


Понад 20 років ми виробляємо продукцію, якою користується кожна десята 
родина в Україні!
Наша продукція випускається на новітньому європейському обладнанні із 
високоякісних сертифікованих інгредієнтів від провідних виробників України, 
Європи, Азії.
Навіть у воєнний час, попри складну логістику та імпорт, ми продовжуємо 
використовувати лише перевірені інгредієнти від ведучих виробників та піклує-
мось про якість та дієвість своїх продуктів.
Купуючи нашу продукцію ви підтримуєте українського виробника, десятки 
виробничих та логістичних підприємств, сотні робочих місць та добробут десятків 
тисяч українців.
Ми відповідально ставимося до кожної людини, природи та суспільства. 
Принципи нашого виробництва відповідають міжнародним стандартам якості 
та безпеки ISO і НАССР, та не завдають шкоди навколишньому середовищу, 
а нашу продукцію ми не тестуємо на тваринах.

Сьогодні вся Україна та кожен з нас бореться 
за свою свободу, людські цінності та щасливе 
майбутнє у вільному суспільстві. Ми не 
працюємо з країнами-агресорами – росією та 
білорусією.
Ми такі ж непохитні у наших принципах, як 
наші сміливі хлопці з ЗСУ, щирі волонтери та 
віддані медики. Ми самовіддано працюємо 
для перемоги України.

Amrita – провідний український виробник комплексних Wellness & Beauty рішень. 
З 2001 року ми постійно вдосконалюємо експертизу та створюємо сучасні 
натуральні продукти для здоров’я, які стали символом справжньої якості, 
дієвості та екологічності.

MADE IN UKRAINE

21 РІК НА РИНКУ WELLNESS

СМІЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ
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ГІД ПО КАТАЛОГУ

ЗДОРОВ'Я НА КЛІТИННОМУ 
РІВНІ

Анкарцин розчин 
Анкарцин розчин Forte
Анкарцин розчин Optimum

Анкарцин свічки

ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ

ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

L-лізин

Імун Баланс + Бета-1,3/
1,6-глюкани

Котячий кіготь Форте

Цинк D3 Баланс + Кверцетин

Вітамін D3 Баланс 2000 МО

Кальцій морський + D3 формула

Мульти Баланс

Селен Баланс + С та Е

L-карнитин Форте

МКЦ-комплекс 
целюлоза мікрокристалічна

Слім Дієт формула спалювання 
жирів

Хлорела Франсе

ДОПОМОГА ПРИ ЗАСТУДІ

Анти-t.b.c.Форте

Антивір

Арнізин крем «При застуді»

Ісландський мох Форте + Імбир

Колоїдне срібло Аргентум Плюс

ВІТАМІНИ ДЛЯ ШКІРИ, 
ВОЛОССЯ ТА НІГТІВ

Б`юті Баланс + Фітомеланін

Колаген Форте

Лізітон Q10

ЗДОРОВІ НИРКИ

ПРАВИЛЬНИЙ ОБМІН РЕЧОВИН

КОНТРОЛЬ ВАГИ

ПРОФІЛАКТИКА ВАРИКОЗУ

Арнізин крем «Для вен»

Венофлекс

Нефровіл Екстра

РСО формула для нирок 
регулююча сольовий обмін

Стопурин Екстра

Діабаланс

Інулін Баланс з Zn + Se

Фітойод Баланс

DETOX 

Детокс Систем 

Лімфо Систем

Мікотон InnoVision таблетки

Мікотон Original порошок

Міпро-Віт

МІЦНІ НЕРВИ

ЗДОРОВІ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ

Дикий Ямс Діоскорея комплекс

Капілярин Форте

Кардіокомфорт

Флюіда + Garlik

ЗДОРОВІ СУГЛОБИ ТА КІСТКИ ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ`Я

MSM Органічна сірка

Антиревматин Форте

Арнізин крем «Для суглобів»

Кальцій Баланс з колагеном + D3

Колаген Форте

Сусталек Форте + Босвелія

Хондроетин Форте

Жіноча формула з Zn + Se

Індол + Броколі

Кліміда

Мастофорт

Фітосвічки Вагіфлорон Форте

Феррум Баланс + Фолієва кислота

WELLNESS

ЗДОРОВИЙ СОН

ЗДОРОВА МІКРОФЛОРА

Омега 3 Формула

Спіруліна

ГАРНЕ ТРАВЛЕННЯ

ГАРНИЙ ЗІР

ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ`Я

ЖІНОЧЕ ТА ЧОЛОВІЧЕ 
ЗДОРОВ`Я

ПОКРАЩЕННЯ ПАМ`ЯТІ 
ТА УВАГИ

Фітосвічки Простарин Форте

Чоловіча формула з Муїра 
Пуама + Пальма Сереноа

Індол + Броколі

Фітосвічки Урогінекорин Форте

Фітосвічки Чистоболін Екстра

Гінкго Білоба Актив + Лецитин

Лецитин селен і вітаміни

Магній Актив Баланс + 
Елеутерокок

Магній В6 Баланс

Нервостабіл Форте + Валеріана

Релакс Формула Готу Кола

Мелатонін комплекс + 5HTP &  
Passiflora

БОРОТЬБА З ПАРАЗИТАМИ

Гельмінтоцид

ЗДОРОВ`Я ШКІРИ

Арнізин крем «Для шкіри»

Лютеїн комплекс + Зеаксантин

AMRITA BEAUTY. 
ТВОЯ ДОСКОНАЛА КРАСА

AMRITA GUARD. ПРИРОДНИЙ 
ЗАХИСТ НА КОЖЕН ДЕНЬ

ШАНТАЛЬ. ДОГЛЯД ТА ГІГІЄНА 
ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

AMRITA HOME. ЧИСТОТА 
З ТУРБОТОЮ ПРО ЗДОРОВ`Я

Біфідо-лакто комплекс, 
1,2 млрд живих бактерій

ЗДОРОВ`Я ПЕЧІНКИ

Гепатовіт Форте + Артишок

Сорбокапс
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ЗДОРОВ’Я

9201426

АНКАРЦИН®  свічки
ЗДОРОВ'Я НА КЛІТИННОМУ РІВНІ

Анкарцин® свічки – здоров’я на клітинному рівні, посилена формула 
збагачена олійними екстрактами амаранту та обліпихи на основі еумеланіну 
органічного походження з надвисокою активністю для профілактики 
злоякісного переродження клітин при запаленні, виразках та ерозіях органів 
малого тазу і кишечника. Нормалізують обмінні процеси на клітинному 
рівні. Зменшують негативні наслідки агресивних методів лікування. Місцево 
прискорюють загоєння та відновлення. Підсилюють дію розчину Анкарцину 
та основного курсу. Без ризику алергії.
Склад: біотехнологічний розчинний поліфенолкарбоновий комплекс (еумеланін, тирозин, ДОФА) – 0,6 мг/1 
супозиторій; олійний екстракт обліпихи – 0,2 мг, олійний екстракт амаранту 0,2 мг; основа – ПЕО до 1,3 г.

259 грн  |  166 Б
1300

мг на добу
1-210

супозиторіїв

9201405

АНКАРЦИН®  розчин
ЗДОРОВ'Я НА КЛІТИННОМУ РІВНІ

Потужний антиоксидант, адаптоген, виконує регенеративну функцію на рівні 
клітини. Універсальний протектор в умовах, коли на клітину діють агресивні 
фізико-хімічні фактори (радіаційного та ультрафіолетового опромінення, тер-
мічних опіків, хімічних отруєнь, стресів, вірусних та бактерицидних інфекцій), 
які можуть призводити до мутацій та переродження. Сприяє зменшенню 
дистрофічно-деструктивних змін у внутрішніх органах, у тому числі в печінці, 
гіпоталамусі, щитовидній залозі, надниркових залозах, підшлунковій залозі, 
шлунку, кишечнику. Має високу противиразкову активність, запобігає злоя-
кісному переродженню клітин, нейтралізуючи канцерогенну дію різних агре-
сивних факторів зовнішнього середовища. Сприяє ліквідації будь-якого 
стресового впливу, що порушує клітинну рівновагу.
Склад: розчинний поліфенол карбоновий комплекс (еумеланін,  тирозин, ДОФА) — 0,125 мг/мл, основа — 
вода з органічним цитратом срібла.

239 грн  |  153 Б

розчин 50 мл

9201954

АНКАРЦИН®  розчин Optimum
ЗДОРОВ'Я НА КЛІТИННОМУ РІВНІ

Анкарцин® розчин Optimum призначений для основного оздоровчого курсу, 
наступного після стартового курсу, проведеного продуктом Анкарцин розчин.
Склад: розчинний поліфенол карбоновий комплекс (еумеланін,  тирозин, ДОФА) — 1,8 мг/мл, основа — 
вода з органічним цитратом срібла.

399 грн  |  255,5 Б

розчин 50 мл

9201407

АНКАРЦИН®  розчин Forte
ЗДОРОВ'Я НА КЛІТИННОМУ РІВНІ

Анкарцин® розчин Forte призначений для посиленого оздоровчого курсу, наступ- 
ного після основного курсу, проведеного продуктом «Анкарцин розчин Optimum».
Склад: розчинний поліфенол карбоновий комплекс (еумеланін,  тирозин, ДОФА) — 8,25 мг/мл, основа — 
вода з органічним цитратом срібла.

1249 грн  |  799,5 Б

розчин 50 мл
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ЗДОРОВ’Я

9203582   

АНТИ-t.b.c. ФОРТЕ
ДОПОМОГА ПРИ ЗАСТУДІ

Натуральний засіб для профілактики та оздоровлення при вірусних і бакте- 
ріальних інфекціях дихальних шляхів. Має противірусну, антибактеріальну, 
відхаркувальну дію. Сприяє зменшенню запальних процесів в дихальних 
шляхах.
Склад: екстракти: трави буквиці лікарської, споришу, чабрецю, деревію, *моху ісландського (Франція), 
хвоща польового, суниці лісової листя, девясилу (оману) кореневища, цинку піколінат.

219 грн  |  140 Б
500

мг на добу
260

таблеток

9201089 

АНТИВІР®

ДОПОМОГА ПРИ ЗАСТУДІ

Потужний фітокомплекс з противірусною активністю для прискорення 
одужання та профілактики ускладнень при інфекційних захворюваннях.
Має антибактеріальну дію та сприяє зниженню підвищеної температури 
тіла. Посилює ефективність оздоровчих програм при запальних захворю-
ваннях органів дихання (вірусного і бактеріального походження). Зменшує 
інтоксикацію при застуді, інфекційних захворюваннях.
Склад: бархат амурський, шоломниця байкальська, елеутерокок колючий.

205 грн  |  131 Б
400

мг на добу
3-560

таблеток

9203587 

АНТИРЕВМАТИН ФОРТЕ
ЗДОРОВІ СУГЛОБИ ТА КІСТКИ

Посилений фітокомплекс з протизапальною дією для застосування 
при захворюваннях опорно-рухового апарату. Виявляє потужну жароз- 
нижувальну та протизапальну дію. Сприяє зменшенню припухлості в області 
суглобів. Безпечна альтернатива синтетичним протизапальним лікам без 
негатичного впвливу на слизову шлунково-кишкового тракту.
Склад: сухі екстракти: *кори білої верби (Франція), листя берези бородавчастої, суниці лісової і брусниці, коріння 
лопуха, квітів бузини чорної, імбиру.

на добу
2

199 грн  |  127,5 Б
500

мг
60

таблеток

9201837 

АРНІЗИН® крем для вен
ПРОФІЛАКТИКА ВАРИКОЗУ

Унікальний венотонік на основі надкритичних екстрактів цілющих рослин 
для зовнішнього застосування при варикозі. Зменшує набряки ніг та 
вираженість венозної сітки. Зменшує відчуття болю та важкості в ногах 
та сприяє нормалізації функціонування вен нижніх кінцівок.
Склад: олії: ши, чорної смородини; понадкритичні екстракти: каштана, спіруліни, арніки, буркуну, фіалки, 
кропиви, календули, звіробою; ефірні олії кипариса та сосни.

135 грн  |  86,5 Б

туба 70 г
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ЗДОРОВ’Я

9201838 

АРНІЗИН® крем для шкіри
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ

Натуральний ранозагоювальний засіб для швидкої допомоги при 
ранах, опіках, тріщинах. Без хімічних компонентів! Має протизапальну, 
антибактеріальну та регенерувальну дії. Зменшує біль, свербіж, почер-
воніння. Прискорює загоєння та запобігає розвитку вторинної інфекції.
Склад: D-пантенол, надкритичні екстракти календули та обліпихи, ефірна олія лаванди.

109 грн  |  70 Б

туба 70 г

9201904 

АРНІЗИН® крем для суглобів
ЗДОРОВІ СУГЛОБИ ТА КІСТКИ

Рекомендований при запальних захворюваннях суглобів, для місцевого 
застосування. Проявляє знеболювальний ефект і протизапальну дію.  
Усуває набряки, гематоми та сприяє виведенню солей.
Склад: екстракти: буркуну, аїру (лепехи), хвоща, арніки, деревію, імбиру, звіробою, спіруліни, календули, 
розмарину; ефірні олії: сосни, м'яти, кориці.

135 грн  |  86,5 Б

туба 70 г

9203129 

АРНІЗИН® крем при застуді
ДОПОМОГА ПРИ ЗАСТУДІ

Дієва допомога при застуді та ГРЗ, що супроводжуються нежитю, 
відчуттям закладеності носа, кашлем. Полегшує дихання та зменшує 
кашель. Сприяє зменшенню больових відчуттів, що супроводжують 
застуду. При м'язових болях, болях у суглобах, хребті та при головному 
болю.
Склад: камфорна олія, олія скипидару очищена, ментол, ефірні олії евкаліпта і сибірської сосни, СО2 
екстракти: імбиру, розмарину, хрону.

109 грн  |  70 Б

туба 70 г

9203579 

БІФІДО-ЛАКТО КОМПЛЕКС 
1,2 МЛРД ЖИВИХ БАКТЕРІЙ
ЗДОРОВА МІКРОФЛОРА
Потужна формула симбіотика (про- та пребіотиків) в кишковорозчинній 
капсулі: понад мільярд живих біфідо- та лактобактерій для відновлення 
балансу мікрофлори. Зменшує запальні процеси в кишківнику, запобігає 
запальним процесам жіночої статевої сфери. Посилює імунний захист. 
Запобігає розвитку або сприяє усуненню метеоризму, проносів або 
закрепів та інших симптомів дисбіозу кишківника. Сприяє поліпшенню 
апетиту і стану шкіри.
Склад: пробіотичний комплекс: Lactobacillus acidophilus (NCFM®), Lactobacillus paracasei (Lpc-37), 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium lactis (Bl-04), Lactobacillus Casei (Lc-11), всього 1,25 *109 КУО/капсулі; 
пребіотичний комплекс: олігофруктоза, інулін.

219 грн  |  140 Б

330
мг на добу

1-230
капсул
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ЗДОРОВ’Я

9202967  

Б'ЮТІ БАЛАНС + ФІТОМЕЛАНІН
ВІТАМІНИ ДЛЯ ШКІРИ, ВОЛОССЯ ТА НІГТІВ

Посилена формула краси З ФІТОМЕЛАНІНОМ® для підтримки та віднов-
лення здоров'я та краси шкіри, волосся та нігтів. Стимулює синтез 
колагену і кератину та захищає від шкідливого UF-випромінювання.
Склад: екстракти пророслих зерен пшениці; насіння льону; виноградних кісточок; граната; вітаміни А, Е, C, 
В2, В6; цинк; біотин; фітомеланін.

395 грн  |  253 Б
450

мг на добу
130

капсул

9203709

ВЕНОФЛЕКС
ПРОФІЛАКТИКА ВАРИКОЗУ

Природний венотонік на основі натуральних рослинних екстрактів найвищої 
якості з високою концентрацією есцину для стабілізації судинної стінки 
і профілактики варикозу. Зменшує біль та тяжкість в ногах та позбавляє 
набряків ніг. Покращує стан при варикозному розширенні вен та геморої.
Склад: сухі екстракти: плодів каштана кінського, гінкго білоба, трави буркуну лікарського, квітів акації, 
листу суниці лісової.

255 грн  |  163 Б
300

мг на добу
260

капсул

9203801

ГЕЛЬМІНТОЦИД
БОРОТЬБА З ПАРАЗИТАМИ

Безпечна формула на основі потужного комплексу екстрактів лікарських 
рослин при глистових інвазіях та лямбліозі. Сприяє звільненню організму 
від гельмінтів (гострики, аскариди та ін.), найпростіших (інфузорії, 
лямблії) і продуктів їх життєдіяльності. Прискорює усунення інтоксикації 
і диспептичних явищ, пов’язаних з глистовою інвазією. Нормалізує функ-
ціонування печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів, кишечника.
Склад: сухі екстракти: пижми, насіння гарбуза, деревію, золототисячнику, листа горіха, насіння перекоти- 
поле (телоксис), суплідь вільхи чорної, листя м’яти перцевої, вахти (трифоль), трави полину гіркого.

249 грн  |  159 Б
330

мг на добу
2-360

капсул

9203868   

ВІТАМІН D3 БАЛАНС 2000 МО
ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ

Натуральне джерело енергії та імунітету в 1 капсулі. Забезпечує 
розвиток кісток і їх нормальний ріст. Зміцнює нервову систему. Балансує 
гормональний фон, сприяє нормальному функціонуванню щитовидної 
залози. Зберігає здоров'я та молодість шкіри. 
Склад: вітамін D3 з холекальциферолу (Швейцарія) – 50 мкг (2000 МО). 
Допоміжні речовини: оливкова олія extra virgin (Італія), на відміну від соняшникової, має лужний баланс 
та покращує засвоєння вітаміну D3 організмом.

199 грн  |  127 Б
300

мг на добу
160

капсул
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ЗДОРОВ’Я

9203705

ГЕПАТОВІТ ФОРТЕ + АРТИШОК
ЗДОРОВА ПЕЧІНКА

Збалансований фітокомплекс з гепатопротекторною дією на основі нату- 
ральних рослинних екстрактів найвищої якості для нормалізації структури та 
функції печінки і підшлункової залози. Сприяє поліпшенню структури і фунції 
печінки. Поліпшує діяльність залоз травного тракту і травлення. Усуває 
диспепсичні розлади: відрижку, нудоту, метеоризм, біль в епігастральній 
ділянці та правому підребер’ї, стимулює травлення.
Склад: сухі екстракти: плодів розторопші, артишоку, солянки (курай), м'яти перцевої, квітів звіробою, 
кореню кульбаби, шоломниці байкальської, виноградних кісточок.

219 грн  |  140 Б
500

мг на добу
260

таблеток

9202994

ДЕТОКС СИСТЕМ
DETOX

Потужний комплекс для стимуляції природніх процесів очищення і 
детоксикації печінки та всього організму. Захищає і сприяє відновленню 
клітин печінки. Сприяє нормалізації функціонального стану печінки, 
жовчовивідної системи, шлунково-кишкового тракту та нирок. Нормалізує 
обмінні процеси, очищує організм від токсинів. Допомагає впоратися 
з висипаннями на шкірі, темними колами під очима та алергічними 
проявами. Універсальний продукт для потужних детокс-програм.
Склад: екстракти розторопші, артишоку, насіння льону, виноградної кісточки, листя смородини, кореня оману, 
кореня кульбаби, розмарину, кореня лопуха, ламінарії.

479 грн  |  306,5 Б
400

мг на добу
260

капсул

9203589

ГІНКГО БІЛОБА АКТИВ + ЛЕЦИТИН
ПОКРАЩЕННЯ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ

Активний комплекс з лецитином для підвищення розумової і фізичної 
працездатності при схильності до підвищення артеріального тиску. 
Покращує мозковий кровообіг та метаболізм. Сприяє зміцненню судинних 
стінок. Поліпшує плинність крові та запобігає тромбоутворенню.
Склад: екстракт гінкго білоба, трава буркуну лікарського, лист чорної смородини, лецитин.

179 грн  |  114,5 Б
420

мг на добу
1-230

капсул

9203502  

ДІАБАЛАНС
ПРАВИЛЬНИЙ ОБМІН РЕЧОВИН

Вітамінно-мінеральний комплекс з рослинними екстрактами для конт- 
ролю глюкози крові та нормалізації метаболічних процесів. Зменшує 
шкоду, завдану високим рівнем цукру в крові та сприяє нормалізації 
метаболізму. Знижує ризик ускладнень цукрового діабету. Зменшує 
потребу в синтетичних протидіабетичних препаратах. Профілактика 
цукрового діабету при ожирінні та схильності до діабету.
Склад: екстракти: пагонів і листя чорниці, *листя джимнеми лісової (Франція), лушпиння квасолі, коренів 
салаціі сітчастої, топінамбуру; вітаміни: Н2, С, Е, В1, В3, В9, В6, β-каротин; хром, селен, цинк.

279 грн  |  178,5 Б
450

мг на добу
260

капсул
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ЗДОРОВ’Я

9192661 

ЖІНОЧА ФОРМУЛА з Zn + Se
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я

Трав`яна формула з Zn+Se, що впливає на метаболізм естрогенів та 
усуває неприємні ПМС. Гармонізує репродуктивну систему жінок та 
дівчат, корегуючи рівень жіночих гормонів. Впливає на відновлення 
менструального циклу, зменшує больові відчуття передменструального 
синдрому та сприяє попередженню та зменшенню вираженості 
емоційних, соматичних і вегето-судинних проявів передменструального 
синдрому. Сприяє зменшенню маткової кровотечі та нормалізує надмірні 
місячні. Зменшує запальні явища статевої та сечовидільної системи. 
Знижує ризики новоутворень.
Склад: екстракти: коріння дикого ямсу (діоскореї), коріння циміцифуги (клопогону), матки борової (ортилії), 
шишок хмелю, грушанки, якірців сланких, трави споришу, квітів нагідок (календули), лабазника (таволга); 
цинку піколінат, селенометіонін (з неактивних дріжжів GoldCell).

299 грн  |  191,5 Б
300

мг на добу
260

капсул

9203800

ДИКИЙ ЯМС ДІОСКОРЕЯ КОМПЛЕКС
ЗДОРОВІ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ

Збалансований комплекс екстрактів лікарських рослин, що має 
заспокійливу, м’яку сечогінну та протинабрякову властивості для поліпшення 
функціонування серцево-судинної, нервової та гормональної систем. Сприяє 
зниженню артеріального тиску та гармонізації балансу гонадотропних 
гормонів та зменшенню вираженості вегето-судинних порушень і 
психоемоційних розладів у клімактеричному періоді.
Склад: сухі екстракти: дикого ямсу (діскореї), ягід горобини чорноплідної (аронії), кореневищ лепехи, 
трави гісопа лікарського.

199 грн  |  127 Б
500

мг на добу
260

таблеток

9203357   

ІМУН БАЛАНС + 
БЕТА-1,3/1,6-ГЛЮКАНИ
ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ
Інноваційний комплексний активатор імунітету для підвищення опірності 
організму вірусним та бактеріальним інфекціям. Оптимізує імунні реакції 
і виявляє протизапальні властивості. Прискорює одужання у разі інфіку-
вання та знижує ризик ускладнень.
Склад: екстракти ацероли (*Франція), ягід бузини чорної, бета-1,3/1,6-глюкани з клітинної стінки дріжджів 
Saccharomyces cerevisiae (*Франція), цинк.

на добу
1

319 грн  |  204 Б
620

мг
30

капсул

9203904 

ІНДОЛ + БРОКОЛІ
ЖІНОЧЕ ТА ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я

Потужний природний антиоксидант з онкопротекторною дією. Для про-
філактики розвитку хвороб репродуктивної системи у жінок, пов’язаних 
з порушенням гормонального балансу: міоми, ендометріоз, мастопатія, 
порушення менструального циклу. Сприяє зниженню ризику розвитку 
доброякісних та злоякісних пухлин молочних залоз і яєчників у жінок 
та передміхурової залози у чоловіків, шляхом блокування внутрішніх 
гормональних механізмів, які активують процес патологічного поділу 
клітин. Має детоксикуючі, противірусні і антиоксидантні властивості. 
Допомагає організму в боротьбі зі збудниками вірусних інфекцій, 
сприяючи сповільненню розвитку папілломатозних утворень. Уповільнює 
процеси старіння всіх клітин організму.  
Склад: Індол-3-Карбінол; сухі екстракти: суцвіття броколлі, трави люцерни, трави та насіння якірців сланких.

550
мг на добу

1-230
капсул

389 грн  |  249 Б
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ЗДОРОВ’Я

9203707

ІНУЛІН БАЛАНС з Zn + Se
ПРАВИЛЬНИЙ ОБМІН РЕЧОВИН

Джерело природного інуліну на основі натуральних рослинних екстрактів 
найвищої якості з пребіотичними властивостями для нормалізації вугле-
водного обміну і поліпшення контролю рівня цукру в крові. Знижує ризик 
ускладнень діабету. Позитивно впливає на шлунок та підшлункову залозу. 
Поліпшує перистальтику кишечника і підтримує кишкову мікрофлору. 
Безпечно для вагітних.
Склад: екстракти коренеплоду топінамбура, кореня цикорію, кореня лопуха, кореня аїру, плодів горобини 
звичайної, кореня кульбаби, листя м’яти перцевої, цинку піколинат (відповідає 4 мг іону цинку), селеноме-
тіонін (з неактивних дріжжів GoldCell, відповідає 25 мкг іону селену).

199 грн  |  127,5 Б
500

мг на добу
260

таблеток

9203701 

КАЛЬЦІЙ МОРСЬКИЙ 
+ D3 ФОРМУЛА
ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ

Універсальна формула органічного кальцію та магнію з червоних коралових 
водоростей Lithothamnium з екологічно чистого регіону Франції. Виключно 
природне джерело кальцію, магнію, натрію, заліза, фосфору, калію, марганцю 
і т. д. – всього близько 30 органічних мінералів у комплексі з вітамінами D3 
і ацеролою (джерелом натурального вітаміну С). Корисний як для кісткової, 
так і кровоносної систем: зміцнює, запобігає розвитку остеопорозу, покращує 
мікроциркуляцію та сприяє відновленню фізіологічних функцій шкіри.
Склад: порошок червоної коралової водорості Lithothamnium calcareum, *екстракт ацероли (Франція), 
вітамін D3.

189 грн  |  121 Б
450

мг на добу
2-460

капсул

9203242   

КАЛЬЦІЙ БАЛАНС 
З КОЛАГЕНОМ + D3
ЗДОРОВ’Я КІСТОК ТА СУГЛОБІВ
Це повноцінний комплекс легкозасвоюваного кальцію у формі цитрату з 
колагеном та вітаміном D3. Сприяє збільшенню щільності кісткової тка-
нини та перешкоджає руйнуванню зубів і пародонту. Прискорює зрощення 
кісток після переломів, а також пошкоджених тканин у суглобах.
Склад: кальцію цитрат, гідролізат колагену, *екстракт ацероли (Франція), магній, вітамін D3.

319 грн  |  204 Б
730

мг на добу
690

капсул

9203585 

ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ ФОРТЕ
+ІМБИР
ДОПОМОГА ПРИ ЗАСТУДІ

Потужний рослинний комплекс для полегшення стану при запальних 
захворюваннях ротової порожнини, горла і верхніх дихальних шляхів. 
Має протизапальну та імуномодулюючу дії. Сприяє відходженню мокро-
тиння, пом'якшує сухий кашель. Знімає подразнення задньої стінки глотки.
Склад:  сухі екстракти: моху ісландського (Франція), споришу, квітів нагідок, листя суниці лісової, квітів 
чорної бузини, імбиру, шавлії.

219 грн  |  140 Б
500

мг на добу
3-460

таблеток
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ЗДОРОВ’Я

9203535 

КАПІЛЯРИН ФОРТЕ
ЗДОРОВІ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ

Збалансований фітокомплекс з кверцетином для ефективної профілактики 
захворювань серця. Потрійний ефект: захист судин, нормалізація артеріаль-
ного тиску та енергія для серцевого м'яза та судин. Сприяє зміцненню та 
стабілізації судинної стінки, запобігає прогресуванню атеросклерозу. 
Стабілізує артеріальний тиск при схильності до гіпертонії.
Склад: лецитин, кверцетин та екстракти: ацероли, квітів конюшини лучної, квітів та плодів глоду, бутонів 
софори японської, виноградних кісточок верби білої та вітамін С.

299 грн  |  191,5 Б
350

мг на добу
260

капсул

9203812 

КАРДІОКОМФОРТ
ЗДОРОВІ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ

Спеціалізований комплекс екстрактів лікарських рослин рекомендований 
для комплексного оздоровлення серцево-судинної та нервової систем при 
ішемічній хворобі серця та недостатності мозкового кровообігу. Сприяє 
зниженню артеріального тиску та усуненню порушень серцевого ритму, 
підвищенню чутливості міокарда до серцевих глікозидів, посиленню крово-
обігу у коронарних судинах серця та судинах головного мозку, зменшенню 
запальних процесів у системі серця. Має загальнозміцнюючі властивості.
Склад: сухі екстракти: квітів та плодів глоду, трави буркуну, кореневищ дикого ямсу (діоскореї), кореневищ 
лепехи, трави астрагалу шерстистоквіткового, квітів акації (робінії).

219 грн  |  140 Б
500

мг на добу
260

таблеток

9203750

КЛІМІДА
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я

Посилена формула з рослинних екстрактів з фітоестрогенами для 
гармонійного жіночого здоров'я в перед- і клімактеричному періодах, в 
період менопаузи. Знижує інтенсивність проявів клімактеричного синдрому: 
припливи, дратівливість, вегето-судинні порушення та ін. Сприяє нормалізації 
гормонального балансу та зупиняє вікові порушення в період глибокої 
менопаузи. Попереджає надмірне накопичення власних естрогенів, тим 
самим запобігає виникненню пухлин молочної залози, жіночих статевих 
органів та ін. Ефективний в профілактиці менопаузального остеопорозу. Надає 
омолоджувальну дію.
Склад: екстракти сухі: коріння дикого ямсу (діоскореї), коріння циміцифуги (клопогону), якірців сланких, 
трави материнки, кореня солодки голої, листа шавлії лікарської, насіння вівса посівного молочно-воско-
вої стиглості, дудника китайського, трави споришу.

299 грн  |  191,5 Б
350

мг на добу
260

капсул

9192506 

КОЛАГЕН ФОРТЕ
ВІТАМІНИ ДЛЯ ШКІРИ, ВОЛОССЯ ТА НІГТІВ

Джерело колагену в комбінації з вітамінами, мінералами для поліпшення 
стану шкіри і підтримки суглобового апарату. Повноцінне джерело кола- 
гену І та ІІІ типу. Покращує еластичність шкіри, сприяє зміцненню нігтів. 
Позитивно впливає на стан суглобового хряща. Містить комплекс віта-
мінів і мінералів для покращення стану шкіри, волосся і нігтів.
Склад: колагену гідролізат; клітковина моркви; екстракти: босвелії, кореня реп'яха, череди; кальцій, маг-
ній, кремній, цинк, марганець, хром; вітаміни: С, Е, В.

299 грн  |  191,5 Б
1000

мг на добу
2-330

таблеток
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9200702 

ЛЕЦИТИН СЕЛЕН ТА ВІТАМІНИ
ПОКРАЩЕННЯ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ

Ефективний у складі оздоровчих програм при підвищених розумових 
навантаженнях, синдромі хронічної втоми; для прискорення процесу 
відновлення після перенесених інсультів, травм голови. Покращує стан судин 
головного мозку та обмінні процеси в мозку. Сприяє зменшенню сонливості та 
поліпшенню розумової працездатності.
Склад: лецитин, вітаміни: С, Е, В2, В5, В12, селен.

249 грн  |  159,5 Б
500

мг на добу
360

капсул

9192957 

КОТЯЧИЙ КІГОТЬ ФОРТЕ
ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

Натуральний імуномодулятор у комплексі з вітамінами та мінералами для 
підвищення захисних сил організму. Знижує ризик інфекційних захворювань. 
Прискорює одужання при запальних процесах та застуді, ефективний при 
підвищених фізичних та розумових навантаженнях.
Склад: екстракт котячого кігтя; вітаміни: С, В5, Е, В6, В2, В1, А, В9, В7, В12; цинк, селен.

189 грн  |  121 Б
500

мг на добу
350

капсул

9203532

КОЛОЇДНЕ СРІБЛО 
Аргентум Плюс
ДОПОМОГА ПРИ ЗАСТУДІ

Високотехнологічний природний антисептик — органічна форма надчистого 
цитрату срібла з поліпшеною біодоступністю та підвищеним профілем 
безпеки. Сприяє пригніченню активності вірусів, грибків та паразитів. 
Широкий спектр дії щодо патогенів - понад 650 видів (бактерій, вірусів, 
грибків) не провокуючи формування резистентності (нечутливості) до себе 
з боку патогенних мікроорганізмів, на відміну від штучних антисептичних 
засобів. Безпечний для корисної мікрофлори.
Склад: вводний розчин надчистого срібла у формі цитрата 20 мг/л з органічною лимонною кислотою.

199 грн  |  127,5 Б

розчин 100 мл

9192286 

ЛІЗІТОН Q10

ВІТАМІНИ ДЛЯ ШКІРИ, ВОЛОССЯ ТА НІГТІВ

Потужний активатор синтезу колагену для пружності та молодості шкіри, 
еластичності судин та зв’язок. Має потужну антиоксидантну активність. 
Допомагає уповільнити процес старіння, зберігати молодість шкіри. 
Допомагає засвоювати кальцій кісткам. Зміцнює сполучну тканину судин. 
Сприяє покращенню мікроциркуляції крові, покращує мозковий кровообіг.
Склад: L-лізин, коензим Q¹0, висушені і перероблені плоди моркви посівної, часнику; трава спіруліни; 
екстракт виноградних кісточок, листя гінкго білоба; вітамін С.

439 грн  |  281 Б
500

мг на добу
360

капсул
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9203520 

ЛІМФО СИСТЕМ
DETOX

Унікальний комплекс для оптимізації процесів очищення лімфи та 
поліпшення функціонування лімфатичної системи. Покращує лімфатичний 
дренаж та сприяє зменшенню лімфатичних вузлів. Посилює виведення 
шкідливих речовин з організму, тому ефективно діє в програмах зниження 
ваги, комплексних детокс та anti-age-програмах.
Склад: сухі екстракти кореню солодки голої, плодів шипшини, цвіту червоної конюшини, бруньок сосни, 
кореневищ та коренів пирію повзучого, трави череди трироздільної, звіробою трави.

209 грн  |  134 Б
420

мг на добу
230

капсул

9203632

ЛЮТЕЇН КОМПЛЕКС + ЗЕАКСАНТИН
ГАРНИЙ ЗІР

Посилена формула з Зеаксантином при катаракті, глаукомі (підвищений 
внутрішньоочний тиск), діабетичній ретинопатії. Застосовують для 
профілактики шкідливої дії ультрафіолетових променів на тканини ока. 
Сприяє покращенню гостроти зору. Має антиоксидантну та загально-
зміцнювальну дію.
Склад: екстракт сухий ягід чорниці, таурин, вітамін С (аскорбінова кислота), екстракт топінамбуру, цинка 
піколінат, екстракт лютеїну,  зеаксантин, бета-каротин (провітамин А).

249 грн  |  159,5 Б
360

мг на добу
130

капсул

9200310 

L-КАРНИТИН ФОРТЕ
КОНТРОЛЬ ВАГИ

Потужний антиоксидантний комплекс з вітамінами та коензимом Q10 для 
стимулювання енергетичних процесів шляхом спалювання жирів під час фізичної 
активності та тренувань.Сприяє нормалізації метаболічних процесів в організмі.
Склад: L-карнітин; екстракт зеленого чаю; коензим Q¹0; вітаміни: С, Е, В6, В1, В12.

355 грн  |  227 Б
500

мг на добу
360

капсул

1906013

L-ЛІЗИН
ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

Загальнозміцнювальний засіб при вірусних інфекціях, синдромі хронічної 
втоми, імунодефіцитних станах, підвищених розумових і фізичних наван-
таженнях та заняттях спортом.
Склад: L-лізин; висушені та перероблені плоди моркви посівної; вітаміни: С, В1, В10, В12; цинк.

215 грн  |  137,5 Б
500

мг на добу
2-660

таблеток
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9203074 

МАГНІЙ АКТИВ БАЛАНС + 
ЕЛЕУТЕРОКОК
ПОКРАЩЕННЯ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ
Формула активації розумової працездатності та нормалізації психо-
емоційного стану. Виявляє тонізуючу дію при зниженному артеріальному 
тиску, покращує пам'ять і сприяє концентрації уваги. Сприяє покращенню 
емоційного стану при стресових ситуаціях. Надає енергію, знижує 
стомлюваність та зменшує сонливість.
Склад: магнію цитрат, гліцин, екстракти елеутерококу та гінкго білоба, вітамін В6.

369 грн  |  236 Б
670

мг на добу
260

капсул

9192661 

МАСТОФОРТ
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я
Фітокомплекс для профілактичного застосування та в комплексному 
лікуванні новоутворень жіночої та чоловічої статевої сфери. Сприяє 
нормалізації менструального циклу. Зменшує прояви передклімак-
теричних і клімактеричних розладів. Ефективна профілактика мастопатії 
та при передпухлинних станах статевої сфери (жіночої та чоловічої).
Склад: екстракти: гарбуза, буряка, броколі, капусти білокачанної, ламінарії, чорного горіха; плоди шипши-
ни; корінь кульбаби лікарської; корінь будяка; лист персика; насіння льону; кальцій; вітаміни: В4, С, Е, В2, 
В6, РР, А, В8; цинк; селен.

429 грн  |  274,5 Б
1000

мг на добу
460

таблеток

9203818 
МЕЛАТОНІН КОМПЛЕКС + 
5-HTP & PASSIFLORA
ЗДОРОВИЙ СОН

Досконала природна формула з потрійною дією для підвищення якості 
сну. Нормалізація сну - нормалізує циркадні ритми, зміну сну і неспання.  
Боротьба з безсонням - сприяє зменшенню неспокою та подовженню 
тривалості і покращення якості сну. Допомогає подолати денну 
сонливість. Покращення психо-емоційного стану - нормалізує автономну 
нервову регуляцію серцево-судинної системи (переважно в нічний 
період). Сприяє зниженню артеріального тиску при психоемоційному 
навантаженні, уповільнює процеси старіння.
Склад: сухі екстракти: насіння грифонії (Griffonia simplicfolia seed) стандартизований за вмістом 5-НТР, плодів 
і квіток пасифлори (Passiflora), пустирнику (кропиви собачої); мелатонін.

9203591 

МАГНІЙ B6 БАЛАНС  
МІЦНІ НЕРВИ

Комплекс легкозасвоюваного магнію з вітаміном  В6 та лецитином для 
нормалізації функціонального стану нервової системи. Спряє зменшенню 
дратівливості та тривожності. Позитивно впливає на відновлення 
емоційного комфорту і нормалізації сну. Дієвий при м'язових судомах, 
відчутті поколювання в м'язах.
Склад: магнію цитрат, вітамін В6, лецитин.

199 грн  |  127,5 Б
500

мг на добу
260

капсул

269 грн  |  172 Б
300

мг на добу
130

капсул
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9203333 

МІПРО-ВІТ
DETOX

Натуральний імунокоректор та антиоксидант. Природне збалансоване 
джерело білків, хітинів, незамінних амінокислот, фосфоліпідів і ненаси- 
чених жирних кислот, ферментів, вітамінів та мінералів у легкозасвоюваній 
формі при аутоімунних процесах, атопічних дерматитах, алергічних та 
імунодефіцитних станах, анеміях, порушенні обміну речовин. Сприяє 
зміцненню імунної системи та зниженню алергічних проявів. Має антиок-
сидантні, гепатопротекторні та радіопротекторні властивості. Сприяє 
підвищенню рівня гемоглобіну та еритроцитів, а також запобіганню 
хронізації патологічних процесів.
Склад: суха біомаса гриба Fusarium sambucinum.

270 грн  |  173 Б
350

мг на добу
390

таблеток

9203771 

МІКОТОН® INNOVISION таблетки
DETOX

Детоксикація організму на клітинному рівні. СОРБЕНТ, ІМУНОМОДУЛЯТОР 
ТА АНТИОКСИДАНТ. Розроблений за унікальною запатентованою техно-
логією з клітинних стінок гіменофора лікарського гриба fomes fomentarius 
для більш ефективної дії та зручного застосування у формі таблетки! 
Виводить з організму токсини та важкі метали, але не виводить основні 
натуральні мікроелементи та не порушує мінеральний обмін. Усуває 
кишкові розлади та допомагає у придушенні вірусних та грибкових інфекцій.  
Відновлює після харчових та алкогольних отруєнь. Знімає запальні процеси. 
Незамінний у складі комплексних програм при алергічних захворюваннях. 
Рекомендований для полегшення процесів онкологічних інтоксикацій.
Дозволений дітям від 3 років.
Склад: сухий екстракт біомаси грибних біополімерів лікарського гриба Fomes fomentarius (1,3/1,6-Бета- 
D-Глюкан – Хітин – Меланіновий комплекс), кальцію карбонат.

265 грн  |  169,5 Б
500

мг на добу
2-460

таблеток

9190572 

МІКОТОН® ORIGINAL порошок
DETOX

Унікальний сорбент на основі біомаси тіл вищих базидіальних грибів.
Швидко позбавляє симптомів отруєння, в тому числі отруєння алкоголем.
Сприяє виведенню з організму ендо- та екзотоксинів, радіонуклідів. 
Сприяє очищенню всього організму при порушеннях функції печінки, нирок, 
також, при лікарських отруєннях. Показаний в комплексі реабілітаційних 
заходів після курсів антибіотикотерапії, хіміо- і променевої терапії. Виявляє 
імуномодулюючу і онкопротекторну дію, за рахунок комплексної дії 
унікального складу продукту. Незамінний в складі комплексних програм 
при алергічних захворюваннях. Ефективний в програмах зниження ваги, 
комплексних detox та anti-age програмах.
Склад: сухий екстракт біомаси грибних біополімерів лікарського гриба Fomes fomentarius (1,3/1,6- Бе-
та-D-Глюкан – Хітин – Меланіновий комплекс).

275 грн  |  176 Б

порошок 50 Г
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9203616

МКЦ комплекс
Целюлоза мікрокристалічна
КОНТРОЛЬ ВАГИ

Комплекс харчових волокон з екстрактом петрушки для покращення травлен-
ня та формування відчуття ранньої ситості. Дбайливий та безпечний детокс 
кишківника. Допомогає знизити споживання загальної добової калорійності
їжі природним та безпечним шляхом, сприяє схудненню.
Склад: целюлоза мікрокристалічна, клітковина льону, корінь петрушки.

135 грн  |  86,5 Б
400

мг на добу
9120

таблеток

9202922 

МУЛЬТИ БАЛАНС 
ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ

Збалансований вітамінно-мінеральний комплекс у легкозасвоюваній – 
хелатній органічній формі з рослинними екстрактами та спіруліною. 
Забезпечує профілактику дефіциту вітамінів, мінералів та мікроелементів. 
Зміцнює імунітет та підвищує опірність організму до інфекцій, вірусів та 
бактерій.
Склад: вітаміни Е, C, А, вітаміни групи В2, В3, В5, В6, В9, екстракти ягід смородини, горобини звичайної та 
ламінарії, cпіруліна, селен та цинк.

345 грн  |  221 Б
450

мг на добу
130

капсул

9203760

MSM ОРГАНІЧНА СІРКА
ЗДОРОВ’Я КІСТОК ТА СУГЛОБІВ

Джерело органічної легкозасвоюваної сірки з високою біодоступністю.
Ефективне джерело корисних речовин для підтримки регуляції усіх обмінних 
процесів в організмі. Органічна сірка є учасником в процесі синтезу колагену, 
підсилює продукцію хондроїтину і глюкозаміну - основних компонентів хрящів, 
які відповідають за рухливість суглобів та достатню кількість синовіальної 
рідини. Ефективна для оздоровлення при артритах, артрозах, коксартрозах, 
остеохондрозі, подагрі, шпорі п'яти та т.п. У комплексних програмах 
забезпечує захист хрящів від руйнування, перешкоджає процесу дегенерації 
суглобів. Підвищує еластичність м'язових волокон у ділянці попереку. Усуває 
больові відчуття під час руху.
Склад: органічна сірка у формі метилсульфонілметану (МСМ).

219 грн  |  140 Б
650

мг на добу
260

капсул

9203593

НЕРВОСТАБІЛ ФОРТЕ + ВАЛЕРІАНА
МІЦНІ НЕРВИ

Збалансована фітокомпозиція на основі натуральних рослинних екстрактів 
найвищої якості заспокійливої дії з валеріаною. Заспокоює та усуває 
роздратованність і тривожність підвищує стресостійкість в умовах 
інтенсивних психічних навантажень дієвий засіб від безсоння.
Склад: екстракти сухі кореневища валеріани, коріння синюхи голубої, шишок хмелю, насіння вівса посів-
ного молочно-воскової стиглості, пустирника (кропиви собачої) листя, меліси трави.

219 грн  |  140 Б
600

мг на добу
260

таблеток
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9203675

НЕФРОВІЛ ЕКСТРА
ЗДОРОВІ НИРКИ

Природній фітокомплекс на основі натуральних рослинних екстрактів 
найвищої якості для зменшення запалення нирок та сечовивідних шляхів.  
Є безпечною альтернативою хімічним антибіотикам. Скорочує терміни 
одужання та запобігає загостренню при гострих запальних процесах 
сечовидільної системи. Сприяє нормалізації сольового обміну, виведенню 
солей при подагрі. Зменшує набряки, не пов'язані з патологією нирок.
Склад: сухі екстракти: бруньок берези повислої, трави вересу, кукурудзяних рилець, трави золотарника, 
квітів бузини чорної, листя суниці лісової.

155 грн  |  99 Б

300
мг на добу

230
капсул

9203629

РЕЛАКС ФОРМУЛА ГОТУ КОЛА
МІЦНІ НЕРВИ

Унікальний фітокомплекс з Готу Кола заспокійливої дії без ризику звикання 
та залежності, запобігає розвитку порушень розумової діяльності. 
Заспокоює та покращує настрій при депресивних станах і тривожності. 
Підвищує продуктивність розумової діяльності в умовах високої 
інтенсивності розумових навантажень. Запобігає погіршенню когнітичних 
функцій внаслідок вікових судинних змін та дегенеративних процесів в 
нервовій тканині. Без ризику звикання та залежності.
Склад: екстракти сухі: центели азіатської (Готу Кола), пасифлори, насіння вівса посівного молочно-воскової 
стиглості, пустирника, плодів шипшини, квіток глоду, кореневищ із коренями шоломниці байкальської.

255 грн  |  163 Б

300
мг на добу

260
капсул

9203886

OMEGA 3 ФОРМУЛА 
WELLNESS
Преміальна формула натуральної Омега з диких морських риб для краси та 
здоров’я. Високоефективна формула корисних Омега-3 (ЕПК і ДГК) поліне-
насичених жирних кислот від світового виробника риб’ячого жиру – LYSI HP, 
Рейк’явік, Ісландія, що видобуваються з диких морських глибоководних риб 
(анчоусових, ставридових, оселедцевих, корюшкових, скумбрієвих) арктично-
го океану. Відновлює еластичність судин, зменшує ризик тромбоутворення. 
Знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, нормалізуючи рівень 
тригліцеридів у крові. Допомагає зберегти молодість шкіри та перешкоджає 
старінню, позбавляючи вільних радикалів. При високих розумових наванта-
женнях бере участь в розвитку та нормальному функціонуванні очей та мозку, 
покращує пам'ять. Зменшує запалення у суглобах.
Склад: натуральний риб’ячий жир, EPA/DHA 600 мг на день (у чотирьох капсулах), EPA (ейкозапентаєнова кис-
лота), DHA (докозагексаєнова кислота).

339 грн  |  217 Б
500

мг на добу
4120

КАПСУЛ

9203727

РСО ФОРМУЛА ДЛЯ НИРОК 
регулююча сольовий обмін

ЗДОРОВІ НИРКИ

Збалансований фітокомплекс на основі леспедеци для нормалізації сольо-
вого обміну в організмі та виведення азотистих шлаків. Виявляє потужну 
сечогінну дію та позбавляє набряків. Сприяє виведенню з організму 
надлишкових хлоридів, свинцю, сечової кислоти і сечовини без втрати 
калію! Запобігає утворенню каменів у нирках і відкладенню солей у кістках.
Склад: сухі екстракти: леспедези двоколірної, ортосифона тичинкового, березових бруньок, коріння 
лопуха, листа шавлії, листу брусниці, коріння стальника польового, коріння оману.

175 грн  |  112 Б

350
мг на добу

230
капсул
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9203231 

СЕЛЕН БАЛАНС + С та Е
ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ

Потужний антиоксидантний комплекс для активації захисних власти-
востей організму. Додаткове джерело селену, вітамінів Е і С. Покращує 
функціонування щитоподібної залози. Запобігає передчасному старінню 
та знижує ризик онкопатології.
Склад: екстракти ацероли та топінамбура, вітамін Е, селен з неактивних дріжджів «Goldсell».

189 грн  |  121 Б
400

мг на добу
130

капсул

9203501  

CЛІМ ДІЄТ ФОРМУЛА 
СПАЛЮВАННЯ ЖИРІВ
КОНТРОЛЬ ВАГИ

Унікальна формула спалювання жирів на основі рослинних екстрактів 
для контролю маси тіла та зниження надмірної ваги. Дозволяє 
зменшити розмір порції та рівень вживаних калорій. Створює умови 
для використання раніше накопичених жирових відкладень, як джерело 
енергії. Без втрати води, вітамінів і мінералів, без ризиків безсоння та 
надмірного збудження! Не викликає залежності.
Склад: екстракти: коренів салації сітчатої, *гарцинії камбоджійської, міждолькових волокон грейпфрута 
і хрому піколінат.

539 грн  |  345 Б

450
мг на добу

390
капсул

9201464 

СОРБОКАПС
ГАРНЕ ТРАВЛЕННЯ

Комбінований ентеросорбент з ранозагоювальною дією. Для нормалізації 
функціонування щлунково кишкового тракту. Запобігає втраті корисних 
речовин. Захищає від мікротравмування та сприяє загоєнню мікропошкоджень 
слизової ШКТ. Нормалізує перистальтику кишківника. Надає протизапальну і 
знеболювальну дію. Без ризику закрепів.
Склад: трутовика порошок, яблучний пектин, мікрокристалічна целюлоза, хітозан, калгану корінь.

139 грн  |  89 Б
500

мг на добу
2-424

таблетки

9202428

СПІРУЛІНА 
WELLNESS

Джерело найкорисніших мікронутрієнтів на кожен день. Уповільнює 
процеси старіння організму. Нормалізує роботу імунної системи, обмін 
речовин. Запобігає тромбоутворенню, розвитку анемії, атеросклерозу. Має 
протипухлинну активність. Забезпечує anti age-ефект, допомагає зберігати 
красу волосся, нігтів та шкіри.
Склад: *порошок спіруліни (SPIRULINA PLATENSIS POWDER, HENRY LAMOTTE Oils GmbH, Germany).

219 грн  |  140 Б
600

мг на добу
2-450

капсул
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9203669

СТОПУРИН ЕКСТРА
ЗДОРОВІ НИРКИ

Потужний натуральний фітокомплекс для зменшення запальних явищ в 
нирках і сечовивідних шляхах, а також допомога в комплексному лікуванні 
нетримання сечі. Сприяє нормалізації водно-сольового обміну. Покращує 
резервуарну функцію сечового міхура. Сприяє відновленню контролю за 
сечовипусканням при кашлі, фізичних навантаженнях, зусиллях та уві сні.
Склад: екстракти сухі: насіння кропу, золототисячника трави, звіробою трави, брусниці листу, кореня 
петрушки кучерявої, кореневища з коренями дягелю лікарського (дудник), плодів шипшини, пирію 
повзучого коріння та кореневища.

165 грн  |  105,5 Б

400
мг на добу

230
капсул

9203667 

СУСТАЛЕК ФОРТЕ + БОСВЕЛІЯ
ЗДОРОВІ СУГЛОБИ ТА КІСТКИ

Потужний протизапальний рослинний засіб для застосування з метою 
профілактики запальних процесів в суглобах і м’язах. Сприяє регенерації 
хрящової тканини, надає протизапальну та знеболювальну дію. Надає 
протизапальну та знеболювальну дію. Допомагає нормалізувати обмінні 
та метаболічні процеси в організмі. Забезпечує профілактику запальних 
реакцій з боку суглобів.
Склад: сухі екстракти: коріння сабельника болотного, босвелії, коріння лопуха, квітів бузини чорної, пло-
дів шипшини, *кори білої верби (15% саліцилової кислоти, Франція).

239 грн  |  153 Б
500

мг на добу
260

таблеток

9203379    

ФЕРРУМ БАЛАНС + 
ФОЛІЄВА КИСЛОТА
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я

Потужний комплекс – комбінація хелатної форми (ІІ) валентного заліза 
з вітаміном С та фолієвою кислотою для ефективної профілактики 
залізодефіцитних станів. Підтримує утворення еритроцитів. М'яко діє на 
шлунок та легко засвоюється. Краса волосся, гарний колір шкіри, енергія 
для активності щодня.
Склад: *екстракт ацероли, заліза бісгліцинат, фолієва кислота. 

239 грн  |  153 Б
400

мг на добу
160

капсул

9202995 

ФІТОЙОД БАЛАНС
ПРАВИЛЬНИЙ ОБМІН РЕЧОВИН

Джерело йоду у природній органічній формі для гармонізації роботи щито-
видної залози та регуляції гормонального балансу. Завдяки вмісту селену 
і цинку ефективно підтримує обмін йоду в організмі. Покращує емоційний 
стан, розумову і фізичну працездатність.
Склад: екстракти топінамбура і ламінарії, порошок ламінарії, цинку бісгліцинату, селен з неактивних 
дріжджів «Goldcell».

159 грн  |  102 Б
400

мг на добу
130

капсул
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9203598 

ФІТОСВІЧКИ ВАГІФЛОРОН ФОРТЕ 
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я

Антисептичний фітозасіб для місцевого застосування при патології шийки 
матки та піхви. Чинить противірусну, антибактеріальну та протигрибкову 
дії. Має протипухлинну, ранозагоювальну та регенерувальну властивості. 
Сприяє зменшенню запалення, прискорює загоєння ерозій.
Склад: олійні екстракти насіння амаранту, листя шавлії лікарської; спіруліна, екстракт сухий подорожни-
ка, ефірна олія чайного дерева, гіалуронова кислота. Основа — ПЕО.

145 грн  |  93 Б
1300

мг на добу
110

супозиторіїв

9203601  

ФІТОСВІЧКИ ПРОСТАРИН ФОРТЕ 
ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я

Ефективні в складі комплексних оздоровчих програм при простатиті, аденомі 
простати. Сприяють зменшенню запалення і спазмів у сечостатевій системі 
у чоловіків. Мають кровоочисну, кровоспинну та протипухлинну властивості.
Склад: екстракти: Іван чаю (хамеріон вузьколистий), олійний насіння гарбуза, кореня лопуха, листя ліщи-
ни, кореня кропиви, основа – ПЕО.

145 грн  |  93 Б
1300

мг на добу
110

супозиторіїв

9203599  

ФІТОСВІЧКИ УРОГІНЕКОРИН ФОРТЕ 
ЖІНОЧЕ ТА ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я

Протизапальний засіб для місцевого застосування при захворюваннях шийки 
матки, простати та прямої кишки. Знижує ризики злоякісного переродження 
клітин. Покращує стан при гіпертрофії передміхурової залози.
Склад: сухі екстракти листя ліщини, дуба, подорожника; екстракт олійний обліпихи. Основа — ПЕО.

145 грн  |  93 Б
1300

мг на добу
110

супозиторіїв

9203600  

ФІТОСВІЧКИ ЧИСТОБОЛІН ЕКСТРА 
ЖІНОЧЕ ТА ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я

Фітопродукт з вираженими знеболювальними властивостями для застосування 
при новоутвореннях в області малого тазу. Має протипухлинні властивості. 
Чинить знеболювальну дію та сприяє усуненню запалення в органах малого таза.
Склад: сухі екстракти кореня лопуха, квіток нагідок, трави чистотілу, спиртовий  екстракт  болиголова 
плямистого. Основа — ПЕО.

145 грн  |  93 Б
1300

мг на добу
110

супозиторіїв

9203546 

ФЛЮІДА + GARLIC
ЗДОРОВІ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ

Формула на основі часнику та екстрактів лікарських рослин та вітамінів. 
Природний регулятор тромбоутворення з судинно-протекторною дією 
для поліпшення плинності крові та зниження ризику серцево-судинних 
катастроф. Виявляє кровоочисну дію. Сприяє поліпшенню плинності крові, 
запобігає надмірному тромбоутворенню. Розширює периферичні судини, 
виявляє діуретичну дію та сприяє зниженню кров'яного тиску.
Склад: екстракти часнику, буркуну, листу суниці лісової, квітів та плодів глоду, квітів конюшини лучної, 
кори верби білої та вітамін С.

189 грн  |  121 Б

320
мг на добу

130
капсул



21

ЗДОРОВ’Я

9192521 

ХОНДРОЕТИН ФОРТЕ
ЗДОРОВІ СУГЛОБИ ТА КІСТКИ

Ефективний в комплексі оздоровчих програм при дегенеративно-
запальних захворюваннях опорно-рухового апарату (остеоартрози, артрити, 
остеохондроз). Забезпечує профілактику дистрофічних змін в суглобах після 
травм та вікових змін в опорно-руховому апараті. Сприяє покращенню 
регенерації хрящової тканини і зменшенню запалення.
Склад: глюкозаміну гідрохлорид, хондроїтину сульфат, клітковина моркви, екстракти: хвоща польового, 
кори верби білої, куркуми, кропиви водомної, шабельника; вітаміни: С, В1, В9, D3.

279 грн  |  178,5 Б
1000

мг на добу
2-330

таблеток

9203495 

ХЛОРЕЛА ФРАНСЕ
КОНТРОЛЬ ВАГИ

Натуральна хлорела з екологічно чистого узбережжя Франції для 
формування відчуття ранньої ситості та контролю маси тіла. Дозволяє 
зменшити рівень вживаних калорій. Сприяє зниженню маси тіла. Робить 
шкіру більш пружною, підтримує тугор шкіри після різкого схуднення. 
Вирощена на екологічному узбережжі Франції. Відповідає європейським 
стандартам якості та безпеки.
Склад: *порошок хлорели з екологічно чистого узбережжя Франції від провідного виробника сировини Nuwen.

329 грн  |  210,5 Б
400

мг на добу
3-690

капсул

9203522 

ЦИНК D3 БАЛАНС 
+ КВЕРЦЕТИН
ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

Інноваційна формула для зміцнення імунної системи та зменшення ризику 
ускладнень респіраторних вірусних та бактеріальних інфекцій. Джерело 
цинку, кверцетину, вітамінів D3, С, Е. Ефективний в профілактиці вірусної 
пневмонії. Незамінний мінерал краси для здоров`я волосся та шкіри.
Склад: цинк, вітамін D3, *екстракт ацероли (відповідає 100 мг  вітаміну С), вітамін Е, кверцетин.

299 грн  |  191,5 Б
560

мг на добу
130

капсул

9203870 

ЧОЛОВІЧА ФОРМУЛА З МУЇРА ПУАМА
+ ПАЛЬМА СЕРЕНОА
ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я
Енергетична багатокомпонентна формула для відновлення рівня тестос-
терону, що повертає юнацьку енергію, витривалість та продуктивність. 
Сприяє усуненню порушень статевої функції у чоловіків та профілактики 
захворювання простати. Позитивно впливає на відновлення репродук-
тивної системи: поліпшує рухливість / активність сперматозоїдів, здатних 
до запліднення, та їх кількість. Підвищує фізичну та розумову активність, 
запобігає передчасному старінню.  
Склад: сухі екстракти: коріння муїра пуама, трави якірців сланких, L-карнітин, сливи африканської 
(піджеум), ягід пальми сереноа, родіоли рожевої; цинку піколінат (відповідає 4 мг іону цинку); L-селен-
метіонін; зеаксантин.

320
мг на добу

260
капсул

379 грн  |  242,5 Б
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КРАСА

9203098  

G21 БІОДЕЗОДОРАНТ СПРЕЙ
з ароматом іланг-ілангу
ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Натуральний захист від запаху поту та надмірного потовиділення. Не закупорює 
пори, перешкоджає розмноженню бактерій. Містить унікальний G21 complex, 
завдяки якому знімає запалення і відновлює шкіру після механічних пошкоджень. 
Підвищує захисні функції шкіри.

185 грн  |  118,5 Б

100 мл

9203098  

G21 МУЛЬТИСПРЕЙ ДЛЯ ТІЛА
з цитрусовими нотками
ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Ефективний регенеруючий натуральний засіб для здоров’я шкіри. Містить 
унікальний G21 complex, що прискорює відновлення шкіри після подряпин, порізів, 
тощо. Сприяє знеболенню, надає охолоджувальну та протигрибкову дії. Допомагає 
зняти свербіж, почервоніння.

199 грн  |  127,5 Б

100 мл

9203099  

G21 ОПОЛІСКУВАЧ СПРЕЙ 
ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА
з ароматом евкаліпту
ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Рослинний антисептик при запальних захворюваннях горла, ясен і порожнини рота. 
Містить унікальний G21 complex, який допомагає при різних запальних процесах: 
зменшує біль в горлі, перешкоджає розмноженню бактерій. Полегшує стан пісфля 
стоматологічних втручань. Сприяє зниженню чутливості та кровоточивості ясен.

185 грн  |  118,5 Б

100 мл

AMRITA GUARD – ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ НА КОЖЕН ДЕНЬ

AMRITA BEAUTY – ДОСКОНАЛА КРАСА

9202670  

ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ПОВІК
[ FITOMELФANIN® ++ ]
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

Турботливий засіб для догляду за ніжною шкірою навколо очей та чутливою шкірою 
навколо губ. Забезпечує зволоження, зменшує мімічні зморшки та робить контур чітким 
та виразним. Зберігає водний баланс та пружність шкіри навколо очей та губ. Запобігає 
утворенню нових зморшок.

509 грн  |  326 Б

50 г

9202706 

ЛІФТИНГ-КРЕМ ДЕННИЙ
[ FITOMELANIN® ++ ]
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

Потужний засіб для боротьби з глибокими статичними зморшками. Глибоко зволожує 
та живить шкіру. Відновлює пружність шкіри. Активує відновлення клітинної структури.

499 грн  |  319,5 Б

50 г
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КРАСА
9202347 

МІЦЕЛЯРНА ВОДА [ FITOMELANIN® ++ ]
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

Унікальний засіб, який забезпечує ефективне і дбайливе очищення. При очищенні 
ліпідні структури шкіри не руйнуються. Засіб не залишає відчуття дискомфорту і сухості. 
Універсальний засіб, що вирішує відразу кілька завдань: очищення, зняття макіяжу.

179 грн  |  114,5 Б
200 мл

9202707 

НІЧНИЙ КРЕМ РЕГЕНЕРУЮЧИЙ
[ FITOMELANIN® ++ ]
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

Потужний засіб для інтенсивного живлення та глибокого зволоження. Активує 
оновлюючі та регенеруючі процеси. Сприяє розслабленню м’язів обличчя, прис-
коренню метаболізму та підвищенню еластичності шкіри. Ефективно виводить токсини 
та запускає природні процеси регенерації епідермісу.

499 грн  |  319,5 Б

50 г

9202631 

СИРОВАТКА МУЛЬТИ-АКТИВ [ FITOMELANIN® ++ ]
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

Активний засіб для догляду за шкірою. Забезпечує стійкий ефект відновлення та 
омолодження шкіри. Сприяє розслабленню м’язів обличчя, прискоренню метаболізму 
та підвищенню еластичності шкіри.

599 грн  |  383,5 Б

50 г

9202671 

СИРОВАТКА РЕВІТАЛІЗУЮЧА
[ FITOMELANIN® ++ ]
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

Активний засіб для догляду за шкірою. Інтенсивно зволожує та наповнює енергією. 
Повертає шкірі здорове сяяння. Ідеально освіжає шкіру, усуває сліди втоми та стресу.

699 грн  |  447,5 Б

50 г

9202710  

БАЛЬЗАМ-МАСКА ВІТА АКТИВ
[ FITOMELANIN® ++ ]
ОБ’ЄМ ТА СИЛА ВОЛОССЯ

Для надання волоссю здорового та блискучого вигляду. Зміцнює та підвищує еластич-
ність волосся. Протидіє випадінню та стимулює ріст волосся. Зменшує ламкість та 
надає волоссю здорового вигляду, об’єму та сили.

219 грн  |  140 Б

250 мл

9202889 

БАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ БІО АКТИВ
[ FITOMELANIN® ++ ]
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВОЛОССЯ

Для волосся, що потребує інтенсивного відновлення. Відновлює структуру волосся, 
а також зміцнює волосся та зменшує їх випадіння при регулярному використанні. 
Починаючи з першого дня застосування волосся виглядає красивими та доглянутими, 
набуває чудовий природний блиск.

219 грн  |  140 Б

250 мл



24

КРАСА

9202891 

ШАМПУНЬ БІО АКТИВ
[ FITOMELANIN® ++ ]
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВОЛОССЯ

Для волосся, що потребує інтенсивного відновлення. Відновлює структуру волосся, 
а також зміцнює волосся та зменшує їх випадіння при регулярному використанні. 
Починаючи з першого дня застосування волосся виглядає красивими та доглянутими, 
набуває чудовий природний блиск. 

195 грн  |  125 Б

250 мл

9202711 

ШАМПУНЬ ВІТА АКТИВ
[ FITOMELANIN® ++ ]
ОБ’ЄМ ТА СИЛА ВОЛОССЯ

Для надання волоссю здорового та блискучого вигляду. Зміцнює та підвищує 
еластичність волосся. Протидіє випадінню та стимулює ріст волосся. Зменшує ламкість 
та надає волоссю здорового вигляду, об’єму та сили.

195 грн  |  125 Б

250 мл

ШАНТАЛЬ® – ДОГЛЯД ТА ГІГІЄНА ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

9202178  

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ для душу
ТРОПІЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

Для м’якого очищення та зволоження шкіри.

99 грн  |  63,5 Б

350 мл

9201988  

ГЕЛЬ для інтимної гігієни
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

Для дбайливого очищення та повсякденної турботи про жіноче здоров’я.

119 грн  |  76 Б

350 мл

9201966   

ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ
для всіх типів шкіри
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

М’який демакіяж та очищення шкіри обличчя. Для зняття макіяжу та очищення шкіри 
обличчя. Для всіх типів шкіри.

99 грн  |  63,5 Б

200 мл

9201843 

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ для тіла
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

Для зволоження, живлення та регенерації шкіри.

145 грн  |  93 Б

350 мл
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КРАСА

9201708 

ЗУБНА ПАСТА «ЗАХИСТ ЯСЕН»
ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

Для профілактики пародонтиту, захисту від кровоточивості ясен. Усуває наліт і 
перешкоджає утворенню зубного каменю.

94 грн  |  60 Б

130 г

9201709 

ЗУБНА ПАСТА «ЯСКРАВА ПОСМІШКА»
ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

Для зміцнення зубів та білизни зубної емалі. Має ефект мікропломби – чудово 
маскує мікротріщини в емалі.

94 грн  |  60 Б

130 г

9201924 

КРЕМ для ніг
ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ НІГ

Для зволоження та пом’якшення шкіри ніг, зняття набряків та боротьби з сухістю 
та лущенням.

95 грн  |  61 Б

90 г

9201842

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ зволожуючий 
ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ

Для зволоження та живлення шкіри обличчя. Крем пом’якшує шкіру обличчя, шиї та 
зони декольте, захищаючи її від агресивного впливу навколишнього середовища.

135 грн  |  86,5 Б

70 г

9201842  

КРЕМ для рук
ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ РУК

Для зволоження, живлення та пом’якшення шкіри рук. Ніжна текстура робить 
шкіру ніжною та бархатистою.

99 грн  |  63,5 Б

90 г

9201905 

ЛОСЬЙОН ТОНІЗУЮЧИЙ для всіх типів шкіри
ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ

Для очищення та тонізації шкіри обличчя. Очищає і заряджає шкіру енергією перед 
нанесенням денного або нічного крему внаслідок екстрактів зеленого чаю і м'яти. 
Заспокоює і зменшує запалення завдяки екстракту білої акації.

105 грн  |  67 Б
200 мл

9202782 

МАСКА для волосся
РОЗКІШНИЙ ПРОВАНС
ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

Для живлення та зволоження волосся. Повертає волоссю силу та блиск. Делікатно 
доглядає за посіченими кінчиками волосся. 

135 грн  |  86,5 Б

300 мл
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КРАСА

9202784 

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ для чоловіків 
2 в 1 ЕНЕРГІЯ ТА СИЛА
ДОГЛЯД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

Комплексне рішення при лущенні, надмірній жирності та випадінні волосся.

119 грн  |  76 Б

350 мл

9202006 

ШАМПУНЬ для жирного волосся
ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

Нормалізує роботу сальних залоз та позбавляє волосся від підвищеної жирності. 
Повертає блиск волоссю, та робить його об’ємним і привабливим.

119 грн  |  76 Б

350 мл

9201989 

ШАМПУНЬ для сухого та нормального волосся
ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

Зміцнює волосся та стимулює його ріст, захищаючи від ламкості. Робить волосся 
міцним та пружним.

109 грн  |  70 Б

350 мл

9201944  

РІДКЕ МИЛО для рук ФРАНЦУЗЬКА КАЗКА
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

Для зволоження, живлення та пом’якшення шкіри рук. Ніжна текстура робить шкіру 
ніжною та бархатистою.

95 грн  |  61 Б

350 мл

9201943 

ОПОЛІСКУВАЧ для порожнини рота
ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

Для ефективного оздоровлення ясен, захисту від хвороботворних бактерій. Зменшує 
утворення зубного нальоту.

99 грн  |  63,5 Б

200 мл

9203264

ЕКОЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ КУХОННИХ 
ПОВЕРХОНЬ, ТЕХНІКИ ТА ПРИЛАДДЯ 
З cистемою мікроліпідів, комплексом пробіотиків та ефірною олією рангпура. Для 
дбайливого і ефективного очищення всіх видів посуду, кухонного приладдя та будь-
яких кухонних поверхонь, в т.ч. для холодильника і мікрохвильової печі.

175 грн  | 112 Б

500 мл

AMRITA HOME – ЧИСТОТА З ТУРБОТОЮ ПРО ЗДОРОВ'Я
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ОСЕЛЯ

9203617

ЕКОПОРОШОК ПРАЛЬНИЙ ДЛЯ КОЛЬОРОВИХ 
РЕЧЕЙ на натуральній основі 
Для всіх видів тканин (крім вовни та шовку), зберігає яскравість кольорів речей.  
Ефективно видаляє забруднення та перешкоджає деформації волокон. Підходить для 
дитячих речей. Гіпоалергенний.

249 грн  | 159,5 Б

1000 г      
мірна

ложка

9203621

ЕКОВІДБІЛЮВАЧ ПІДСИЛЮВАЧ ПРАННЯ
ДЛЯ БІЛИХ РЕЧЕЙ
Повертає речам ідеальну білизну. Для всіх видів тканин (крім вовни та шовку). Усуває 
на тканині сірий наліт та видаляє всі види забруднень рослинного походження в гарячій 
воді (60° С, 90° С).  Підсилює дію Екопорошку для білих речей.

175 грн  | 112 Б

400 г      
мірна

ложка

9203620

ЕКОПЛЯМОВИВІДНИК ПІДСИЛЮВАЧ ПРАННЯ 
ДЛЯ КОЛЬОРОВИХ ТА БІЛИХ РЕЧЕЙ
Видаляє стійкі, складні забруднення і плями навіть у холодній воді (до 40° С). Для всіх 
видів тканин (крім вовни та шовку). Зберігає яскравість кольорових речей та чорних 
тканин, підсилює дію Екопорошку для білих або кольорових речей.

175 грн  | 112 Б

400 г      
мірна

ложка

9203618

ЕКОПОРОШОК ПРАЛЬНИЙ ДЛЯ БІЛИХ РЕЧЕЙ
на натуральній основі 
Для всіх видів тканин (крім вовни та шовку), зберігає та відновлює білизну речей. 
Ефективно видаляє забруднення , запобігає деформації волокон тканини. Підходить 
для дитячих речей. Гіпоалергенний.

249 грн  | 159,5 Б

1000 г      
мірна

ложка

9203260

ЕКОГЕЛЬ 2в1 ПРАЛЬНИЙ З КОНДИЦІОНЕРОМ 
ДЛЯ БІЛИХ ТА КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Концентрований екогель з комплексом пробіотиків та системою мікроліпідів для 
будь-яких видів тканин. Ефективно очищає білизну, нейтралізує неприємні запахи 
та видаляє забруднення різного походження. Гіпоалергенний. Підходить для 
прання дитячих речей.

249 грн  | 159,5 Б

1000 мл

9201195

ЕКОЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ 
ПОСУДУ, ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ 
З антибактеріальною дією іонів срібла та ефірною олією грейпфрута. Для дбайливого 
та ефективного очищення всіх видів посуду. Ідеальний для миття дитячого посуду та 
іграшок. Можна застосовувати для миття фруктів та овочів. Безпечний для людини 
та природи.

159 грн  | 102 Б

500 мл
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ДОПОМОЖЕМО

РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ ЛЕГШЕ 
РАЗОМ. ПРИЄДНУЙТЕСЬ! 

РАЗОМ!

БІЛЬШЕ НІЖ 1,0 МІЛЬЙОН ГРН ДОПОМОГИ! На таку суму, з початку війни, завдяки співвласникам, партнерам, 
клієнтам і співробітникам, Амріта передала гуманітарну допомогу продукцією бійцям на передову, пораненим, 
медичним закладам і вимушеним переселенцям.  
Амріта співпрацює лише з перевіреними Фондами та Громадськими організаціями.
Ми пишаємося нашими успіхами, які ще більше надихають на неймовірні результати для 
нас з вами, суспільства та майбутнього країни. Долучайтесь!
*під сертифікатом мається на увазі добровільний благодійний внесок на суму 20, 50, 100, 200, 500, 1000 грн.

2
3

1 З КОЖНОГО ВАШОГО ЗАМОВЛЕННЯ ПОНАД 300 ГРН,
МИ ВІДДАЄМО 10 ГРН НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

НАДАЄМО ДОДАТКОВУ 5% ЗНИЖКУ ДЛЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА ЗАХИСНИКІВ (НИЦЬ) УКРАЇНИ

ЗБІЛЬШУЙТЕ ДОПОМОГУ – ДОДАВАЙТЕ ДО 
ЗАМОВЛЕННЯ СЕРТИФІКАТ БЛАГОДІЙНОСТІ*


