака за нарачка

Y-24

цена во денари549,00ознака за нарачкаY-19

цена во денари

615,00
ознака за нарачка

Y-23

цена во денари

549,00
ознака за нарачка

Y-09

цена во денари

764,00
ознака за нарачка

Y-04

цена во денари615,00ознака за нарачкаY-20

цена во денари

582,00
ознака за нарачка

Y-22

цена во денари482,00ознака за нарачкаY-21

-наменета за нега на стапалата
-решава проблеми со 
задебелената кожа и жуљевите
-може да се користи за груба 
кожа на рацете и лактовите
-ја храни кожата и и дава влажност
-содржи висок процент на уреа, 
и затоа е погодна за 
дијабетичари

-ги освежува уморните стапала
-ги прави стапалата 
помеки и понежни
-содржи билни екстракти 
од рузмарин, еукалиптус, 
маточина, жалфија, 
коњско опавче, бел слез и 
зајачки трн
-на стапалата им дава 
свеж и пријатен мирис
-добар е за масажа на
стапалата

-содржи екстракт од 
корен од ѓаволски нокт, 
еукалиптус, ментол и 
камфор
-се користи при третман 
на артритис, болка во 
долниот дел на грбот, 
колената и колковите
-помага при 
отстранување на ревматски болки
-ги намалува болките и  отоците на зглобовите

-високооквалитетен крем за 
нозе и стапала со екстракт од 
црвен лист од лоза и див костен
-ја подобрува циркулацијата 
на крвта и ги храни и негува 
испуканите капилари
-ги спречува венските застои и 
формирањето на проширени вени
-го намалува чувството на тешки и уморни нозе
-помага при вкочанети мускули
-помага при појава на модринки, отоци и повреди на меките ткива

-содржи екстракт од црвен лист 
од винова лоза, листови од див костен, 
арника, маточина, камилица, хмељ, 
валеријана, ајдучка трева и анасон
-се разликува од обичниот по тоашто 
загрева
-ги олеснува болките од ревматските 
болести
-ги ублажува сите видови на болка кај 
‘рбетот, зглобовите и мускулите
-ја поттикнува циркулацијата
-помага кај уморени и оптеретени нозе и
стапалапомага при механички повреди

-за секојдневна интензивна 
нега на целото тело
-бидејќи ја задржува влажноста 
ги хидратизира сите типови на кожа
-се нанесува лесно и брзо се
 впива во кожата
-не остава масни траги на кожата
-за чувствителна кожа, особено 
кај доенчиња
-ги регенерира  клетките на 
постара и збрчкана кожа
-благодарение на циметната киселина 
добра е за заштита од сонцето-посебно е 
добра за регенерација на кожата по излегување на сонце

-содржи екстракти од зеленоусна 
школка, темјан, ѓаволски нокти
-балзамот е наменет за кожа, 
мускули и зглобови
-ја олеснува подвижноста на 
зглобовите
-ги смирува рацете, нозете 
и рамениците
-ја прави кожата нежна, 
мека и еластична

-освежува и лади
-го намалува уморот и ја ублажува 
тежината и напнатоста на 
мускулите
-ги намалува болките на 
екстремитетите и ги олеснува 
тегобите
-ја подобрува циркулацијата и 
ја оживува кожата
-погодна за масажа на болните 
места при повреди
-помага при настинка (за инхалација)
-помага при изгореници и убоди од инсекти
-помага за намалување на температурата

-Хранлива маст со 
екстракт од арника и 
витамини
-Помага при сува и 
испукана кожа и усни
-Ги ублажува тегобите 
кај алергија, лишаи и 
херпес 
-Освежува по спортски активности
-Ја поттикнува циркулацијата на кожата
-Дејствува против хемороиди
-Адекватна е за сите типови на кожа



НОВИ ПРОИЗВОДИ

КОЊСКИ БАЛЗАМ 
СО 10 БИЛКИ
500 мл

ГАВЕЗ ГЕЛ 

 
  

 
  

-Ја поттикнува 
циркулацијата, 
освежува и лади
-Помага кај уморени и 
отечени вени кај 
оптеретени нозе  
-Моментално ги 
отстранува 
болките кои што се 
последица на заморот, 
проширените вени, 
испуканите капилари,
повреди, отеченост и
 ревматските болки
-Дава чувство на релаксација и  со помош на масажа 
служи за активирање на мускулите

КРЕМА СО 
ВИТАМИН Е
100 мл
-Адекватна е за секој тип на кожа како 
дневна, но и исклучителна ноќна крема
-Наменета е за сува и дехидрирана 
кожа на лицето, вратот и деколтето 
-Го поттикнува процесот на 
регенерација на кожата бидејќи 
длабински ја навлажнува и храни кожата
-Ја подобрува природната 
отпорност на кожата и способноста 
за задржување на долготрајната 
виталност и еластичност.
-Стимулативно делува  на горниот 
слој на клетките на кожата
-Корисно делува кај лузни, старечки 
дамки и други повреди на кожата
-Го неутрализира штетното 
влијание на слободните радикали и последиците од 
неговото делување кои се причина за прeбрзото 
стареење на кожата 
-Веќе по неколку дена кожата станува видливо 
свежа, мека, нежна и еластична 
-Со редовна употреба видливите бори се многу 
помалку изразени 
-Витаминот Е е добиен од масло од пченични 
никулци 

-Содржи маслиново масло 
и масло од авокадо 
-Ја негува и смирува кожата 
од иритации предизвикани од 
надворешни влијанија, го јакне 
имунитетот на кожата
-Делува исклучително добро на сува и 
надразнета кожа и помага при 
заздравувањето на рани и гребаници 
-Ефикасно делува кај екцеми, дерматитис и 
проблеми со изразено сува кожа 
-Ја штити кожата од штетните УВ зраци, 
ја омекнува и го навлажнува горниот слој на 
епидермисот
-Богата е со нутритиенти за кожата, оисебно 
со витамините А и Е кои се силни антиоксиданси, 
како витамините Д и Ц
-Авокадото  содржи есенцијални масни киселини, 
лецитин и бета каротен
-Наменета е за нега на сува и деликатна кожа 
-Длабински ја влажни кожата и и ја враќа нејзината 
еластичност 
-Ја освежува кожата и ја прави нежна и мека 
-Го спречува предвременото стареење на кожата и ја 
подобрува цврстината на кожата

-Содржи висококвалитетно 
масло од авокадо, јојоба, 
пченични никулци со витамини 
Е и F
-Ја негува и храни кожата на 
лицето и телото 
-По примената кожата станува 
мека, свиленкаста и здрава
-Ја помага циркулацијата во 
кожата и стимулативно делува на 
растењето на ткива и клетки 
-Ја храни  и длабински ја 
навлажнува кожата
-Ја подобрува природната 
отпорност и виталност на кожата 
-Кожата ја прави младолика,
 еластична и цврста
-Брзо се впива и не остава 
масен и леплив траг 

-Содржи дури 101 лековита 
билка
-Средство за освежување, 
оживување, масажа и нега 
на целото тело
-Делува ефикасно за 
намалување на температура
-Се користи за масажа на 
целото тело
-Ја намалува болката со нежна 
масажа на болното место
-Пред спортување или патување 
ги опушта мускулите
-Ги отстранува непријатните 
мириси
-Може да се користи како 
освежувач на просторот
-Ги намалува болките со нежна 
масажа на болното место

-Шампон за тело и коса со високо 
квалитетен екстракт од чаевец
-Опушта и дава права 
ароматерапија со својот 
оригинален мирис на чаевец
-Темелно ја чисти кожата и 
косата
-Со редовно користење се 
острануваат проблемите со 
поврзани со првут и јадеж во 
косата
 -Не е агресивен и погоден 
е за чувствителна  кожа

КРЕМА СО 
КУЧЕШКИ ТРН250 мл
250 мл

-Содржи екстракт од корен од 
гавез, ментол, камфор и 
маслиново масло
-Ги отстранува болките во 
грбот
-Помага при исчашени 
зглобови и 
остеоартритични колена 
-Се препорачува кај 
истегнати мускули и тетиви
-Делува позитивно кај 
гихт и болки во коските
-Ги смирува болките во 
зглобовите
-Се користи кај скршеници, 
модринки и тврди отоци

-Содржи кучешки трн и 
маслиново масло 
-Ја забрзува
 регенерацијата на клетките
-Ги намалува борите и го 
успорува процесот на 
стареење
-Делотворен е кај 
дерматитис, псоријаза,акни, 
рани, екземи, изгореници, стрии
-Служи за третирање на сува кожа, насип (осип) 
на кожа и повреди 
-Ги избелува старачките пеги
-Ја враќа еластичноста на кожата
-Делува кај изгореници од сонце

 
  

цена во денари923,00ознака за нарачкаY-27

цена во денари643,00ознака за нарачкаY-30
цена во денари568,00ознака за нарачкаY-34

цена во денари699,00ознака за нарачкаY-31

КРЕМА СО МАСЛИНОВО 
МАСЛО

ЛОСИОН ЗА ТЕЛО СО
МАСЛИНОВО МАСЛО

ШАМПОН ЗА КОСА НА
БАЗА НА ЧАЕВЕЦ

100 мл

ЗЛАТНО МАСЛОРАСТИТЕЛНО МАСЛО
ОД 101 БИЛКИ
 

100 мл
100 мл 250 мл

-Содржи маслиново масло, шеа путер  
и уреа
-Ги спречува оксидациските процеси, 
ја негува кожата и штити од 
надворешните влијанија 
-Ја негува и ја смирува кожата од 
иритација предизвикани од 
надворешните влијанија, го јакне 
имунитетот на кожата 
-Исклучително добро делува на 
сува и надразнета кожа, помага 
при заздравувањето на рани и 
гребаници 
-Ефикасно делува кај егземи,
дерматистис и проблеми со 
изразено сува кожа 
-Штити од штетните УВ зраци, 
ја омекнува кожата и го 
навлажнува горниот слој на 
епидермисот 
-Го спречува губењето на влажност н акожата и го 
забрзува обновувавњето на клтетките 
-Ја штити кожата од надворешните влијанија , ги 
стимулира и активира клетките на кожата, ја забрзува 
регенерацијата на кожата

250 мл
цена во денари758,00ознака за нарачкаY-28

цена во денари618,00ознака за нарачкаY-29

цена во денари759,00ознака за нарачкаY-26

цена во денари511,00ознака за нарачкаY-07

цена во денари766,00ознака за нарачкаY-18



НОВИ ПРОИЗВОДИ

 

  

 
  

  

 
  

РП-ТЕСТЕРИ
  

цена во денари

93,00
ознака за нарачка

РП-ТЕСТ-*
  

цена во денари

1311,00
ознака за нарачка

РП50-*
    цена во денари

149,00
ознака за нарачка

РП-ТЕСТ-*  цена во денари

209,00
ознака за нарачка

РП-ТЕСТ-*

-Помага при заздравување 
на оштетена кожа
-Ја омекнува и навлажнува 
сувата кожа
-Ја смирува чувствителната 
кожа
-Го оневозможува 
стареењето на кожата и 
појавувањето на бори 
-Ја враќа влажноста и 
еластичноста на кожата
-Се препорачува за нега на
 сува, чувствителна, рапава 
и оштетена кожа 
-Ја храни кожата и го спречува 
нејзиното сушење и пукање

-Содржи вредно
 и ценето Арганово масло
-Ја храни и негува 
нежната кожа на
 рацете и ноктите
-Ја хидратизира и 
зајакнува кожата
-Отстранува лузни 
и егзема
-Ја смирува 
иритираната кожа
-Ја регенерира
 кожата
-Погоден е за сите 
типови на кожа

-Содржи 96% Алое вера
-Ја смирува, обновува и 
дава влажност на кожата
-Потикнува побрзо 
зараснување на рани 
и лузни
-Ја смирува кожата по 
каснување од инсекти
-Ја смирува кожата после 
подолго изложување на 
сонце
-Погоден за сите типови 
на кожа

-Ја регенерира кожата
-Го забавува стареењето 
на кожата и 
настаувањето на
 бори
-Ја штити кожата од 
сончевите зраци.
-Делува кај акни, 
осипи (насипи) на 
кожата, дерматитис,
 алергии, изгореници, 
лузни и стрии 

*Цветно-овошни *Цветно-овошни

цена во денари478,00ознака за нарачкаY-33

цена во денари1343,00ознака за нарачкаY-06

цена во денари568,00ознака за нарачкаY-32

цена во денари699,00ознака за нарачкаY-05

АЛОЕВЕРА
ГЕЛ
 

КАЛЕНДУЛА
НАТУРАЛ ПЛУС

КРЕМА СО АРГАНОВО
МАСЛО
 
 

125 мл 250 мл125 мл

ГЕЛ СО ЕКСТРАКТ ОД 
ПОЛЖЕВА СЛУЗ
 
 

VERONA INTENSE
125 мл

100 мл
DORIANE LOVE
100 мл

цена во денари729,00ознака за нарачкаДА-239

цена во денари958,00ознака за нарачка
ВЕРОНА-ИНТЕНСЕ



НОВИ ПРОИЗВОДИ

 GRACJA - ХРАНЛИВА КРЕМА 
СО КОЛАГЕН
50 

GRACJA - РЕВИТАЛИЗИРАЧКА 
КРЕМА СО ОРХИДЕА 
50 мл

GRACJA - ХИДРАНТНА КРЕМА 
СО АЛОЕ
50 мл

РОЈАЛ - АНТИЦЕЛУЛИТЕН 
ГЕЛ
250 мл

GRACJA - ХРАНЛИВА КРЕМА 
СО МАСЛО ОД НОЌНИЧЕ 
50 мл

GRACJA - РЕВИТАЛИЗИРАЧКА 
КРЕМА СО МАСЛО ОД РУЖИ
50 мл

мл
цена во денари

680,00
ознака за нарачка

ГРЦ-96

цена во денари

680,00
ознака за нарачка

ГРЦ-98

цена во денари

680,00
ознака за нарачка

ГРЦ-90

цена во денари

680,00
ознака за нарачка

ГРЦ-99

цена во денари

997,00
ознака за нарачка

РЛ-155

цена во денари

680,00
ознака за нарачка

ГРЦ-92



НОВИ ПРОИЗВОДИ

 
 

цена во денари

680,00
ознака за нарачка

РОЛОН

 
  

  

ROYAL ROLL-ON 
NATURAL

Lift de luxe+ 
SERUM HYALURON

100% Природен производ!

АЛОЕ ВЕРА 
КРЕМ

АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ
СО ВИТАМИН Е 

РОЈАЛ ГАВЕЗ ГЕЛ

50 мл

250 мл

50 мл

100 мл

HYDRO GEL
ЗА ЗГЛОБОВИ
МУСКУЛИ И КОЖА
100 мл

КРЕМА ПРОТИВ 
БРЧКИ ОКОЛУ ОЧИТЕ
содржи хиалурон и 
морски колаген
30 мл

КРЕМ СО ЕКСТРАКТ
ОД ПОЛЖЕВА СЛУЗ
50 мл

250 мл

цена во денари

1299,00
ознака за нарачка

РЛ-214

цена во денари738,00ознака за нарачкаРЛ-139

цена во денари

1164,00
ознака за нарачка

РЛ-212

цена во денари

858,00
ознака за нарачка

РЛ-209

цена во денари979,00ознака за нарачкаРЛ-211

цена во денари

739,00
ознака за нарачка

РЛ-152

цена во денари668,00ознака за нарачкаРЛ-221

-ги отстранува непријатните 
миризби до 24 часа после 
нанесувањето на ролонот
-се нанесува еднаш дневно, 
после туширање на чиста кожа

Врвна комбинација која само 
за една седмица користење 
овозможува врвни резултати. 
Ја  враќа еластичноста и 
младешкиот изглед на кожата, 
намалува знаците од замор, 
ги пегла борите и овозможува  
лифтинг ефект во областа 
околу очите, лицето, вратот 
и деколтето, а тоа се должи 
на моќта на активните
 компоненти: протеини од 
овес и маслинка со додаток 
на алое вера, ладно
цедено масло 
од семките од кајсија и 
најделотворната “antiage” активна компонента
позната како ХИАЛУРОН

-благодарение на своите 2
богати активни состојки 
исклучиво добро ја хидрира 
кожата.
-делува регенерирачки и 
ревитализирачки на акните, 
раничките на кожата како и 
егземи
-се карактреризира со силно 
против воспалително дејство
-исклучиво погоден е после
сончање и за воспалена кожа при 
сите видови изгореници
-погоден е за сите видови на кожа 
и не содржи парабени, парафин, 
синтетски бои и мириси

-содржи екстракт од зеленоусна школка, 
коприва, темјан и масло од гаултерија
-ги опушта, рехабилтира мускулите и
зглобовите при воспалителни и 
дегеративни состојби
-потпомага за подобра подвижност и 
еластичност на зглобовите, а воедно и 
аналгетски делува на болните места.
-доплнителните состојки од коприва и 
темјан го засилуваат и дополнуваат 
антиоксидативното дејство, ја влажнат и 
ревитализираат кожата давајќи и 
смирувачка свежина
-идеален за масажа на мускулите после 
физичка активност
-без присуство на парабени, парафи, 
синтетски бои и мириси.

-специјана грижа за најнежниот дел од 
кожата – околу очите, кој старее најбрзо
-содржи морски колаген и хиалуронова 
киселина кои го спречуваат-успоруваат
создавањето на брчки како и сушењето на 
кожата околу очите.
-го подобрува тонусот на кожата околу очите 
и ја регенерира.
-не содржи парабени, парафин, синтетски бои
и мирис

-ја регенерира кожата и заштитува 
од надворешни влијанија
-го забавува стареењето на кожата 
и создавањето на брчките
-ја штити кожата од сончева светлина 
-ефект на акни, осип, дерматитис, 
алергии, изгореници, лузни и стрии ... 
-не содржи парабени, парафин 
-екстрактот се издвојува од живи
полжави без да им се наштети

-содржи концентрат од
 Алое Вера, кој регенерира, 
обновува и 
делува антивоспалително, 
дополнително е збогатен со 
Витамин Е со кој има моќен 
антиоксиданс ефект, 
кој штити 
од слободните радикали, 
ја забрзува обновата на 
клетките,
ја навлажнува и омекнува кожата, 
истотака ефикасен и за 
лекување на лузни 

Содржи екстракт од гавез, рицинусово масло,
ментол, масло од сончоглед, витамин Е и рузмарин. 
Гавезот е едно од највредните 
растенија, благодарение на 
високото количество алантоин во 
составот. Се карактеризира со
брзо регенеративно дејство со 
моќен ефект врз гребнатини и 
останати оштетувања на кожата.
Помага при болки во грбот рацете, 
нозете, вратот,  ревматски болки 
како и болки во коските. 
Ја намалува болката и при фрактури како 
резултат на рузмаринот кој дополнително ја 
стимулира циркулацијата и ментолот кој лади. 
Погоден е најмногу при остра, неочекувана болка.
 Искуствата покажуваат благотворно дејство и кај гихт, 
псоријаза и алергии, како и забрзано повлекување на 
модринките од телото. Не содржи парабени, парафин, 
синтетски бои и мириси.

-Ги зајакнува срцето и крвните садови
-Ја подобрува циркулацијата и го 
спречува згрутчувањето на крвта 
-го регулира и стабилизира зголемениот 
крвен притисок
-го намалува нивото на холестерол и 
триглицеридите во крвта
-ја зголемува подвижноста на зглобовите
-благотворно дејствува каj сите 
воспаленија  во организмот
-го зајакнува имунитетот и општото 
здравје на организмот 

KAПСУЛИ СО ЛОСОСОВО 
МАСЛО
90 капсули

е

цена во денари1335,00ознака за нарачкаДРФ-106




