
КУПОНДЫ ӨЗІҢІЗ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ДОСТАРЫҢЫЗ БЕН ТАНЫСТАРЫҢЫЗҒА СЫЙЛАҢЫЗ!

* ШАРТТАРЫН КЕЛЕСІ БЕТІНЕН ОҚЫҢЫЗ

75007500
ДЕНСАУЛЫҚҚАБОНУСТАР АКЦИЯСЫ*

ДЕНСАУЛЫҚҚАБОНУСТАР АКЦИЯСЫ*

ТГ. ДЕЙІНТГ. ДЕЙІН
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ КУПОН САМИ  

ИЛИ ПОДАРИТЕ ЕГО СВОИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

 * ЧИТАЙ УСЛОВИЯ НА ОБОРОТЕ75007500
АКЦИЯ* БОНУСЫ
НА ЗДОРОВЬЕАКЦИЯ* БОНУСЫ
НА ЗДОРОВЬЕ

ДОДО
ТГ.ТГ.



ЖАҢА АРТЫҚШЫЛЫҚТЫ КЛИЕНТТЕРГЕ  
АРНАЛҒАН АКЦИЯ2015 ж. 1 маусымнан  

31 тамыз аралығында.

ДЕНСАУЛЫҚҚА 
БОНУСТАР! 

Сіздің Кеңесшіңіз _________________________________________

_____________________________________________________

тіркелген айда

5000 тг.
ӨНІМ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН1200тг. 

БОНУС

тіркелген айда

10 000 тг.
ӨНІМ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН2500тг. 

БОНУС

тіркелген айда

15 000 тг.
ӨНІМ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН3800 тг. 

БОНУС

Толық талаптар сайтта
www.siberianhealth.com 

Және жедел желі  
телефоны арқылы:  
8 800 080 8580

Ваш Консультант ______________________________________________________________________________________________

ЗА ПОКУПКУ
на 5000 тг.
в месяц регистрации

БОНУС  
1200 тг.

ЗА ПОКУПКУ 
на 10 000 тг.
во второй месяц после регистрации

БОНУС  
2500 тг.

ЗА ПОКУПКУ 
на 15 000 тг.
в третьем месяце после регистрации 

БОНУС  
3800 тг.

Полные  
условия на сайте 

www.siberianhealth.com 
и по телефону горячей 

линии 8 800 080 8580

Осы жазда «Сибирское здоровье» Корпо-
рациясына қосылып, сатып алыңыз да,  

7500 тг. дейін БОНУС АЛЫҢЫЗ!

Маусым айында купонмен келіп, 
«Артықшылықты клиент» картасын кез 
келген өнімге 

1200 тг. бонусымен ТЕГІН АЛЫҢЫЗ.

АКЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ  
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ

БОНУСЫ НА ЗДОРОВЬЕ!
Присоединяйся к Корпорации «Сибирское 
здоровье» этим летом, покупай и получай 
БОНУСЫ до 7500 тг.!

1. Приходи с купоном в июне и ПОЛУЧИ 
БЕСПЛАТНО карту Привилегированного 
клиента с бонусом 1200 тг. при любой 
покупке

2. Купи в июне продукции на 5000 тг., чтобы 
использовать свои бонусы.

Хочешь больше БОНУСОВ? 
3. Соверши в июле и августе повторные покупки  

и сможешь получить дополнительные бонусы 
– 
2500 и 3800 тг.

Өз бонусыңызды пайдалану үшін 
маусым айында 5000 тг. өнім сатып 
алыңыз.

Көбірек БОНУС алғыңыз келе ме? 
3. Шілде және тамыз айларында қайтадан 
өнім сатып алыңыз да, қосымша бонус – 

2500 және 3800 тг. алуыңыз мүмкін.

с 1 июня по 31 августа 2015 г.



1. Акцияның қолданылу мерзімі: 2015 жылғы 1 маусымнан 31 тамыз 
аралығында.
2. Акция қатысушы: акцияның қолданылу кезеңінде Келісім жасасқан жаңа 
Артықшылықты клиенттер.
3. “Артықшылық клиент” картасын ТЕГІН алу үшін:
• купонды кез келген Компанияның Қызмет көрсету орталығында (КҚКО) 
картаға айырбастау;
• Тіркеу келісімін толтыру;
• кез келген сомаға өнім сатып алу керек. 
4. Акция қолданылатын кез келген айда акцияға қатысуды бастауға олады, 
бұл ретте бонустар акция шарттары орындалған қалған айларға ғана 
есептелінеді.
5. Акцияға маусым айында қатысуды бастау кезінде ғана барлық үш бонусты 
алуға болады. 
6. Акцияға күнтізбелік ай ішінде жасалған барлық сатып алу есепке алынады.
7. Бонустар акцияның әр айы үшін, келесі айдың 5-іне дейін есептеледі. 
8. Бонустар сомасы белгіленген. Қатысушыға бір айда бір ғана бонус 
есептелінеді.
9. Бонустардың Компанияның Қызмет көрсету орталығында келесі күнтізбелік 
ай ішінде пайдалануға болады. Бір ай ішінде пайдаланылмаған бонустар 
жойылады.
10. Бонустарды акциялық сатып алуды төлеуге пайдалануға болмайды. 
11.Пайдаланылған акциялық бонустарға сыйақы (балл) есептелмейді. 
12. Есептелінген бонустар туралы ақпараттың Компанияның Қызмет көрсету 
орталықтарынан білуге болады. 
13. Толық ақпарат “Сибирское здоровье” Корпорациясының ресми сайтында 
www.siberianhealth.com.

1. Период действия акции: с 1 июня по 31 августа 2015 года.
2. Участники акции: новые Привилегированные клиенты, заключившие 
Соглашение в период действия акции.
3. Чтобы получить карту Привилегированного клиента БЕСПЛАТНО, 
необходимо:
• обменять купон в любом Центре обслуживания Компании (ЦОКе) на карту;
• заполнить Регистрационное соглашение;
• совершить покупку продукции на любую сумму. 
4. Начать участие в акции можно в любой месяц действия акции, при 
этом бонусы будут начислены только за оставшиеся месяцы, в которые 
выполнены условия.
5. Получить все три бонуса можно, только начав участие в акции в июне. 
6. В акции учитываются все покупки, совершенные в течение календарного 
месяца.
7. Бонусы начисляются за каждый месяц акции, до 5 числа следующего 
месяца. 
8. Сумма бонусов является фиксированной. За один месяц участнику будет 
начислен только один бонус.
9. Использовать бонусы можно в Центре обслуживания Компании в течение 
следующего календарного месяца. Неиспользованные в течение месяца 
бонусы аннулируются.
10. Бонусы нельзя использовать для оплаты покупок по данной акции. 
11. Премии (баллы) за использованные акционные бонусы не начисляются. 
12. Информацию о начисленных бонусах можно узнать в Центрах 
обслуживания Компании. 
13. Подробная информация на официальном сайте  
Корпорации «Сибирское здоровье» www.siberianhealth.com.

тіркелген айда
5000 тг.
ӨНІМ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН

1200 тг. 
БОНУС

тіркелгеннен кейін екінші айда
10 000 тг.
 ӨНІМ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН

2500 тг. 
БОНУС

тіркелгеннен кейін екінші айда
15 000 тг.
 ӨНІМ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН

3800 тг. 
БОНУС

БАРЫНША КӨП БОНУС  
АЛУ ҮШІН 
маусым айында қосылыңыз*!

*АКЦИЯНЫҢ ШАРТТАРЫ *УСЛОВИЯ АКЦИИ

Подключайся в июне,  чтобы получить МАКСИМУМ БОНУСОВ*! 
БОНУС 1200 тг. ЗА ПОКУПКУ на 5000 тг. в месяц регистрации
БОНУС 2500 тг. ЗА ПОКУПКУ на 10 000 тг. во второй месяц после регистрации
БОНУС 3800 тг. ЗА ПОКУПКУ на 15 000 тг. в третьем месяце после регистрации 

Көбірек БОНУС алғыңыз келе ме? 

1



Купи продуктов на 12 500 тг. и закажи  
любые тени Enigma всего за  940 тг.

12 500 тг. ӨНІМ САТЫП АЛЫП, КЕЗ КЕЛГЕН 
Enigma қабақ бояуына бар-жоғы  
                                      940 тг. ТАПСЫРЫС БЕРІҢІЗ
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СУПЕР

БАҒА

ҚЫЗДЫРЫЛҒАН  
ҚАБАҚ БОЯУЛАРЫ2625 тг. 2890 тг.

ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ ЗАПЕЧЕННЫЕ ТЕНИ

НЫҒЫЗДАЛҒАН  
ҚАБАҚ БОЯУЛАРЫ

401719
Манго сүйісі
Манговый 
поцелуй 

401723
Кофе салтанаты
Кофейная  
элегантность

103101

401722
Бағалы жаңғақ
Драгоценный 
орех

101

104

401724
Көкшіл толқын
Васильковый 
прибой

104

401725
Шырынды  
қожақат
Сочная ежевика

105

401726
Көз тартар киви 
Обольстительный 
киви

106

401727
Жеміс қиялы
Фруктовая 
фантазия

107

401728
Құлпынай ләззаты
Клубничное  
удовольствие

108

401729
Күлгін самал 
Фиалковый бриз

109

401730
Нәзік бутон
Нежный бутон

401732
Қара қызғалдақ
Черный тюльпан

01 03

401734
Жас шөп
Молодая зелень

05

401731
Мыс жауқазын
Медный шафран

02

401733
Көкшіл лаванда 
Голубая лаванда

401735
Піскен інжір
Спелый инжир

04 06

СУПЕР ЦЕНА

3



      С
ен қа-

сымда бол
саң…

барлық жол 

бақытқа  

жетелейді!

БАЯЛИГ | Салтанат
Боялған және құрғақ 
шашқа арналған сусабын

БАЯЛИГ | Роскошь
Шампунь для окрашенных и 
сухих волос

 50 мл 

БАЯЛИГ | Салтанат
Боялған және құрғақ шашқа 
арналған бальзам-кондиционер

БАЯЛИГ | Роскошь
Бальзам-кондиционер для окрашен-
ных и сухих волос

 50 мл         

СІБІР ТОПТАМАСЫ | Шаш салтанаты
Жиынтық
Демалыс кезінде немесе ұзақ сапар кезінде шаш күтімін естен 
шығармаңыз. Күн көзінде жүргеннен кейін оларға ерекше күтім 
қажет!
КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СИБИРИ | Роскошь волос
Набор
Во время отпуска или дальней поездки не забывайте ухаживать за волосами. 
После пребывания на солнце им требуется особое внимание!

402577 

1360 тг.
2465 тг.

СІБІР ТОПТАМАСЫ | Нәзік күтім

Шуудэр (Шық), әйелдердің интимді гигиенасына арналған 
табиғи фитосабыны
Дара Эхэ (Құдай), әйел бактерияға қарсы фитосабыны 

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СИБИРИ | Нежная забота
«Шуудэр» (Роса), натуральное фитомыло для женской интимной гигиены  
«Дара Эхэ» (Богиня), антибактериальное фитомыло  

402578

1360 тг.
2465 тг.

   Когда  ты рядом…
все дороги ведут к счастью!
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СІБІР ТОПТАМАСЫ | Табиғи қорғаныс
Жиынтық
Ұзақ саяхатқа немесе жақын сапарға күш-қуатыңызды қалпына келтіру үшін 
аңызға айналған «Тамыр» бальзамының және «Эльбэшэн» (Сиқыршы) табиғи 
антисептигінің шағын құтысын өзіңізбен ала жүріңіз.

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СИБИРИ | Природная защита
Набор
Возьмите с собой в длительное путешествие или небольшую поездку легендарный бальзам 
«Корень» для восстановления сил и природный антисептик «Эльбэшэн» (Волшебник) в 
мини-формате.

402546 

1360 тг.
2465 тг.

ЭЛЬБЭШЭН | Сиқыршы
Бальзам-флорасептик
ЭЛЬБЭШЭН | Волшебник
Бальзам-флорасептик

 50 мл  

СІБІР ТОПТАМАСЫ |Табиғи жаңару
 «Зурхэн Хуша» (Самырсын өзегі), шағын қалпына кел-
тіруші маскасы, 50 мл  
«Хатан» (Падиша), шағын күндізгі қалпына келтіруші 
кремі, 50 мл 

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СИБИРИ |  
Природное обновление
«Зурхэн Хуша» (Сердце кедра), регенерирующая маска, 50 мл  
«Хатан» (Царица), дневной восстанавливающий крем, 50 мл  

402576

1360 тг.
2465 тг.

ТАМЫР
Қолданылу аясы 
кең бальзамы
КОРЕНЬ
Бальзам широкого  
спектра действия

 50 мл

5



АДАПТОВИТ
Сергітуші кешені
Шаршағанды басады, күш береді және 
күйзеліске шыдамдылықты арттырады. Ұшақпен 
ұшу кезінде жеңіл сезінуге және ауа райына тез 
бейімделуге көмектеседі. Саяхаттан тың әсер 
алуға күш-қуат береді!

АДАПТОВИТ
Тонизирующий комплекс
Снимает усталость, придает сил и повышает устойчивость к 
стрессу. Помогает легче перенести авиаперелет и быстрее 
акклиматизироваться. Больше сил для новых впечатлений 
в путешествиях!

 10 мл 500094 
1995 тг.    Сен  

қасымда бол
саң…

қалалар мен елд ер 

ОҢАЙ

бағынады!

   Когда  ты рядом…
города и страны 

покоряются с 
легкостью!

6



«КЕМПІРҚОСАҚ» 
ӘМИЯНЫ
Материалы: жасанды былғары
Өлшемі: 95х192х15 мм

ПОРТМОНЕ «РАДУГА»
Материал: искусственная кожа
Размер: 95х192х15 мм
104281     

2075 тг. 

НОЙТОН | Ылғал
Ылғалдандырушы және қалпына 
келтіруші түнгі крем
Сібір мен Байкалдың жабайы өсімдіктерінің 
сығындылары мен майлары қосылған теңдессіз 
түнгі крем теріні түнгі ұйқы кезінде тиімді 
қалпына келтіреі. Оның құрамындағы белсенді 
компоненттер терінің қорғаныс қабілетін 
арттырады. Теріңіз таңертең тегіс, біркелкі, әрі 
серпімді болып көрінеді.

НОЙТОН | Влага
Увлажняющий и восстанавливающий 
ночной крем
Невероятный ночной крем с экстрактами и 
маслами дикорастущих растений Сибири и Байкала 
эффективно восстанавливает кожу во время ночного 
сна. Активные компоненты в составе повышают 
собственные защитные способности кожи. Утром ваша 
кожа выглядит более гладкой, упругой и эластичной.

 50 мл 402360 
920 тг.
1365 тг.

НОЙТОН | Ылғал
Жеңіл ылғалдандырушы 
күндізгі крем SPF 15
Жеңіл ылғалдандырушы күндізгі 
крем шаршаған теріге балғындығы 
мен нұрлы өңін қайтарады. 
Осы кремді күн сайын таңертен 
пайдалансаңыз, теріңізге нағыз 
жайлылық сезімін сыйлайсызй!

НОЙТОН | Влага
Увлажняющий дневной крем SPF 15
Легкий увлажняющий дневной крем 
вернет уставшей коже свежий и сияющий 
вид. Используя этот крем каждое утро, вы 
подарите вашей коже ощущение настоящего 
комфорта!

 50 мл 402359 
920 тг.

1365 тг.

7



ОРАМАЛ  
Құрамы: 100% мақта 
Өлшемі: 100х150 см

ПОЛОТЕНЦЕ 
Состав: 100% хлопок 
Размер: 100х150 см
104031 

3250 тг. 
Размер: 50х90 см 
103330 

1500 тг.

«АЛМА» НӘЗІК БІЛЕЗІГІ
Ұзындығы: 200 мм
Материалы: метал
БРАСЛЕТ АЖУРНЫЙ «ЯБЛОКИ»
Длина: 200 мм
Материал: металл
103009

2050 тг.
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На пляже

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. 3-ФОРМУЛА
Жағажайдағы демалысты жақсы көретіндерге арналған 
табиғи қорғаныс. Кешен тікелей күн сәулелерінің теріс 
әсерімен және басқа да сыртқы факторлармен күреседі, 
антиоксидантты қорғанысты қамтамасыз етеді және 
жастықты сақтауға көмектеседі. 

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3  
Природный защитник для поклонников пляжного отдыха. Ком-
плекс борется с негативным воздействием прямых солнечных лу-
чей и других внешних факторов, обеспечивает антиоксидантную 
защиту и помогает продлить молодость. 

 120 капсул 500113 
5340 тг. 
6250 тг.

ESSENTIALS. ЙОХИМБЕ ЖӘНЕ 
ЖЕНЬШЕНЬ
Ерлер сенімділігінің кепілі. Өнімнің құрамында таны-
мал афродизиак – йохимбин бар және ерлер қуаты-
ның көзі болып табылады: жұмысқа қабілеттігін және 
сексуалдық әлеуетін арттырады.

ESSENTIALS. ЙОХИМБЕ  И ЖЕНЬШЕНЬ
Залог уверенности мужчины. Продукт содержит известный 
афродизиак – йохимбин – и является источником мужской 
силы: повышает физическую работоспособность и сексуальный 
потенциал.

 30 капсул 500131 
1550 тг. 

1820 тг.

   Сен  

қасымда бол
саң…

өзімді құдіретті 

СЕЗІНЕМІН!

   Когда  ты рядом…
я чувствую себя богиней!

9



ОРАМАЛ 
Құрамы: 100% мақта 
Өлшемі: 100х150 см

ПОЛОТЕНЦЕ 
Состав: 100% хлопок 
Размер: 100х150 см
103421 

3250 тг. 
Өлшемі: 50х90 см
Размер: 50х90 см 
103331 

1500 тг. 

   Сен  қасымда болсаң…жаздың аптап күні КҮЛКІГЕ ТОЛЫ
   Когда  ты рядом…
знойное лето 
наполнено смехом
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БАЯЛИГ | Салтанат
Боялған және құрғақ шашқа 
арналған маска
Шашқа арналған табиғи фосфолипидтері 
бар құнарлы маска боялған шашқа үш 
жақты күтім жасайды: қоректендіреді, 
ылғалмен қанықтырады, сәндеуге 
көнбейтін шашты ретке келтіреді.  

БАЯЛИГ | Роскошь
Маска для окрашенных и сухих волос
Роскошная маска для волос с натуральными 
фосфолипидами обеспечивает окрашенным 
волосам тройной уход: питает, насыщает влагой, 
контролирует непослушные волосы.

 200 мл  401838 
1030 тг.

1575 тг. 

ЭДИ ШЭДИ | Сиқыр
Шаштың өсуіне арналған нығайтушы маска
Құрамы шаштың өсуі процесін жандандырады, 
оларды қатайтады және сынғыштығын азайтады. 
Өсімдік сығындылары шашқа жылтырлық пен 
жұмсақтық береді.  Аптасына 1-2 рет пайдалану 
ұсынылады. 

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Укрепляющая маска для роста волос
Уникальный состав укрепляющей маски активизирует 
процесс роста волос, укрепляет их и уменьшает ломкость. 
Экстракты растений придают волосам блеск и мягкость. 
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

 200 мл  401822 
1030 тг. 

1575 тг.

НАРАТАЙ | Күн
Күнге қыздырынуға арналған 
нәзік косметикалық сүт SPF 20
UVA- және UVB-сәулелердің зиянды 
әсерінен қорғау. Антиоксидантты әсер.
Ылғалдандыру.

• ши майы 
• жалбыз эфир майы

НАРАТАЙ | Солнечный
Нежное молочко для загара SPF 20
Защита от повреждающего воздействия 
UVA- и UVB-лучей.
Антиоксидантное воздействие.
Увлажнение.

• масло ши 
• эфирное масло мяты

 150 мл  401598 
1360 тг.

1935 тг. 11



ТОРГОН | Жібек
Қолға арналған крем
Крем теріні қоректендіреді, әрі ылғалдан-
дырады, оны қоршаған ортаның теріс фак-
торларының агрессивті әсерінен қорғайды. 
Витаминдермен және микроэлементтермен 
қанықтырады, ұсақ зақымдардан кейін 
тері қабатының жылдам қалпына келуіне 
көмектеседі және ерте қартаюмен күреседі.

ТОРГОН | Шелк
Крем для рук
Питает и увлажняет кожу, защищает ее от агрес-
сивного воздействия негативных факторов 
окружающей среды. Насыщает витаминами и 
микроэлементами, способствует быстрому восста-
новлению кожного покрова после мелких повреж-
дений и борется с признаками преждевременного 
старения.

 65 мл 401773  

1000 тг. 

ТОРГОН | Жібек
Қолға арналған крем-сабын
Қолға арналған нәзік сабын теріні 
құрғатпай, мұқият тазалайды. Өсімдік 
сығындыларының кешені ылғалдан-
дырады, тері жасушаларының жаңа-
руына көмектеседі және қабыршақта-
нуын болдырмайды, маска мен кремді 
қолдану тиімділігін арттырады. 

ТОРГОН | Шелк
Крем-мыло для рук
Нежное мыло для рук бережно очища-
ет кожу, не пересушивая ее. Комплекс 
растительных экстрактов ухаживает, ув-
лажняет, способствует обновлению кле-
ток кожи и пред отвращает шелушение, 
повышает эффективность применения 
маски и крема.

 250 мл 401774  

1050 тг. 

ТОРГОН | Жібек
Қолға арналған маска
Маска қол терісін қоректендіреді, жұмсар-
тады және ағартады, оның тонусы мен сер-
пімділігін арттырады. Өсімдік сығындылары 
мен жидектердің кешені теріні витаминдер-
мен қанықтырады, қартаюдың негізгі бел-
гілерімен күреседі. Тырнақты жақсартады, 
әрі кутикулаға күтім жасайды. 

ТОРГОН | Шелк
Маска для рук
Питает, смягчает и осветляет кожу рук, повышая 
ее тонус и эластичность. Комплекс растительных 
экстрактов и ягод насыщает кожу витаминами, 
борется с основными признаками старения. Улуч-
шает состояние ногтей и ухаживает за кутикулой.

 100 мл 401775 
1105 тг. 

ТОРГОН | Шелк
Қолға арналған скраб
Айрықша жұмсақ түйіршіктері бар скраб 
терінің қабыршықтанған бөлігін мұқият 
кетіруге арналған. Уралдық мия сығындысы 
айқын ағарту және жаңарту әсерін береді.

ТОРГОН | Шелк
Скраб для рук
Скраб с особыми мягкими гранулами создан 
специально для бережного удаления ороговевших 
частичек кожи. Экстракт уральской солодки ока-
зывает выраженное осветляющее и обновляющее 
действие.

 75 мл 401776 
1000 тг. 12



   Сен қа-

сымда бол
саң…

МЕН  

ТАБИҒАТПЕН- 

біртұтаспын!

АМИНАЙ ЭМ | Өмір шөбі
Бауыр фитошайы
Жағымды дәмі бар хош иісті фитошайы жазғы шай 
ішу кезінде тамаша көңіл-күй сыйлап қана қоймай, 
бауырдың жұмысын қалпына келтіруге көмектеседі.

АМИНАЙ ЭМ | Трава жизни
Печеночный фиточай
Ароматный фиточай с приятным вкусом не только подарит 
прекрасное настроение во время летнего чаепития, но и по-
может нормализовать работу печени.

 30 фильтр-пакетов  500021 
450 тг.

760 тг. 

КАМЕЛИЯ СИБИРИКА  
САГАН-ДАЙЛЯМЕН
Табиғи күш және сергектік
Шөппен емдеушіілер «өмірді ұзартушы» деп атаған, 
биік тауда өсетін саган-дайля өсімдігі сергітеді және 
күш береді. Шөп дәмінің тамаша үйлесімі алма және 
бүлдірген тілімдерімен теңдессіз жағымды хош иіс 
туғызады.

КАМЕЛИЯ СИБИРИКА С САГАН-ДАЙЛЕЙ
Природная сила и тонус
Высокогорное растение саган-дайля, названное травниками 
«продлевающее жизнь», тонизирует и придает сил. Изыскан-
ная гармония травяного вкуса переплетается с кусочками 
яблок и земляники, создавая необычайно приятный аромат.

 15 фильтр-пакетов  500114 
1360 тг.

1945 тг. 

   Когда  ты рядом…
я и природа -  
одно целое!
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КІЛТ САЛҒЫШ 
Материалы: жасанды былғары
Өлшемі: 70х125 мм
КЛЮЧНИЦА 
Материал: искусственная кожа
Размер: 70х125 мм
104212

1400 тг. 

МУЛЬХЭН | Мұз
Аяққа арналған 
жайландырушы гель
Ісіктерді және терідегі іркілу құбылыстарын 
кетіруге көмектеседі. Аяқтағы ауырлық 
сезімін жеңілдетеді, жайлылық пен жеңіл-
дік сезімін сыйлайды. Жағымды салқын-
датады және сергітеді. Ашық аяқ киіммен 
жүру кезінде жайсыздық туғызбайды. 

МУЛЬХЭН | Лед
Успокаивающий гель для ног
Помогает устранить отеки и застойные яв-
ления на коже. Устраняет чувство тяжести в 
ногах, дарит ощущение комфорта и легкости. 
Приятно охлаждает и освежает. Не вызывает 
дискомфорт при ходьбе в открытой обуви.

 75 мл 401803  

1235 тг.   760 тг.  

   Сен қа-

сымда бол
саң…

маған қанат біткенд ей 

БОЛАДЫ!

   Когда  ты рядом…
у меня вырастают крылья!
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ЭНХЭРЭЛГЭ | Рақат
Аяққа арналған жұмсартушы крем
Жарылуға бейім аяқ терісін 
ылғалдандырады және жұмсартады. 
Табиғи майлар және бал сығындысы 
теріні қанықтырады, оны қалпына 
келтіруге көмектеседі. 
ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Смягчающий крем для ног
Крем увлажняет и смягчает кожу ног, склонную 
к появлению трещин. Натуральные масла и 
экстракт меда насыщают кожу и способствуют 
ее восстановлению.

 75 мл 401793 
1210 тг.    820 тг. 

ЭНХЭРЭЛГЭ | Рақат
Аяққа арналған тазартушы скраб
Аяқ басының күстенген терісін жұмсартады, қабыршықтанға-
нын кетіреді, сергітеді, ылғалдандырады және жағымсыз 
иісті кетіреді. Өсімдік сығындылары тер шығаруды қалпына 
келтіруге көмектеседі. Майлар теріні тыныштандырады, 
аяққа балғындық және жеңілдік сезімін береді. 
ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Очищающий скраб для ног
Скраб размягчает огрубевшую кожу ступней, удаляет ороговевшие 
частицы, освежает, увлажняет и дезодорирует. Растительные 
экстракты способствуют нормализации потоотделения. Масла 
успокаивают кожу, придают ощущение свежести и легкости.

 75 мл 401798  

1025 тг.   830 тг. 

ЭНХЭРЭЛГЭ | Рақат

Аяққа арналған крем-дезодорант
Табиғи негіздегі аяққа арналған дезодорант жағымсыз 
иістің пайда болуынан қорғайды, теріні ұзақ уақыт құрғақ 
қалпына сақтайды. Эфир майлары аяқты салқындатады, 
балғындық және жеңілдік сезімін береді. 

ЭНХЭРЭЛГЭ | Нега
Крем-дезодорант для ног
Дезодорант для ног на натуральной основе надежно защищает от 
появления неприятного запаха, надолго оставляя кожу ног сухой. 
Эфирные масла охлаждают, придают ощущение свежести и легкости.

 75 мл 401797  

1210 тг.   850 тг. 
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Siberian SPA
ХОШ ИІСТІ ЛӘЗЗАТ

АРОМАТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

   Сен қа-сымда болсаң…бар әлемҚҰШАҒЫМДА!

ФИРМАЛЫҚ ТАСПАСЫ БАР 

ФЛЕШ-КАРТА 
Көлемі: 8 ГБ

ФЛЕШ-КАРТА
с фирменной лентой 
Объем: 8 ГБ
104293 (орысша логотип)
104273 (ағыл. логотип)

2875 тг. 

   Когда  ты рядом…
я обнимаю 
весь мир!
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ОРМАН БҮЛДІРГЕНІ  
ЖӘНЕ ЖАЛБЫЗ
Орман бүлдіргені мен жалбыз сығындысы, бұрыш 
жалбызы, грейпфрут және тәтті апельсин эфир 
майлары бар, денеге арналған скраб.

 • Көңіл-күйді көтереді және тамаша хош иісі бар.
 • Теріні жаңарта отырып, мұқият түлетеді.
 • Теріні тегіс, әрі жібектей етеді.

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА
Скраб для тела с экстрактами лесной земляники и мяты, 
эфирными маслами мяты перечной, грейпфрута и сладкого 
апельсина
 • Поднимает настроение и имеет потрясающий аромат.
 • Бережно отшелушивает, обновляя кожу.
 • Делает кожу невероятно гладкой и шелковистой.

ЕМДІК АРША
Арша, майқарағай және эвкалипт майы, ақтаспа 
сығындсы және майқарағай шайыры қосылған, денеге 
арналған скраб.

 • Сергітуші және жандандырушы хош иіс.
 • Сібір өсімдіктерінің бағалы майлары және 
сығындыларымен байытылған.

 • Теріні жылтыр, тегіс етеді және күш-қуатқа 
толтырады.

ЦЕЛЕБНЫЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Скраб для тела с можжевельником, маслами пихты и эвка-
липта, экстрактом астрагала и живицей пихтовой
 • Освежающий и пробуждающий аромат.
 • Обогащен ценными маслами и экстрактами сибирских растений.
 • Делает кожу сияющей, гладкой и наполненной энергией.

ТАУ БАЛЫ
Тау балы, жөке гүлі, тал, бұқар беде және 
жұпаргүл сығындылар қосылған, денеге 
арналған скраб.

 • Өсімдіктердің хош иісті сығындылары, тау балы.
 • Жұмсақ уқалаушы бөлшектер теріні мұқият 
түлетеді.

 • Терінің жай-күйі жақсарады.

ГОРНЫЙ МЕД
Скраб для тела с горным медом, экстрактами липово-
го цвета, ивы, донника белого и душицы
 • Ароматные экстракты растений, горный мед.
 • Мягкие скрабирующие частицы дарят коже береж-

ное отшелушивание.
 • Состояние кожи улучшается.

0%
СУЛЬФАТТАР, ПАРАБЕНДЕР, 
ФТАЛАТТАР, МИНЕРАЛДЫ МАЙ-
ЛАР, ЖАСАНДЫ БОЯҒЫШТАР 
МЕН ХОШ ИІСТЕНДІРГІШТЕР

 150 мл 402816 
1060 тг. 

1260 тг.

 150 мл 402818 
1260 тг.    1060 тг.

 150 мл 402817 
1260 тг.   1060 тг. 

СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, 
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА,  
ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ОТДУШЕК
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   Сен қа-

сымда бол
саң…

МЕН ӘР 

күнді сүй
емін!

КОМПЬЮТЕР 
ТІНТУІРІ
Материалы: пластик
Өлшемі: 50х110 мм
МЫШЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ
Материал: пластик
Размер: 50х110 мм
103458

1950 тг. 

   Когда  ты рядом…
я люблю  
каждый день!
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PHYTOMEDICA. 1 ФАЗА
Күндізгі ағартушы крем SPF 30
Күн көзінен қорғайтын тиімділігі жоғары құрал теріні 
ағартады және теріде пайда болған пигменттерді кетіреді. 
Мінсіз күндізгі күтім: терең ылғалдандыру, терінің липидті 
қорғанысын сақтау және антиоксидантты қорғаныс.

 • сермене сығындысы
 • розмарин майы
 • қырмызыгүл сығындысы
 • түймедақ сығындысы

PHYTOMEDICA. ФАЗА 1 
Дневной отбеливающий крем SPF 30
Высокоэффективное солнцезащитное средство осветляет кожу и 
удаляет уже образовавшийся в коже пигмент. Идеальный дневной 
уход: глубокое увлажнение, сохранение липидного барьера кожи и 
антиоксидантная защита.

 • экстракт лимонника
 • масло розмарина
 • экстракт календулы
 • экстракт ромашки

 50 мл 401752 
  2365 тг.    1880 тг.

УЯН НОМО | Иілгіш садақ
Бальзам-концентрат
Саяжайда және үйде, серуендеу 
және белсенді демалыс кезінде тап-
тырмайтын көмекші! Бальзам-құтқа-
рушы: дереу сіңеді, қол мен аяқтағы 
жайсыздықты кетіруге көмектеседі, 
қабынуды басады және буындардың 
қозғалғыштығын қалпына келтіреді. 
УЯН НОМО | Гибкий лук
Бальзам-концентрат
Идеальный помощник на даче и дома, 
во время прогулок и активного отдыха! 
Бальзам-спасатель: мгновенно проникает, 
помогая снять дискомфорт в области рук и 
ног, устранить воспаления и вернуть под-
вижность суставов. 

 50 мл 402580 
1260 тг.    630 тг.  

МЭДЭСЭ | Емші құпиясы
Қалпына келтіретін бальзам
Жәндіктердің шағуынан болған тітіркенуді басады. Күн 
көзіне күйген теріні жылдам қалпына келтіреді. Жара 
мен сызаттардың жазылуын тездетеді, тыныштанды-
рады және қабынуды басады. Пикникке немесе сая-
бақтағы серуенге өзіңізбен бірге ала жүріңіз!
МЭДЭСЭ | Секрет лекаря
Восстанавливающий бальзам
Снимает раздражение, вызванное укусами насекомых. Быстро 
восстанавливает кожу после солнечных ожогов. Ускоряет 
заживление ран и царапин, успокаивает и снимает воспаление. 
Возьмите с собой на пикник или прогулку в парке!

 30 мл 401802 
1105 тг. 
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ДОЛГИН | Толқын
Бетке арналған жаңартушы скраб 
Нәзік скраб терінің бітелген саңылауларын аша оты-
рып, әрі ұақ кемшіліктерін тегістеп, теріні тазартады, 
терідегі қан айналымын жандандырады және жағым-
ды сергітеді. Тері сау, әрі нұрлы қалпына келеді.

ДОЛГИН | Волна
Обновляющий скраб для лица
Нежный скраб очищает кожу, открывая закупоренные поры 
и выравнивая мелкие несовершенства, активизирует микро-
циркуляцию в коже и приятно освежает. Кожа приобретает 
здоровый и сияющий вид.
 • дробленые косточки оливы
 • кофеин и ментол
 • ягоды калины и клюквы

 
 

 
 

ХАРААСГАЙ | Қарлығаш
Бетке арналған нәзік тазартушы крем 
Жұмсақ тазартушы крем терінің липидті қабатына 
зақым келтірмей, қорғаныс қасиеттерін бұзбай, 
кір мен декоративті косметиканы оңай кетіруге 
көмектеседі. Өсімдіктіктердің сығындылары беттің 
өңін жақсартуға көмектеседі, ылғалдандырады 
және қалпына келтіру процесін жандандырады. 
Қалыпты және құрғақ теріге қолдануға болады.  

ХАРААСГАЙ | Ласточка
Нежный очищающий крем для лица 
Нежный очищающий крем поможет одним движением 
удалить загрязнения и декоративную косметику, не по-
вреждая липидный слой и не нарушая защитных свойств 
кожи. Экстракты растений способствуют улучшению цвета 
лица, увлажняют и активизируют восстановительные про-
цессы. Идеально подходит для нормальной и сухой кожи.
 • экстракты василька, фиалки и мать-и-мачехи
 • экстракт овса

АРИТ НЮУР | Таза жүз 
Бетке арналған жидек пилингі
Табиғи жидек пилингі терінің қабыршақтанған 
жасушаларын кетіре отырып, теріні мұқият 
тазартады, жаңару процесін жылдамдатады 
және ұсақ әжімдердің азаюына көмектеседі. 

АРИТ НЮУР | Чистое лицо
Ягодный пилинг для лица
Натуральный ягодный пилинг деликатно очищает кожу, 
удаляя ороговевшие клетки, ускоряет процессы обновле-
ния и способствует сокращению мелких морщинок.

НУУР | Көл
Жуынуға арналған шөп бальзам
Жұмсақ шөп бальзам кірді кетіре отырып, теріні мұқият 
тазалайды, терінің жаңару процесін ынталандырады. 
Жидек сығындыларының кешені теріні сергітеді, оны ви-
таминдермен және микроэлементтермен қанықтырады.

НУУР | Озеро
Травяной бальзам для умывания
Мягкий травяной бальзам бережно очищает кожу, 
удаляя загрязнения, стимулирует процессы обновления 
кожи. Комплекс экстрактов ягод тонизирует кожу, насы-
щая ее витаминами и микроэлементами.
 • алоэ вера
 • гранулы жожоба
 • экстракты сибирских ягод

ТАЗАРТУ
УХОД ЗА ЛИЦОМ – ОЧИЩЕНИЕ

20-25 БЕТТЕРДЕН КЕЗ КЕЛГЕН 2 ӨНІМДІ САТЫП АЛСАҢЫЗ,  «ТУНГАЛАГ» ТОНИГІ ЖЕҢІЛДІКПЕН!

 • гүлкекіре, шегірүл және өгейшөп сығындылары
 • сұлы сығындысы

 100 мл  401829

1000 тг.

 • алоэ вера
 • жожоб түйіршіктері
 • сібір жидектерінің сығындысы

 80 мл  401831

1155 тг.

 • таңқурай шырыны
 • жеміс қышқылдары
 • сібір жидектерінің сығындысы

 80 мл  401777

1155 тг.

 • зәйтүннің ұсақталған дәндері
 • кофеин және ментол
 • шеңгелжидек пен мүкжидек жидектері

 80 мл  401835

1155 тг.
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СЕРГІТУ
УХОД ЗА ЛИЦОМ – ТОНИЗИРОВАНИЕ

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ДВУХ ПРОДУКТОВ со стр. 20-25 ЛЮБОЙ ТОНИК «ТУНГАЛАГ» ВСЕГО за 730 тг.!

40+

20-25 БЕТТЕРДЕН  КЕЗ КЕЛГЕН 2 

ӨНІМДІ САТЫП АЛСАҢЫЗ, 

«ТУНГАЛАГ» ТОНИГІ  

                       
  ЖЕҢІЛДІКПЕН!

                    ВСЕГО ЗА  

                 730 ТГ.!

АКЦИЯ!

%

АРНАЙЫ  
ҰСЫНЫС

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
АКЦИЯ!

ТУНГАЛАГ | Балғындық
Бет терісіне арналған қартаюға қарсы тоник
Қартаюға қарсы ылғалдандырғыш тоник құрамындағы 
амин қышқылдары мен майлар кешені теріні мінсіз 
ылғалдандырады, терінің жаңаруына себепші бола-
ды. Өсімдік майлары теріні қоректендіріп, анағұрлым 
жұмсақ әрі серпімді етеді. Өсімдік сығындылары терінің 
қалпына келу процестерін жандандырып, коллаген 
синтезіне жағдай жасайды.

ТУНГАЛАГ | Свежесть
Антивозрастной тоник для лица 
Антивозрастной увлажняющий тоник с комплексом аминокис-
лот и масел идеально увлажняет кожу, способствуя ее обновле-
нию. Растительные масла питают кожу, делая ее более упругой 
и эластичной. Экстракты растений активизируют регенератив-
ные процессы в коже, стимулируя синтез коллагена.
 • масло персика
 • экстракт жимолости
 • экстракт шиповника

ТУНГАЛАГ | Балғындық
Бет терісіне арналған 
ылғылдандырғыш тоник
Ылғалдандырғыш тоник тазартқыш сүтше мен скраб-
ты пайдалану тиімділігін күшейтеді. Бүлдірген, шетен, 
қарабүлдірген, шие сығындылары жасушалардың 
тыныс алуын жақсартады, теріні микроэлементермен 
және дәрумендермен нәрлендіреді. Ал түймедақ 
жұмсартқыш және тыныштандырғыш әсер береді.

ТУНГАЛАГ | Свежесть
Увлажняющий тоник для лица 
Увлажняющий тоник усиливает эффект использования 
очищающего молочка и скраба. Экстракты земляники, 
рябины, ежевики, вишни усиливают дыхание клеток, на-
сыщают кожу микроэлементами и витаминами. Ромашка 
оказывает смягчающее и успокаивающее действие.
 • экстракт ромашки
 • экстракты сибирских ягод: земляники, рябины, 

ежевики, вишни

40+

 • түймедақ сығындысы
 • сібір жидектерінің сығындылары: бүлдірген, 
шетен, қарабүлдірген, шие

 250 мл  401808

1285 тг.   730 тг.

 • олія персику
 • екстракт жимолості
 • екстракт шипшини

 250 мл  401830

1155 тг.   730 тг. 

ПРИ ПОКУПКЕ 

ЛЮБЫХ 2 
ПРОДУКТОВ СО  

СТР. 20-25 ЛЮБОЙ

ТОНИК  
«ТУНГАЛАГ»  

ВСЕГО ЗА  730 ТГ.!
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ЗУРХЭН ХУША |
Самырсын өзегі
Бет терісіне арналған 
қалпына келтіруші маска

ЗУРХЭН ХУША | Cердце кедра
Регенерирующая маска для лица
 • масло кедровых орехов, овсяная мука
 • гинкго билоба
 • женьшень, родиола розовая

ХУСЭН ЭДИР |
Жастық күші
Қартайған теріге арналған 
қалпына келтіруші маска

ХУСЭН ЭДИР | Сила молодости
Восстанавливающая маска для зрелой кожи
 • экстракты бузины и конского каштана
 • экстракты белой смородины и ежевики
 • экстракты сибирских ягод

ШЭДИТЭ ЖЭМЭС |
Ғажап жидек
Жидектер қосылған 
сергіткіш маска

ШЭДИТЭ ЖЭМЭС | Чудо-ягода
Тонизирующая маска с ягодами
 • ягоды черники, клюквы, брусники
 • экстракт кровохлебки
 • экстракты имбиря, коры кассии

СИБИРИИН АЛТАН |
 Сібір алтыны
Қатты құрғаған теріге арналған 
ылғалдандырушы маска 

СИБИРИИН АЛТАН | Сибирское золото
Увлажняющая маска для обезвоженной кожи 
 • масла ши, виноградных косточек, кукурузы
 • экстракты женьшеня, облепихи, родиолы розовой
 • экстракт бодяги

ҚАРҚЫНДЫ КҮТІМ

 
 

УХОД ЗА ЛИЦОМ – ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

 • самырсын жаңғағының майы мен сұлы ұны
 • гинкго билоба
 • адамшөп, қызғылт семізот

 75 мл  401879

1050 тг.

 • аю бадам мен ат талшын сығындысы
 • ақ қарақат пен қарабүлдірген сығындысы
 • сібір жидектерінің сығындылары

 75 мл  402412

1000 тг.

 • қаражидек, мүкжидек, итбүлдірген жидектері
 • кровохлебка сығындысы
 • зімбір сығындысы, кассия қабығы

 75 мл  402413

1260 тг.    880 тг.

ХУСЭН ГАЗАР |
Жер күші
Бетке арналған, емдік балшық 
қосылған тазартушы маска

ХУСЭН ГАЗАР | Сила земли
Очищающая маска для лица с лечебной глиной
 • лечебная глина
 • концентрат сосновых почек
 • экстракты бадана, коры дуба, березы и овса

 • ши, жүзім дәнектері, жүгері майлары
 • адамшөп, шырғанақ, қызғылт семізот 
сығындылары

 • балдыр сығындысы

 • емдік балшық
 • қарағай бүршіктерінің концентраты
 • шағыргүл сығындысы, емен, 
қайың, сұлы қабықтары

 75 мл  402410

1105 тг.
 75 мл  402411

1000 тг.    720 тг.
20-25 БЕТТЕРДЕН КЕЗ КЕЛГЕН 2 ӨНІМДІ САТЫП АЛСАҢЫЗ,  «ТУНГАЛАГ» ТОНИГІ ЖЕҢІЛДІКПЕН!
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БААРХАД | Бархат
Бетке арналған құндыз май  
қосылған қоректендіруші крем-маска

БААРХАД | Бархат
Питательная крем-маска для лица с 
норковым маслом
 • Питание, увлажнение и обновление кожи.
 • Разглаживание морщинок.
 • Выраженный регенерирующий эффект.
 • Для всех типов кожи.

ҚАРҚЫНДЫ КҮТІМ

 
 

УХОД ЗА ЛИЦОМ – ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

 • Теріні қоректендіру, ылғалдандыру және 
жаңарту.

 • Әжімдерді тегістеу.
 • Айқын қалпына келтіру әсері.
 • Терінің барлық түрлеріне арналған.

 100 мл  400310

1000 тг.

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ДВУХ ПРОДУКТОВ со стр. 20-25 ЛЮБОЙ ТОНИК «ТУНГАЛАГ» ВСЕГО за 730 тг.!
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ХАТАН | Патшайым
Қалпына келтіретін күндізгі крем 
Крем терінің бедерін тегістей отырып, тереңінен 
сіңеді, әжімдерді тегістейді және бет пішінін 
айқынау түсуге көмектеседі. 

ХАТАН | Царица
Дневной восстанавливающий крем
Крем глубоко проникает в кожу, выравнивая ее рельеф, 
разглаживает морщины и помогает создать более четкий 
овал лица.
 • масло рыжика
 • экстракты цикория и уральской солодки
 • масло шиповника

ХАТАН | Патшайым
Қалпына келтіретін түнгі крем
Кемел жастағы тері күтіміне арналған қанық 
крем әжімдер санын айтарлықтай қысқартады, 
тері тегіссіздіктері мен бет пішінін тегістейді. 

ХАТАН | Царица
Ночной восстанавливающий крем
Насыщенный крем для ухода за зрелой кожей заметно 
сокращает количество морщин, выравнивает рельеф 
кожи и овал лица.
 • масло кедра
 • экстракт солодки уральской
 • экстракт байкальского шлемника

ХАТАН | Патшайым
Қартайған теріге арналған кешенді құрал
Терінің қартаю процесінің баяулауына көмек-
теседі. Коллаген және эластин тапшылығын 
толықтырады. Әжімдерді едәуір тегістейді, 
олардың айқындылығы мен тереңдігін азайтады. 
Пигментті дақтарды едәуір ағартады.

ХАТАН | Царица
Комплексное средство для зрелой кожи
Способствует замедлению процессов старения кожи. Воспол-
няет дефицит коллагена и эластина. Заметно разглаживает 
морщины, снижает их выраженность и глубину. Значительно 
осветляет возрастные пигментные пятна.
 • экстракт подорожника
 • экстракты винограда, калины, солодки
 • масла рыжика и кунжута

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

50+

40+
40+

УХОД ЗА ЛИЦОМ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 • жолжелкен сығындысы
 • жүзім, бүрген, мия сығындылары
 • арыш және күнжіт майлары

 50 мл  402736

1575 тг.   1290 тг.

 • балқарағай майы
 • орал миясының сығындысы
 • байқал томағашөбінің сығындысы

 50 мл  401812

1470 тг.    1130 тг.
 50 мл  401813

1470 тг.    1130 тг.

 • арыш майы
 • шашыратқы және оралдық мияның сығындылары
 • итмұрын майы

20-25 БЕТТЕРДЕН КЕЗ КЕЛГЕН 2 ӨНІМДІ САТЫП АЛСАҢЫЗ,  
«ТУНГАЛАГ» ТОНИГІ ЖЕҢІЛДІКПЕН!
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ШЭМЭТЭЙ | Қоректендіру
Қорғайтын күндізгі крем
Сергіткіш, ылғалдандырғыш әсер көрсетеді, 
теріні ылғал жоғалтудан сақтайды, ұсақ әжім-
дерді көрсетпейді, терінің бетін тегістейді.

ШЭМЭТЭЙ | Питание
Защитный дневной крем
Оказывает освежающее, увлажняющее действие, защи-
щает кожу от потери влаги, маскирует мелкие морщинки, 
визуально выравнивая поверхность кожи.
 • масла оливы, арники, рыжика
 • экстракт шиповника
 • экстракт расторопши

ШЭМЭТЭЙ | Қоректендіру
Қабаққа арналған күтім кремі
Көз айналасының нәзік терісіне толыққан-
ды күтім. Кремнің компоненттері эластин 
мен коллагеннің түзіулін ынталандырады, 
көз айналасындағы мимикалық әжімдерді 
болдырмайды. 

ШЭМЭТЭЙ | Питание
Ухаживающий крем для век 
Полноценный уход за деликатной кожей вокруг 
глаз. Компоненты крема стимулируют выработку 
эластина и коллагена, предотвращают появление 
мимических морщин вокруг глаз. 
 • экстракты василька и конского каштана
 • экстракты корня пуэрарии, коры ясеня, цикория
 • экстракты масла ши, кедра

ШЭМЭТЭЙ | Қоректендіру
Күтім жасайтын түнгі крем     
Құнарлы, қанықтырылған крем сіз ұйықтап 
жатқанда, жұмыс істейді, бет терісіне мінсіз күтім 
жасайды және оны жаңартады, ылғал жоғалтуды 
болдырмайды.

ШЭМЭТЭЙ | Питание
Ухаживающий ночной крем
Богатый, насыщенный крем работает, пока вы спите, 
идеально ухаживая за кожей лица и обновляя ее, пре-
дотвращает потерю влаги.
 • масла сои и облепихи
 • экстракты гибискуса и черной смородины
 • экстракты боярышника и гинкго билоба

ҚОРЕКТНДІРУ
УХОД ЗА ЛИЦОМ – ПИТАНИЕ

 • соя және шырғанақ майлары
 • бөрітарақ және қара қарақат сығындылары
 • долана және гинкго билоба сығындылары

 50 мл  401809

 1365 тг.    1040 тг.

 • зәйтүн, арника, арыш майлары
 • итмұрын сығындысы
 • алатікен сығындысы

 50 мл  401811

1365 тг.   1040 тг. 

 • гүлкекіре және ат талшын сығындылары
 • пуэрария тамырының, шаған 
тамырының, цикорий сығындылары

 • ши майының, самырсын сығындылары

 15 мл  401810

1050 тг.   680 тг. 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ДВУХ ПРОДУКТОВ со стр. 20-25
ЛЮБОЙ ТОНИК «ТУНГАЛАГ» ВСЕГО за 730 тг.!
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ДАЛДА МОДОН | Орман құпиясы
Денеге арналған скраб
Самырсын жаңғақтарының қабығы бар бал скраб 
теріні терең тазартады және қабыршақтанған 
жасушаларды кетіреді. Ақ тал сығындысының 
тұтқырлық қасиеті бар, теріні тегістейді және оның 
серпімділігін арттырады. Алтей, куриль шайы және 
бал теріні жұмсартады, оның иілімдігін арттырады.

ДАЛДА МОДОН | Тайна леса
Cкраб для тела
Медовый скраб со скорлупой кедровых орехов 
глубоко очищает кожу и удаляет ороговевшие клетки. 
Экстракт белой ивы обладает вяжущими свойствами, 
разглаживает кожу и повышает ее упругость. Алтей, 
курильский чай и мед смягчают кожу, повышают ее 
эластичность.
 • скорлупа кедровых орехов
 • экстракт белой ивы
 • женьшень, алтей, мед, курильский чай

ДАРА ЭХЭ | Әйел құдай
Денеге арналған фитосабын
Жұмсақ фитосаын теріге мұқият күтім жасайды 
және оны тазартады. Өсімдік сығындыларының 
кешені сергіткіш, қорғаныс, нығайту әсеріне ие. 
Эфир майлары теріге қорғаныс әсерін береді.

ДАРА ЭХЭ | Богиня
Фитомыло для тела
Мягкое фитомыло бережно ухаживает за кожей 
и очищает ее. Комплекс растительных экстрактов 
оказывает тонизирующее, защитное, укрепляющее 
действие. Эфирные масла оказывают защитное действие 
на кожу.
 • экстракт бузины черной
 • череда, гречиха, сосновые почки
 • эфирные масла

КЕШЕНДІ КҮТІМ

ЭНХЭРГЭН | Қамқор
Қолға арналған қоректендіруші крем
Қолдың терісін құрғап кетуден сақтайды, терінің 
липидті кедергісін қалпына келтіреді, оны 
қоректендіреді. Теріге тегістік, серпімділік береді.

ЭНХЭРГЭН | Ласковый
Питательный крем для рук
Защищает кожу рук от пересушивания, восстанавливает 
липидный барьер кожи, питает ее. Придает коже 
гладкость, упругость.
 • масла рыжика, фисташки, облепихи
 • соки моркови, смородины, тыквы, лимона
 • экстракты листьев грецкого ореха, рябины

УХОД ЗА ТЕЛОМ – КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

 • самырсын жаңғақтарының қабығы
 • ақ тал сығындысы
 • женьшень, алтей, бал, куриль шайы

 • арыш, пісте, шырғанақ майлары
 • сәбіз, қарақат, асқабақ, лимон шырындары
 • грек жаңғағы жапырақтарының, шетен сығындылары

 • қара аю бадам сығындысы
 • итошаған, қарақұмық, қарағай бүршіктері
 • эфир майлары

 250 мл  401880

1210 тг.

 200 мл  401836
1285 тг.

 65 мл  401819

1000 тг.

Подходит для 
будущих мам
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ХЭРЭГТЭЙ | Қажет
Барлық отбасы мүшелеріне арналған әмбебап сабын
 • Барлық отбасы мүшелеріне арналған мұқият тазарту.
 • Бактериялардан қорғаныс.
 • Сезімтал, зақымдалған теріге, сондай-ақ балалардың 
терісіне қолдануға болады.

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальное мыло для всей семьи
• Деликатное очищение для всей семьи.
• Защита от бактерий.
• Подходит для чувствительной, поврежденной, а также детской кожи.
 • инулин, пантенол
 • минеральный комплекс (цинк, медь, магний)

ХЭРЭГТЭЙ | Қажет
Барлық отбасы мүшелеріне арналған әмбебап крем
 • 24 сағат бойы ылғалдандыру.
 • Беттің, қолдың және дененің өте сезімтал терісіне жарамды.
 • Барлық отбасы мүшелерінің қолдануына болады.

ХЭРЭГТЭЙ | Нужный
Универсальный крем для всей семьи
 • Увлажнение на 24 часа.
 • Подходит для очень чувствительной кожи лица, рук и тела.
 • Может использоваться всеми членами семьи.
 • масло ши, воск рисовых отрубей
 • минеральный комплекс (цинк, медь, магний)

БАРЛЫҚ ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 24 САҒАТТЫҚ КҮТІМ
УХОД ЗА ТЕЛОМ – 24 ЧАСА ЗАБОТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

 • ши майы, күріш кебектерінің балауызы
 • минералды кешен (мырыш, мыс, магний)

 300 мл  402738
1420 тг.

 • инулин, пантенол
 • минералды кешен (мырыш, мыс, магний)

 300 мл  402739
1420 тг.
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ТАМЫР
Денеге арналған, қолданылу аясы кең бальзам 
13 өсімдік сығындысы және бағалы майқарағай 
майы қосылған аңызға айналған бальзам. Қа-
быну процестерін басады, қыздырады, жалпы 
көңіл-күйді жақсартады, күш-қуатты қалпына 
келтіреді, қол мен аяқтағы жайсыздықты жеңіл-
детеді. Жаз сіз үшін белсенді болсын!

КОРЕНЬ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 
Легендарный бальзам с 13 растительными экстрактами 
и ценным пихтовым маслом. Снижает воспалительные 
проявления, прогревает, улучшает общее самочувствие, 
восстанавливает силы, облегчает дискомфорт в области 
рук и ног. Пусть ваше лето будет активным!
 • масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта эфирное 
 • живица сосновая
 • 13 экстрактов сибирских растений

КҮН САЙЫНҒЫ КҮТІМ

ГОРХОН | Бұлақ
Аяққа арналған сергітуші крем
Аяқтағы ауырлық сезімін жеңілдетеді, ұзақ уақыт 
бойы жайлылық және жеңілдік сезімін сыйлай-
дын. Құрамына кіретін қыссүйгіш шөптің эфир 
майы сергіткіш әсерге ие, ал гесперидин биофла-
воноиды терінің қылтамырларының жағдайына 
оң әсер етеді.

ГОРХОН | Ручей 
Тонизирующий крем для ног
Облегчает чувство тяжести в ногах, помогает обрести 
долговременное ощущение комфорта и легкости. Эфир-
ное масло зимолюбки, входящее в состав, обладает 
тонизирующим действием, а биофлавоноид гесперидин 
благотворно влияет на состояние микрокапилляров 
кожи.
 • зимолюбка
 • соя, гесперидин

УХОД ЗА ТЕЛОМ – ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

 • майқарағай майы, камфора, эвкалипт эфир майы 
 • қарағай шайыры
 • 13 сібір өсімдігінің сығындысы

 250 мл  402860

1445 тг.

 • қыссүйгіш шөп
 • соя, гесперидин

 75 мл  401804

1285 тг.
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ДУХААЛ АЗА | Бақыт тамшысы
Сергіткіш массаж майы      
Майдың ашық хош иісі көңіл күйді көтереді, эмоци-
ялық күйзеліс және қалжырау кезінде күшті қалпы-
на келтіреді. 

ДУХААЛ АЗА | Капля счастья
Тонизирующее массажное масло
Яркий аромат масла поднимет настроение, восстановит 
силы при эмоциональном истощении и хронической 
усталости.
 • эфирные масла лемонграсса и мяты
 • эфирные масла ели и чабреца
 • масла зеленого кофе и лесного ореха

ДУХААЛ АЗА | Бақыт тамшысы
Қыздыратын массаж майы     
Қыздыратын маймен массаж жасау организмді 
оттегімен қанықтыра отырып, тыныс алу орган-
дарына, қанайналымына, орталық және шеткі 
жүйке жүйесіне жалпы әсер етеді. 

ДУХААЛ АЗА | Капля 
счастья
Согревающее массажное масло
Массаж с согревающим маслом ока-
зывает общее воздействие на органы 
дыхания, кровообращение, центральную 
и периферическую нервную систему, 
насыщая организм кислородом.
 • масла красного перца и жгучей 

ванили
 • эфирные масла имбиря и корицы
 • эфирное масло шалфея мускатного

ДУХААЛ АЗА | Бақыт тамшысы
Жайландырғыш массаж майы         
Жеңіл жайландырғыш массаж қатты шаршау 
және жүйкенің тозуы белгілерін басуға көмекте-
седі. Жақсы көңіл күйді қайтарады, толық релак-
сацияны қамтамасыз етеді. 

ДУХААЛ АЗА | Капля счастья
Расслабляющее массажное масло
Мягкий расслабляющий массаж поможет снять сим-
птомы переутомления и нервного истощения. Вернет 
хорошее расположение духа и отличное самочувствие, 
обеспечив полную релаксацию.
 • эфирное масло лаванды
 • эфирные масла мяты и сандалового дерева
 • экстракт донника
 • масло кунжута

МАССАЖ МАЙЛАРЫ
УХОД ЗА ТЕЛОМ – МАССАЖНЫЕ МАСЛА

 • лемонграсс және жалбыз эфир майлары
 • шырша және жебіршөп эфир майлары
 • жасыл кофе және орман жаңғағының майлары

 100 мл  401832

1000 тг.

 • лаванда эфир майы
 • жалбыз және сандал ағашының эфир майлары
 • түйебұршақ сығындысы
 • күнжіт майы

 100 мл  401834

1000 тг.

 • қызыл бұрыш және ащы ваниль майлары
 • зімбір және корица эфир майлары
 • мускатты шатыраш эфир майы

 100 мл  401833

1000 тг.

Подходит 
для будущих 
мам
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ШУУДЭР | Шық
Әйелдердің интимді гигиенасына арналған гель
Гель интимді жерлерге мұқият күтім жасайды, терінің 
құрғап кетуін болдырмайды және су теңгерімін сақтауға 
көмектеседі. Қорғаныс әсерін көрсетеді, терідегі тітіркенуді 
жылдам кетіруге көмектеседі.

ШУУДЭР | Роса Гель для женской интимной гигиены
Гель бережно ухаживает за интимной областью, предотвращая пересу-
шивание кожи и помогая сохранить водный баланс. Оказывает защит-
ное действие, способствуя быстрому устранению раздражений на коже.
 • касторовое, оливковое, кунжутное масла
 • пчелиный воск и прополис
 • экстракт зверобоя

ШУУДЭР | Шық
Әйелдердің интимдік гигиенасына арналған део-гель
Қартайған терінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арнайы 
әзірленген. Део-гель интимдік жерлердің нәзік терісін мұқият 
тазалайды, ылғалдандырады және микрофлораның табиғи 
күйін сақтайды. Шөп сығындыларының кешені иіс кетіру әсері-
не ие және жағымсыз иістің пайда болуына кедергі келтіреді. 

ШУУДЭР | Роса  
Део-гель для женской возрастной интимной гигиены
Специально разработан для удовлетворения потребностей зрелой 
кожи. Део-гель бережно очищает нежную кожу интимной области, 
увлажняет и поддерживает микрофлору в естественном состоянии. 
Комплекс экстрактов трав оказывает дезодорирующее действие 
и препятствует появлению неприятного запаха.
 • трегалоза 
 • экстракт амаранта
 • экстракты ромашки и календулы

ИНТИМДІ ГИГИЕНА
УХОД ЗА ТЕЛОМ – ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

 • трегалоза 
 • амарант сығындысы
 • түймедақ және қырмызыгүл сығындылары

 150 мл  401815
1300 тг.

 • майсана, зәйтүн, күнжіт майлары
 • ара балауызы және прополис
 • шайқурай сығындысы

 30 мл  401826
1050 тг.



31

ДЕНЕ КҮТІМІ

31

ШУУДЭР | Шық
Әйелдердің интимдік гигиенасына 
арналған табиғи фитосабын
Фитосабын теріге нәзік әсер етеді, соның арқа-
сында күнделік пайдалануға, оның ішінде етеккір 
күндері, бассейн немесе жағажайда шомылған-
нан кейін, сондай-ақ жүкті әйелдердің интимдік 
гигиенасына ұсынылған. Күнделікті күтімге 
арналған «Шуудэр» интимдік гигиенаға арналған 
спрейімен және гелімен тамаша үйлеседі. 

ШУУДЭР | Роса
Натуральное фитомыло для женской интимной гигиены
Фитомыло очень бережно воздействует на кожу, благо-
даря чему рекомендовано для ежедневного использо-
вания, в том числе в критические дни, после посещения 
бассейна или пляжа, а также для интимной гигиены 
беременных женщин. Идеально сочетается со спреем 
и гелем для интимной гигиены «Шуудэр» для ежеднев-
ного ухода. 
 • эфирное масло чайного дерева
 • эфирное масло лаванды
 • эфирное масло мяты

ШУУДЭР | Шық
Интимді гигиенаға арналған спрей
Сергіткіш спрей – күні бойы нәзік интимді жер-
лердің балғындығын сақтауға арналған тапты-
рмас құрал. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін 
«Шуудэр» табиғи фитосабынын қолданғаннан 
кейін пайдалану ұсынылады. 

ШУУДЭР | Роса 
Спрей для интимной 
гигиены
Освежающий cпрей – 
идеальное средство для 
поддержания свежести 
деликатных интимных 
мест на протяжении 
целого дня. Для достиже-
ния наилучшего эффекта 
рекомендуется использо-
вать после применения 
натурального фитомыла 
«Шуудэр».
 • трегалоза
 • алоэ вера
 • экстракт чистотела

ИНТИМДІ ГИГИЕНА

    

УХОД ЗА ТЕЛОМ – ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

 • шай ағашының эфир май
 • лаванда эфир майы
 • жалбыз эфир майы

 250 мл  401825

1300 тг.    910 тг.

 • трегалоза
 • алоэ вера
 • сүйелшөп сығындысы

 50 мл  401814

920 тг.    670 тг.

Подходит для 
будущих мам
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БАЯЛИГ | Салтанат
Боялған және құрғақ шашқа арналған 
бальзам-кондиционер 
Табиғи компоненттер негізіндегі бальзам шаш тарауды 
жеңілдетеді, олардың сынғыштығын азайтады және жыл-
тырата түседі. Бальзамның арнайы формуласы боялған 
шаштың түсін ұзақ уақыт бойы сақтауға септігін тигізеді. 

БАЯЛИГ | Роскошь
Бальзам-кондиционер для окрашенных и сухих волос
Бальзам на основе натуральных компонентов облегчает расчесы-
вание волос, способствует уменьшению их ломкости и усиливает 
блеск. Специальная формула бальзама содействует долгому 
сохранению цвета окрашенных волос.
 • масло шиповника
 • алоэ вера
 • экстракты лопуха и ромашки

БАЯЛИГ | Салтанат
Шаштың саулығына арналған 
термоқорғаныс спрейі
Енді сіз ыстық құралдардың көмегімен түрлі шаш 
үлгілерін сынап көруіңізге және шашыңызды 
зақымдаудан қорықпауыңызға болады, өйткені 
жаңа спрей:
 • шаштың бетінде шамадан тыс жоғары температу-
раның әсеріне төтеп беретін ыстыққа төзімді қабат 
құрайды;

 • шаш үлгісінің ұзақ сақталуына көмектеседі;
 • сынғыштықтан және ұштанудан қорғайды;
 • боялған шаштың қанық түсін ұзағырақ сақтауға 
көмектеседі.

БАЯЛИГ | Роскошь
Термозащитное укрепляющее средство для 
ослабленных волос
Теперь вы можете сколько угодно экспериментировать 
с прической при помощи горячей укладки и не бояться 
навредить волосам, потому что новый спрей:
 • создает на волосах термостойкую вуаль, противостоящую 

воздействию излишне высоких температур;
 • продлевает стойкость укладки;
 • защищает от ломкости и сечения кончиков;
 • помогает окрашенным волосам дольше сохранять 

насыщенный цвет.
 • натуральный полисахарид лиственницы
 • масла цедры апельсина, лимона, танжерина, туи
 • экстракты вишни, ежевики и клюквы

БАЯЛИГ | Салтанат
Боялған және құрғақ шашқа арналған 
сусабын 
Жұмсақ сусабын бас терісін мұқият тазартады, 
шаш құрылымына зақым келтірмейді. Шоңайна, 
түймедақ және жөке гүлі сығындыларының кешені 
әлсіреген және боялған шашты қалпына келтіруге 
көмектеседі.

БАЯЛИГ | Роскошь 
Шампунь для окрашенных и сухих волос
Мягкий шампунь бережно очищает кожу головы, не по-
вреждая структуру волос. Комплекс экстрактов лопуха, 
ромашки и липового цвета способствует восстановлению 
ослабленных и окрашенных волос.
 • экстракты лопуха и ромашки
 • протеины амаранта
 • алоэ вера

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ – ЗАЩИТА ЦВЕТА

 • шоңайна және түймедақ сығындылары
 • амарант протеиндері
 • алоэ вера

 250 мл  401837

1315 тг.

 • балқарағайдың табиғи полисахариді
 • апельсин, лимон цедрасының, танжериннің, 
боз аршаның майлары

 • шие, қожақат және мүкжидек сығындылары

 100 мл  402737
1315 тг.

 • итмұрын майы
 • алоэ вера
 • шоңайна және түймедақ сығындылары

 250 мл  401780

1315 тг.
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ЭДИ ШЭДИ | Сиқыр
Шаш өсіруге арналған сусабын
Сусабынның көп компонентті табиғи құрамы 
мықты және сау шаштың жаңару процесін жандан-
дырады, оларды қатайтады және сынғыштығын 
азайтады. «Эди Шэди» шаш өсіруге арналған 
бальзам-кондиционермен бірге пайдаланыңыз. 

ЭДИ ШЭДИ | Магия 
Шампунь для роста волос
Многокомпонентный натуральный состав шампуня акти-
визирует процесс возрождения сильных и здоровых волос, 
укрепляет их и уменьшает ломкость. Используйте вместе 
с бальзамом-кондиционером для роста волос «Эди Шэди».
 • экстракты лопуха и ромашки
 • эфирное масло шалфея
 • эфирные масла аниса и лаванды

ЭДИ ШЭДИ | Сиқыр
Шаштың өсуіне арналған бальзам-кондиционер
Табиғи бальзам-кондиционер шаштың өсу процесін 
жандандырады, оларды қатайтады және сынғыштығын 
азайтады. Өсімдік сығындылары мен майлар иілімдігін 
арттырады және шашты жылтырата түседі.

ЭДИ ШЭДИ | Магия
Бальзам-кондиционер для роста волос
Натуральный бальзам-кондиционер активизирует процесс роста во-
лос, укрепляет их и уменьшает ломкость. Экстракты растений и масла 
повышают эластичность и усиливают естественный блеск волос.
 • экстракты лопуха и имбиря
 • экстракт рожкового дерева 
 • эфирное масло шалфея

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ – РОСТ ВОЛОС

 • шоңайна және түймедақ сығындылары
 • шатыраш эфир майы
 • анис және лаванда эфир майлары

 250 мл  401821

1315 тг.

 • шоңайна және зімбір сығындылары
 • айлауық сығындысы 
 • шатыраш эфир майы

 250 мл  401823

1315 тг.
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УДХЭН ОЙ | Орман
Бас терісіне арналған сергіткіш лосьон 
Лосьон бас терісінің күтіміне арналған. Құрамындағы 
эфир майлары жайландыру әсерін береді, өсімдік 
сығындылары терінің қорғаныс қызметін қалпына 
келтіруге көмектеседі,  қайызғақты болдырмайды 
және су-липид теңгерімін реттейді. Белсенді ком-
поненттер кешені шаш түйіндеріне оң ықпал етеді, 
шаштың өсуін жандандыруға көмектеседі, оны 
бұрынғысынан мықты етеді.

УДХЭН ОЙ | Лес   
Тонизирующий лосьон для кожи головы
Лосьон предназначен для ухода за кожей головы. Эфирные 
масла в составе оказывают успокаивающее действие, расти-
тельные экстракты способствуют восстановлению защитных 
функций кожи, предотвращают появление перхоти и регу-
лируют водно-липидный баланс. Комплекс активных ком-
понентов лосьона оказывает благоприятное влияние также 
и на волосяные фолликулы, способствует активизации роста 
волос, делая их более сильными.
 • экстракты ромашки и зверобоя
 • экстракты лопуха и иван-чая
 • экстракт бузины черной

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ – ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

 • түймедақ және шайқурай сығындылары
 • шоңайна және күреңот сығындылары
 • қара аюбадам сығындысы

 250 мл  401805

1235 тг.
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ЭМЭЙ | Дәрілік
Қайызғаққа қарсы сығынды
Тиімді белсенді компоненттер қайызғақтың шығу себебін 
жояды. Қайызғақты 100% дейін кетіреді және оларды қайта 
болдырмайды. Бас терісінің жалпы жай-күйін жақсартады. 
Шашта және бас терісінде байқалатын із қалдырмайды.

ЭМЭЙ | Лекарственный 
Сыворотка против перхоти
Эффективные активные компоненты быстро наносят сокрушитель-
ный удар по источнику перхоти. Удаляет до 100% перхоти и предот-
вращает ее повторное появление. Улучшает общее состояние кожи 
головы. Не оставляет видимых следов на волосах и коже головы.
 • экстракт коры белой ивы
 • экстракты зверобоя, аира
 • эфирные масла эвкалипта, туи и шалфея

ЭМЭЙ | Дәрілік
Қайызғаққа қарсы фитосусабын 
Айрықша табиғи құрал қайызғақтың пайда болу себеп-
терін жоюға арналған. Шайқурай және иіртамыр сығын-
дылары сергіткіш және қабынуға қарсы әсер етеді, май 
бездерінің жұмысын қалпына келтіреді, себореяның пай-
да болуын төмендетеді. Қалақай сығындысы шаштың 
өсуін ынталандырады. Шаш табиғи жылтырай түседі

ЭМЭЙ | Лекарственный 
Фитошампунь против перхоти
Особое натуральное средство для устранения причин появ-
ления перхоти. Экстракты зверобоя и аира оказывают тони-
зирующее и противовоспалительное действие, нормализуют 
работу сальных желез, снижают проявление себореи. Экс-
тракт крапивы стимулирует рост волос. Волосы приобретают 
естественный природный блеск.
 • экстракты ромашки и зверобоя
 • экстракты лопуха и иван-чая
 • экстракт бузины черной

 100 мл  402814
1000 тг.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ – ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ

 • ақ тал қабығының сығындысы
 • шайқурай, иіртамыр сығындылары
 • эвкалипт, боз арша және шатыраш эфир майлары

 250 мл  401807
1575 тг.

 • түймедақ және шайқурай сығындылары
 • шоңайна және күреңот сығындылары
 • қара аюбадам сығындысы

 250 мл  401820

1315 тг.
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ЭРШЭМ | Қуат
Қалыпты шашқа арналған нығайтушы 
бальзам-кондиционер
Табиғи компоненттер негізіндегі бальзам шаш тарауды 
жеңілдетеді. Сығындылар мен эфир майларының кешені 
кофеинмен бірге шашты қатайтады, шаштың табиғи 
жылтырлығын күшейтеді.

ЭРШЭМ | Энергия
Укрепляющий бальзам-кондиционер  
для нормальных волос
Бальзам на основе натуральных компонентов облегчает 
расчесывание волос. Комплекс экстрактов и эфирных масел 
укрепляет волосы, усиливая здоровый блеск.
 • масло касторовое
 • кофеин
 • экстракт хмеля

ЭРШЭМ | Қуат
Қалыпты шашқа арналған нығайтушы сусабын
Сусабынның тиімді формуласы шашты құрғатпай, тазар-
тады. Сығындылар мен эфир майларының кешені шашты 
қанықтырады. Бидай мен амарант протеиндері қалпына 
келтіру және ылғалдыру әсеріне ие.

ЭРШЭМ | Энергия
Укрепляющий шампунь для нормальных волос
Эффективная формула шампуня очищает волосы, не пересуши-
вая их. Комплекс экстрактов и эфирных масел насыщает волосы. 
Протеины пшеницы и амаранта оказывают восстанавливающее и 
увлажняющее действие.
 • масло касторовое
 • протеины пшеницы и амаранта
 • экстракт хмеля

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ – ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

 • майсана майы
 • кофеин
 • құлмақ сығындысы

 250 мл  401817

1315 тг.

 • майсана майы
 • бидай және амарант протеиндері
 • құлмақ сығындысы

 250 мл  401816

1315 тг.
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ОЛОН | Молшылық
Шаштың барлық түрлеріне арналған сусабын
Зімбір, женьшень және гинкго билоба сығындылары шаш 
түйінін қоректендіруші күшейтеді, қан айналымын тездетеді, 
шаштың өсуін ынталандырады және көлемін ұлғайтуға көмек-
теседі. Түймедақ пен жалбыз шашты жұмсартады, оларды 
жылтыр, әрі икемді етеді, күні бойы балғындық сыйлайды. 

ОЛОН | Обилие  
Шампунь для всех типов волос
Экстракты имбиря, женьшеня и гинкго билоба усиливают питание 
волосяной луковицы, ускоряют микроциркуляцию, стимулируют 
рост волос и способствуют увеличению объема. Ромашка и мята 
смягчают волосы, делая их блестящими и послушными, дарят 
свежесть на весь день.
 • экстракт имбиря
 • экстракты женьшеня, гинкго билоба 
 • масла туи и сибирского кедра

ОЛОН | Молшылық
Шаштың барлық түрлеріне арналған бальзам-
кондиционер 
Шаш күтімінде бал негізіндегі табиғи бальзамға сенім 
артыңыз, ол шаш өзегін қалпына келтіруге көмектеседі, 
оның бетін тегістейді, шаш тарауды жеңілдетеді. Құра-
мындағы белсенді компоненттер шаштың сынғыштығын 
азайтады, оған табиғи жылтырлық береді, шашты түбінен 
көтеріп, көлемін ұлғайтады. 

ОЛОН | Обилие  
Бальзам-кондиционер для всех типов волос
Доверьте уход за волосами натуральному бальзаму на основе меда, 
который способствует восстановлению стержня волоса и выравнива-
ет его поверхность, облегчая расчесывание. Активные компоненты в 
составе снижают ломкость волос и придают им естественный блеск, 
способствуют увеличению объема, приподнимая их у корней.
 • экстракты ромашки и календулы
 • масло танжерина
 • эфирные масла имбиря, аниса, туи

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ – ОБЪЕМ ВОЛОС

 • зімбір сығындысы
 • женьшень, гинкго билоба сығындылары 
 • боз арша және сібір самырсыны майлары

 250 мл  402280

1315 тг.

 • түймедақ және қырмызыгүл сығындылары
 • танжерин майы
 • зімбір, анис, боз арша эфир майлары

 250 мл  402281
1315 тг.
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ГЭСЭР
Душқа арналған сусабын-гель   
2-еуінде 1-еуі жұмсақ әмбебап құрал басты және денені күн 
сайын жууға арналған. Сезімтал тітіркендірмейді, құрғатпай-
ды, оңай шайылады және тырысу сезімін қалдырмайды.

ГЭСЭР Шампунь-гель для душа
Мягкое универсальное средство 2 в 1 идеально подходит для 
ежедневного мытья головы и тела. Не раздражает чувствительную 
кожу, не пересушивает, отлично смывается и не оставляет ощуще-
ния стянутости.
 • экстракты женьшеня и чабреца
 • эфирные масла мяты, шалфея и бергамота

ГЭСЭР
Қалыпты шашқа арналған сусабын
Сусабын ерлердің қажеттілігін ескеріп, арнайы жа-
салған – сергітеді, оңай шайылатын мол көбік береді, 
шаштың балғындығын ұзақ уақыт сақтайды. Тек шашқа 
ғана емес, бас терісіне күтім жасайды. 

ГЭСЭР Шампунь для нормальных волос
Шампунь специально создан с учетом потребностей мужчин: 
освежает, дает обильную пену, которая легко смывается, надолго 
оставляя волосы чистыми. Ухаживает не только за волосами, 
но и за кожей головы.
 • эфирные масла сосны, шалфея, мяты, бергамота
 • эфирное масло можжевельника

ДЛЯ МУЖЧИН – ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

 • женьшень және жебіршөп сығындылары
 • жалбыз, шатыраш және бергамот эфир майлары

 200 мл  402088
1315 тг.    980 тг. 

 • қарағай, шатыраш, жалбыз, бергамот эфир майлары
 • арша эфир майы

 250 мл  402089
1315 тг.    980 тг. 
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ГЭСЭР
Жуынуға арналған бальзам
Ультракөбіктенгіш құрал теріні мұқият тазалайды, артық 
тері майын кетіреді, ұсақ кемшіліктерді жояды. Бірнеше 
минут ішінде тері мінсіз, таза, әрі балғын болады. 

ГЭСЭР  Бальзам для умывания
Ультрапенящееся средство бережно очищает кожу, удаляя излиш-
ки себума и устраняя мелкие недостатки. Всего за несколько минут 
кожа становится идеально матовой, чистой и свежей.
 • экстракты хмеля, дягиля, подорожника и чабреца
 • эфирные масла сосны, шалфея, ветивера

ГЭСЭР
Қырынудан кейінгі бальзам
Теңдессіз ерлер құралы: қырынудан кейінгі жайсыздықты бір-
ден басады, теріні жайландырады, әрі жұмсартады, кесілген 
жерлердің жазылуына көмектеседі. Бальзам теріні жағымды 
сергітеді, тырысу сезімін қалдырмайды. Жеңіл текстурасының 
арқасына тамаша сіңіріледі, майлылық сезімін қалдырмайды.  

ГЭСЭР Бальзам после бритья
Незаменимое средство в мужском арсенале: немедленно снимает дис-
комфорт после бритья, успокаивает и смягчает кожу, способствует за-
живлению мелких порезов. Приятно освежает кожу, благодаря легкой 
текстуре великолепно впитывается, не оставляя ощущения жирности.
 • масла кедрового, лесного и фисташкового орехов
 • экстракт имбиря
 • экстракты розмарина, шалфея, ветивера

ГЭСЭР
Қырынуға арналған гель
Сергіткіш гель мұқият қырынуға арналған тамаша жібек-
тей көбік болады. Гель жеңіл қырынуға көмектеседі, әрі 
теріге күтім жасайды: тітіркену мен қабынудың пайда бо-
луына кедергі келтіреді және тамаша ылғалдандырады.

ГЭСЭР  Гель для бритья
Освежающий гель образует превосходную шелковистую пену 
для тщательного бритья. Не только способствует легкому бритью, 
но и ухаживает за кожей: препятствует возникновению раздраже-
ний и воспалений и отлично увлажняет.
 • экстракты мяты и лесного розмарина
 • экстракты подорожника и галеги
 • эфирные масла шалфея, можжевельника, ветивера

ГЭСЭР
Түктің өсуін баяулататын бетке арналған крем 
Ерлердің сезімтал терісіне күн сайынғы мұқият күтім 
жасау. Крем түктің өсуін баяулатады, таза қырыну әсерін 
ұзартады, терінің балғындығын ұзақ уақыт сақтай оты-
рып, қырынудан кейін тітіркенуді болдырмайды.  

ГЭСЭР Крем для лица, замедляющий рост волос
Бережный ежедневный уход за чувствительной мужской кожей. 
Крем замедляет рост волос, продлевает эффект чисто выбритого 
лица, предотвращает появление раздражений после бритья, надол-
го оставляя кожу свежей.
 • вытяжка чистотела и сосновая хвоя
 • байкальский шлемник, солодка
 • эфирные масла шалфея, бергамота, ветивера и можжевельника
 • экстракты зеленого чая, розмарина и ромашки

ДЛЯ МУЖЧИН – ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

 • құлмақ, аю балдырған, жолжелкен және жебіршөп 
сығындылары 

 • қарағай, шатыраш, ветивер эфир майлары

 80 мл  402145
1315 тг.   970 тг. 

 • самырсын, орман және пісте жаңғақтарының майы
 • зімбір сығындысы
 • розмарин, шатыраш, ветивер сығындылары

 100 мл  402086
1735 тг.    1340 тг. 

 • жалбыз және орман розмаринінің сығындылары
 • жолжелкен және галега сығындылары
 • шатыраш, арша, ветивер эфир майлары

 100 мл  402741
1420 тг.    970 тг. 

 • сүйелшөп және қарағай қылқанының сығындысыя
 • байкалдық томағашөп, мия
 • шатыраш, бергамот, ветивера және арша эфир майлары
 • көк шай, розмарин және түймедақ сығындылары

 50 мл  402740
1420 тг.    1040 тг. 
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СІБІРЛІК ЖЕНЬШЕНЬ
1-еуде 3-еуі: тазарту + скраб + маска   
Терінің барлық түрлеріне арналған
Тонусты және терінің қорғаныс қызметін арт-
тырады, жасушалардағы зат алмасу мен қан 
айналымын жақсартады, жаңару процестерін 
ынталандырады.

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
3 в 1: очищение + скраб + маска 
Для всех типов кожи
Повышает тонус и защитные функции кожи, улучшает 
обмен веществ в клетках и кровоснабжение, стимулирует 
процессы обновления.

 75 мл  402585
790 тг.

СІБІР АЮБАДАМЫ
Бір сәтте сергітетін маска
Бір сәтте әсер ететін, бетке арналған маска терінің 
өңін жақсартады. Қара ырғай және ат талшын 
сығындылары тамырлардың тонусын арттыруға 
көмектеседі, ісікті басады, терінің өңін жақсарта-
ды және бет пішінін қалыптастыруға көмектеседі.

СИБИРСКАЯ БУЗИНА
Моментально освежающая маска 
Маска для лица моментального действия улучшает 
внешний вид кожи. Экстракты черной бузины и конского 
каштана способствуют повышению тонуса сосудов, умень-
шают отечность, улучшают цвет кожи и способствуют 
формированию овала лица.

 75 мл  402583
790 тг.

СІБІР ШЫРҒАНАҒЫ
Витаминдер қосылған  
ылғалдандырушы маска
Витаминдерге бай, бетке арналған маска терінің 
сыртқы жай-күйін жақсартады және оның реңін 
тегістейді. Жемістер мен жидектердің шырыны 
теріні пайдалы қышқылдармен және микроэле-
менттермен қанықтырады, оны ылғалдандырады 
және қуат береді. Балдыр сығындысы теріні тарту 
әсеріне ие.

СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
Увлажняющая маска с витаминами
Маска для лица, богатая витаминами, улучшает внешний 
вид кожи и выравнивает ее тон. Соки фруктов и ягод на-
сыщают кожу полезными кислотами и микроэлементами, 
увлажняют ее и наполняют энергией. Экстракт водорос-
лей оказывает подтягивающее действие.

 75 мл  402584
790 тг.
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ОРМАН БҮЛДІРГЕНІ 
ЖӘНЕ ЖАЛБЫЗ
Қолға және тырнаққа 
арналған крем
Бүлдірген және жалбыз сығынды-
ларымен байытылған, қолған және 
тырнаққа арналған крем қол терісін 
жұмсартады және қоректендіреді, 
тырнаққа күтім жасайды, оларды 
қатайтып, сынғыштығын азайтады.

ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА
Крем для рук и ногтей
Крем для рук и ногтей, обогащенный 
экстрактами земляники и мяты, смягчает 
и питает кожу рук, ухаживает за ногтями, 
укрепляя их и предотвращая ломкость.

 75 мл  402587

525 тг.

МҮКЖИДЕК ПУНШ
Қолға және тырнаққа 
арналған крем
Крем теріні жұмсартады, тырнақты 
қатайтады және орман жидектерінің 
жеңіл хош иісін сыйлайды. Нәзік тек-
стурасының арқасында тамаша сіңеді, 
теріде үлдір сезімін қалдырмайды.

КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ
Крем для рук и ногтей
Крем делает кожу мягче, укрепляет ногти 
и дарит легкий аромат лесных ягод. Благо-
даря нежной текстуре отлично впитывается, 
не оставляя ощущения пленки на коже.

 75 мл  402586

525 тг.

ҚУАТТЫ ЖЕНЬШЕНЬ
Қолға және тырнаққа арналған крем
Сібірлік женьшеньнің сығындысымен 
және арша, аю балдырған және зімбір 
майларымен байытылған қоректендіруші 
формула қол терісін қалпына келтіреді 
және жұмсартады, ал кремнің құрамы-
на кіретін кератин тырнақты қатайтуға 
көмектеседі.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ЖЕНЬШЕНЬ
Крем для рук и ногтей
Питательная формула, обогащенная экстрактом 
сибирского женьшеня и ценными маслами мож-
жевельника, дягиля и имбиря, восстанавливает 
и смягчает кожу рук, а кератин, входящий в состав 
крема, способствует укреплению ногтей.

 75 мл  402588

525 тг.
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МҮКЖИДЕК ПУНШ
Душқа арналған витаминді 
гель
КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ
Витаминный гель для душа

 250 мл  402418

ҚУАТТЫ ЖЕНЬШЕНЬ
Душқа арналған сергіткіш гель
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
Тонизирующий гель для душа

 250 мл  402416 

ОРМАН БҮЛДІРГЕНІ 
ЖӘНЕ ЖАЛБЫЗ
Душқа арналған балғындық 
беретін гель
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА И МЯТА
Освежающий гель для душа

 250 мл  402417

ЕМДІК АРША
Душқа арналған 
жайландырушы гель
ЦЕЛЕБНЫЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Успокаивающий гель для душа

 250 мл  402581

ТАУ БАЛЫ
Душқа арналған 
қоректендіруші гель
ГОРНЫЙ МЕД
Питательный гель для душа

 250 мл  402582

Кез келген  
душқа арналған 

гель Любой гель для 
душа за850 тг.1260 тг.



ЦЕЛЛЮЛИТКЕ ҚАРСЫ КЕШЕН
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Подари своей коже идеальный уход 
с дренажной системой «Re: форма». 
Природные компоненты помогут 
создать совершенную фигуру: 
снизят проявления целлюлита 
и уменьшат объемы. 

«Re: форма» дренажды жүйесімен 
теріңізге мінсіз күтім сыйлаңыз. 
Табиғи компоненттер мінсіз 
сымбатыңызды қалыптастыруға 
көмектеседі: целлюлиттің белгілерін 
азайтады және көлемін кішірейтеді.
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ТЕГІС ТЕРІНІҢ ҚҰПИЯСЫ
СЕКРЕТЫ ГЛАДКОЙ КОЖИ

ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН 
МОДЕЛЬДЕУШІ СКРАБ
Модельдеуші скраб
Модельдеуші скраб – негізгі күтімге дайындық. 
Тазарту, қабыршақтанған жасушаларды жою. 
Скраб қан айналымын жандандырады және 
белсенді заттардың сіңірілуін жылдамдатады.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Моделирующий
Моделирующий скраб — подготовка к основному уходу. 
Средство очищает, активизирует микроциркуляцию 
крови и ускоряет доставку активных веществ.

 150 мл  401119

1390 тг.    1040 тг. 

ЦЕЛЛЮЛИТКЕ ҚАРСЫ ГЕЛЬ 
Салқындататын 
Салқындататын целлюлитке қарсы гель – соңғы 
кезең. Қан айналымын күшейту, терідегі алмасу 
процестерін жақсарту. Гель теріні серпімді етеді, 
оған теңдессіз тегістік пен жұмсақтық береді.

ГЕЛЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Охлаждающий
Охлаждающий антицеллюлитный гель — завершающий 
этап. Усиливает микроциркуляцию крови, делает кожу 
упругой, дарит ей непревзойденную гладкость и мягкость.

 150 мл  401117

1390 тг.    1040 тг. 

RE: ФОРМА
массаж щеткасы
RE: ФОРМА
Массажная щетка

 102746

370 тг.

МАЙ
Арықтауға арналған
 • Дененің көлемін кішірейтеді.
 • «Апельсин қабығы» әсерін азайтады.
 • Терінің созылуын болдырмайды

МАСЛО 
Для похудения
 • Уменьшает объемы тела.
 • Делает менее заметным эффект «апельсиновой корки».
 • Предотвращает появление растяжек.

 150 мл  402198

1525 тг.    1010 тг. 



Тартымдылықтың аты бар.
Жеңіл. Ұлпадай. Еліктіргіш.

У очарования уже есть имя. 
Легкое. Невесомое. Притягательное.
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АРОМАМУСС
Тереңінен ылғалдандыруға 
арналған
Жеңіл хош иісті мусс теріге күн 
сайын күтім жасау үшін арнайы 
жасалған. Құрамына кіретін табиғи 
өсімдік компоненттері теріні тама-
ша ылғалдандырады, оның реңі 
мен жай-күйін жақсартады. 
АРОМАМУСС
Для глубокого увлажнения
Легкий ароматный мусс создан специаль-
но для ежедневного ухода. Натуральные 
растительные компоненты, входящие 
в состав, превосходно увлажняют кожу, 
улучшая ее цвет и состояние.

 150 мл  401360

1995 тг.

25+
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сергітетін және құнарлы
РАУШАН СУЫ
Құрамында спирт жоқ сергітені 
және құнарлы раушан суында 14 
тиімді өсімдік сығындылары мен 
эфир майлары бар, олар кез келген 
теріні қоректендіреді, нығайтады 
және жұмсақ сергітеді.
РОЗОВАЯ ВОДА
тонизирующая и обогащающая
Не содержащая спирта тонизирующая 
и обогащающая розовая вода включает 
14 действенных растительных экстрактов 
и эфирных масел, которые питают, укрепля-
ют и мягко тонизируют кожу любого типа.

 200 мл  401681

2180 тг.

Бетке арналған
ҮЙЛЕСІМ КРЕМІ
Бет және мойын терісіне күтім жасай-
ды, қанықтырады және оны қалпына 
келтіреді. Өсімдіік сығындылары рау-
шанның эфир майымен бірге терінің 
реңін тегістейді, оған табиғи жарқыл 
береді, ылғалмен қанықтырады және 
нәзік гүл иісін сыйлайды. 
ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ
крем для лица
Бережно ухаживает за кожей лица и шеи, 
питает, насыщает и восстанавливает ее. 
Экстракты растений в сочетании с розовым 
эфирным маслом выравнивают тон кожи, 
придают ей естественное сияние, насыщают 
влагой и дарят нежный аромат.

 50 мл  401365

2075 тг.

Құнарлы жабайы раушан
МАЙЫ
Теріге қарқынды күтім жасауға 
арналған. Тереңінен қанықтыра-
тын және сергітетін раушан майы 
табиғи регенерация процесін ын-
таландырады, беттің нұрлы өңін 
қалпына келтіреді және теріде 
тамыр торшаларының асқынуын 
болдырмайды. 
БОГАТОЕ МАСЛО ДИКОЙ 
РОЗЫ
Идеально подходит для интенсивно-
го ухода за кожей. Глубоко насыщая 
и тонизируя, масло розы стимулирует 
естественные процессы регенерации, 
восстанавливает сияющий цвет лица 
и предотвращает появление и развитие 
сосудистой сеточки на коже.

 15 мл  401363

1470 тг.

 
           

 

           
  

 
 

Жуынуға арналған
ЖҰМСАҚ КӨБІК
Хош иісті көбік теріні мұқият, әрі 
нәзік тазартады, оның сергітеді 
және қалпына келтіреді, балғын 
және нұрлы өң береді.
БАРХАТНАЯ ПЕНКА
для умывания
Ароматная пенка бережно и деликатно 
очищает кожу, тонизирует и восстанавли-
вает ее, даря свежий и сияющий вид.

 150 мл  401361

1785 тг.

Бет реңін тегістейтін бетке 
арналған
НӘЗІК СКРАБ
Нәзік тазарту құралы кемшілік-
термен жылдам күреседі: терінің 
беткі қабатынан ескі жасушаларды 
кетіреді, терідегі микроциркуляци-
яны және беттің өңін жақсартады, 
ұсақ қылтамырлардың көрінуін 
азайтады.
ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ
для лица, выравнивающий тон
Деликатное очищающее средство быстро 
справится с несовершенствами: удалит ста-
рые клетки с поверхности кожи, улучшит 
микроциркуляцию и цвет лица, уменьшит 
видимое проявление мелких капилляров.

 100 мл  402362

1525 тг.



СІЗДІҢ ТЕРІҢІЗДІҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ ЖАУ-
АП БЕРЕТІН КОСМЕТИКАЛЫҚ ӨНІМДЕР
Күтім құралдарын жас өзгерістерін ескере отырып, 
сіздің теріңіздің қажеттіліктеріне бейімдеу.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ПОТРЕБНО-
СТЯМ ВАШЕЙ КОЖИ
Адаптация компонентов ухода  к потребностям вашей кожи 
здесь и сейчас с учетом возрастных изменений.

ЖЕКЕ СҰЛУЛЫҚ СУСЫНЫН ЖАСАУ
Әйелдер терісінің жай-күйін зерттеу бізді табиғи 
коктейльдердің бірегей топтамасын жасауға ша-
быттандырды, олар арқылы әйелдер өзінің сұлулық 
сусынын жасай алады.
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ЭЛИКСИРА КРАСОТЫ
Именно изучение состояний женской кожи вдохновило нас 
на создание уникальной коллекции природных коктейлей, с 
которой женщина может создать свой собственный эликсир 
красоты.

СІБІР ТАБИҒАТЫНЫҢ БАР БАЙЛЫҒЫ 
ТЕРІНІҢ СҰЛУЛЫҒЫ МЕН САУЛЫҒЫ ҮШІН 
Өнімдер Сібір өсімдіктерінің: ағаш саңырауқұлағы, 
шөптер мен өсімдіктердің жиынтығы, сібірлік 
қылқанды ағаштардың эфир майлары, жидек шы-
рындары және т.б. емдік күші негізінде жасалған.
ВСЕ БОГАТСТВО СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И 
ЗДОРОВЬЯ КОЖИ 
Продукты созданы на основе целебной силы растений 
Сибири: древесного гриба, сборов трав и растений, эфирных 
масел сибирской хвои, ягодных соков и др.
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ТОПТАМАНЫҢ НЕГІЗІ –   
АҒАШ  

САҢЫРАУҚҰЛАҒЫ 

Сұлулықтың  
табиғи  
зертханасы

Природная лаборатория красоты
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ТОПТАМАНЫҢ НЕГІЗІ –   
АҒАШ  

САҢЫРАУҚҰЛАҒЫ 

ТАБЫНУ ЖӘНЕ ҰЗАҚ ӨМІР 
СҮРУ БЕЛГІСІ
Ұзақ ғасырлар бойы Шығыста 
осы саңырауқұлақ ұзақ өмір-
мен, даналықпен, бақытпен 
астасады.  
ОБЪЕКТ ПОКЛОНЕНИЯ И СИМВОЛ 
ДОЛГОЛЕТИЯ
На протяжении многих веков на Востоке 
этот гриб ассоциируется с активным 
долголетием, мудростью, счастьем.  

СЕРДЦЕ КОЛЛЕКЦИИ – 
ДРЕВЕСНЫЙ ГРИБ ТРУТОВИК 
В его состав входят: 
• огромное количество антиоксидантов
• органический германий (Ge)
• аминокислоты
• полисахариды
Воздействие на кожу:
1. Стимулирует синтез коллагена.
2. Поддерживает молодость и здоровье 
клеток.
3. Укрепляет иммунитет кожи.

ОНЫҢ ҚҰРАМЫНА: 
  •  антиоксиданттардың көпшілігі
 •  органикалық германий (Ge)
 •  амин қышқылдары
 •  полисахаридтер кіреді

ТЕРІГЕ  
ӘСЕРІ:

1 Коллагеннің 
түзілуін 
ынталандырады

2жасушалардың 
жастығы мен 
саулығын сақтайды

3 терінің 
иммунитетін 
нығайтады

ХХ ҒАСЫРДЫҢ ҒАЖАП ЖАҢАЛЫҒЫ
ХХ ғасырдың аяғында Алтайда 
анықталған саңырауқұлақ өзінің 
химиялық құрамы қытайлық және 
жапониялық саңырауқұлақта-
рынан асып түседі. 
ЧУДЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ХХ ВЕКА
Обнаруженный в конце ХХ века на Алтае гриб 
благодаря своему химическому составу во 
многом превосходит китайские и японские 
аналоги. 

СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН, ҚҰНДЫ, ӘРІ 
БАҒАЛЫ ӨСІМДІК 
ХХ ғасырдың ортасына дейін ол тек 
бай адамдарға ғана сатылған, ал 
осы саңырауқұлақты тапқан адам 
қартайғанша өзін қамтамасыз еткен.
РЕДКОЕ, ЦЕННОЕ И ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 
РАСТЕНИЕ 
До середины ХХ века его продавали исключи-
тельно богатым людям, а нашедший этот гриб 
обеспечивал себе безбедную жизнь до самой 
старости. 
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ТАЗАРТУ

Самырсын майы
Теріні толыққанды қоректендіруге және оның табиғи ылғалдық 
теңгерімін қалпына келтіруге көмектеседі, теріні жұмсартады, тері 
қабатының серпімділігі мен тегістігін арттырады, тері жасушаларының 
регенерациясын жеделдетеді. 
Кедровое масло
Способствует полноценному питанию кожи и восстановлению ее естественного 
баланса влажности, смягчает кожу, повышает упругость и эластичность кожных 
покровов, ускоряет регенерацию клеток кожи.

Тазартушы май 
САМЫРСЫН ҚУАТЫ
 • Табиғи өсімдік және эфир майларының  үй-
лесімі.

 • Терінің гидролипидті және рН-теңгерімін 
сақтай отырып, ерекше жұмсақ әрекет етеді. 

 • Аса сезімтал тері үшін таптырмас құрал.
Очищающее масло
ЭНЕРГИЯ КЕДРА
 • Сочетание природных растительных и эфирных масел.
 • Действует особенно мягко, сохраняя гидролипидный 

и pH-баланс кожи.
 • Идеально для особо чувствительной кожи.

 150 мл  500067

1915 тг.

Сібірлік галега қосылған, теріні тазар-
туға және макияжды сүртуге арналған  
НӘЗІК САЛТАНАТ
мицелла суы 
 • Мицелла суы кірдің барлық түрлерін, оның 
ішінде көздегі декоративті косметиканы кетіре 
отырып, теріні мұқият тазартады. 

 • Құрал теріні мұқият, әрі нәзік тазартып қана 
қоймайды, қоршаған ортаның теріс ықпа-
лынан: пайдаланылған газдан, табак түтінінен 
қорғайды.

Мицеллярная вода 
НЕЖНАЯ РОСКОШЬ C СИБИРСКОЙ ГАЛЕГОЙ 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ И СНЯТИЯ МАКИЯЖА
 • Деликатно очищает кожу, удаляя все виды загрязне-

ний, в том числе и декоративную косметику для глаз.
 • Не только обеспечивает тщательное и бережное 

очищение кожи, но и защищает ее от негативного 
воздействия окружающей среды: выхлопных газов, 
табачного дыма.

 150 мл  402366

1890 тг.

Сібірлік галега
Коллагеннің түзілуін жандандырады, теріні 
сергітеді, қоректендіреді және ылғалдандырады, 
оның қалпына келуіне және тамырларың ныға-
юына көмектеседі. 
Сибирская галега
Активизирует синтез коллагена, тонизирует, питает 
и увлажняет кожу, способствует ее регенерации и укре-
плению сосудов.

 
 

  
 

ОЧИЩЕНИЕ
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ЖЕҢІЛ ТАЗАРТУ

Табиғи  янтарь
Жасушалық тыныс алу белсенділігін арттырады, қуат береді және 
терінің стреске төзімділігін арттырады, теріні жасартады, оның 
тонусын арттырады, әжімдерді тегістейді, теріге жұмсақтық пен 
жарқыл береді.
Натуральный янтарь
Повышает активность клеточного дыхания, обеспечивает энергетическую под-
держку и увеличивает сопротивляемость кожи стрессам, омолаживает кожу, 
повышает ее тонус, разглаживает морщины, придает коже мягкость и сияние.

ДЫХАНИЕ КЛЕТОК
мультибелсенді эксфолианты 
табиғи янтарьмен 
 • Көп сатылы мұқият тазарту: қабыршықтанған 
теріні кетіреді, теріні тегістейді, тері саңылау-
ларын ашады және тіндік тыныс алуды жақ-
сартады.

 • Терінің тітіркенуге, қабынуға бейімділігін 
төмендетеді, терінің қызаруын азайтады.

 • Қатты құрғауға, тырысу сезімінің болуына 
кедергі келтіреді, терігі нәзіктік пен жұмсақтық 
береді.

Мультиактивный эксфолиант
ДЫХАНИЕ КЛЕТОК С НАТУРАЛЬНЫМ ЯНТАРЕМ
 • Mногоступенчатое бережное очищение: отшелушивает 

ороговевшие частички, полирует кожу, открывает поры 
и улучшает тканевое дыхание.

 • Cнижает склонность кожи к появлению раздражений, 
воспалений, уменьшает покраснение кожи.

 • Препятствует пересушиванию, появлению ощущения 
стянутости, дарит коже нежность и мягкость.

 100 мл  402441

1785 тг.

 
 

АМУР СЕРМЕНЕСІ
интенсив. Пилинг-нектары
 • Теріні жұмсақ қабыршақтандырады, қабынуды 
басады және олардың қайта пайда болуынан 
қорғайды.

 • Майлануға бейім, тері саңылаулары кеңейген 
теріге арналған.

 • Пигментті дақтар, кеңейген тері саңылаулары, 
майлы жылтыр, қабынулар сияқты проблема-
ларды шешуге көмектеседі. 

Пилинг-нектар
АМУРСКИЙ ЛИМОННИК
интенсив
 • Мягко отшелушивает кожу, снимает воспаления и за-

щищает от их повторного появления.
 • Идеально подходит для кожи с расширенными порами, 

склонной к жирности.
 • Способствует решению таких проблем, как пигментные 

пятна, расширенные поры, жирный блеск, воспаления.

 150 мл  500068

1785 тг.

Амур серменесі
Нәзік, әрі мұқият қабыршақтандыру және өлі жасу-
шаларды кетіру. Тері жасушаларының жаңару және 
регенерация процесін іске қосады. 
Амурский лимонник
Нежное и деликатное отшелушивание и удаление отмерших кле-
ток. Запускает процесс обновления и регенерации клеток кожи.

 
 

 
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Сұлулықтың  
табиғи  
зертханасы
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КҮТІМ ЖӘНЕ ҚАНЫҚТЫРУ

 СІЗДІҢ ТЕРІҢІЗДІ ҚАНЫҚТЫРУ
ҮШІН СҰЛУЛЫҚ СУСЫНЫН ЖАСАУ 
КОСМЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗ + 
ФИТОБЕЛСЕНДІ СЫҒЫНДЫ

Cоздание эликсира 
красоты 
для насыщения 
вашей кожи 
Косметическая 
основа + 
Фитоактивная 
сыворотка

Дербес коктейльдерді жасау бойынша бірнеше кеңес:
Несколько советов по созданию индивидуальных коктейлей:

ЖАЙНАҒАН, БАЛҒЫН 
ТЕРІ

СИЯЮЩАЯ, СВЕЖАЯ 
КОЖА

Косметикалық негіз + «Шаршаумен 
күрес» сығындысы
Косметическая основа + сыворотка 
«Борьба с усталостью кожи»

ЫЛҒАЛДАНДЫ-
РЫЛҒАН ТЕРІ

УВЛАЖНЕННАЯ КОЖА

Косметикалық негіз + 
«Құрғақтыққа қарсы» сығындысы
Косметическая основа + сыворотка 
«Против сухости»

ЖАСТЫҚ ПЕН 
СҰЛУЛЫҚТЫ САҚТАУ

ПРОДЛЕНИЕ  
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ

Косметикалық негіз + «Жастықты 
сақтау» сығындысы
Косметическая основа + сыворотка 
«Сохранение молодости»

БЕТТІҢ АЖАРЛЫ ӨҢІ
ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

Косметикалық негіз + «Біркелкі 
рең» сығындысы
Косметическая основа + сыворотка 
«Ровный тон»

ҚАРТАЮДАН ҚОРҒАУ
ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ

Косметикалық негіз + «Қоректен-
діру және қанықтыру» сығындысы
Косметическая основа + сыворотка 
«Питание и насыщение»

УХОД И НАСЫЩЕНИЕ
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КҮТІМ ЖӘНЕ ҚАНЫҚТЫРУ
Сұлулықтың  
табиғи  
зертханасы

ҚОРЕКТЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚАНЫҚТЫРУ
сығындысы. Таулық арника гүлдерімен
Теріні тамаша қоректендіреді және қанықтырады, жаңаруына 
көмектеседі және теріні ерте қартаюдан сақтайды. 

Сыворотка ПИТАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ
с цветками арники горной
Идеально питает и насыщает кожу, способствует ее обновле-
нию и защищает от преждевременного старения.

 30 мл  401894

ҚҰРҒАҚТЫҚҚА ҚАРСЫ
сығындысы акация шайырымен және  
сібірлік шегіргүлмен
Барынша ылғалдандыруды қамтамасыз етеді, 
құрғақтықты және қабыршақтануды кетіреді. 
Сыворотка ПРОТИВ СУХОСТИ
со смолой акации и сибирским ирисом
Обеспечивает максимальное увлажнение кожи, избавляет 
от сухости и шелушения.

 30 мл  500066

ТЕРІНІҢ ШАРШАУЫМЕН КҮРЕСУ
сығындысы қызғылт семізотпен және 
таулық қарағаймен
Терінің сау өңін және табиғи ажарын қайтарады, 
теріні жасартады, әрі нұрландырады. 
Сыворотка БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ КОЖИ
с родиолой розовой и горной сосной
Возвращает коже здоровый оттенок и природный румянец, 
делая лицо сияющим и молодым.

 30 мл  402358

БІРКЕЛКІ РЕҢ
сығындысы оралдық миямен
Кез келген пигментті дақтарды ағартады және 
кетіреді. 
Сыворотка РОВНЫЙ ТОН 
С УРАЛЬСКОЙ СОЛОДКОЙ
Отбеливает кожу и устраняет пигментные пятна любого 
происхождения.

 30 мл  500069

ЖАСТЫҚТЫҚ САҚТАУ
сығындысы қайың шырынымен
Терінің серпімділігі мен тегістігін сақтауға көмектеседі, әжім-
дерді кетіреді және оларды пайда болуына кедергі келтіреді.
Сыворотка СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ
с березовым соком
Помогает коже сохранить упругость и гладкость, устраняет 
морщины и препятствует их появлению.

 30 мл  500070

  

Теріні қуатпен қанықтыру.
Теріні жаңарту.
Терінің нақты қажеттіліктеріне жергілікті 
әсер ету.

СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 
Насыщение кожи энергией.
Обновление. 
Адресное воздействие на конкретные потребности.

НЫСАНАЛЫ ӘСЕР ЕТУ 
СЫҒЫНДЫЛАРЫ 

2260 тг.

УХОД И НАСЫЩЕНИЕ
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КҮТІМ ЖӘНЕ ҚАНЫҚТЫРУ

ӨМІРЛІК ҚУАТ
қорғаныс кремі
сужидек шырынымен
 • Бос радикалдардың әрекетін 
бейтараптандырады.

 • Терінің жаңару процестерін ынталандырады.
 • Теріні УК-сәулелерден қорғайды.

Защитный крем
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА 
С СОКОМ ЯГОД ШИКШИ
 • Нейтрализует действие свободных радикалов.
 • Стимулирует процессы обновления кожи.
 • Защищает кожу от УФ-излучения.

 50 мл  402319

2285 тг.

Сужидек жидектері
Терінің жай-күйін жақсартады, 
оның тегістейді және бетке 
балғындығы мен ажарын қай-
тарады.
Ягоды шикши
Улучшают состояние кожи, разгла-
живая ее и возвращая лицу свежесть 
и сияние.

Аналық ара сүті
Құрамында теріні қалпы-
на келтіруге қолайлы әсер 
ететін минералдар мен 
витаминдер бар.
Маточное молочко
Превосходно тонизирует 
кожу, улучшает ее эластич-
ность и способствует омоло-
жению.

Көкжидек 
антоциандары  
Барлық ұсынылған өсімдік 
антоциандарының ішінде 
антиоксидантты белсенділі-
гі ең жоғары
Антоцианы голубики
Обладают наибольшей антиок-
сидантной активностью среди 
всех представленных раститель-
ных антоцианов.

ЖАСТЫҚ САРАПШЫСЫ
көз айналасындағы теріге арналған кремі
аналық ара сүтімен және көкжидекпен
 • Көз астындағы қара теңбілді едәуір азайтады.
 • Шаршау іздерін кетіреді.

Крем для кожи вокруг глаз
ЭКСПЕРТ МОЛОДОСТИ
с маточным молочком и голубикой
 • Заметно уменьшает темные круги под глазами.
 • Стирает следы усталости.

 15 мл  402742

1420 тг.

 
 
  

 

 
 

УХОД И НАСЫЩЕНИЕ
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Аналық ара сүті
Құрамында теріні 
қалпына келтіруге 
қолайлы әсер ететін 
минералдар мен 
витаминдер бар.
Маточное молочко
Превосходно тонизи-
рует кожу, улучшает ее 
эластичность и способ-
ствует омоложению.

Байытылған косметикалық негіз 
АКТИВ
 • Ылғалдандыру.
 • Антиоксидантты қорғаныс.
 • Теріні жұмсарту және оның серпімділігін 
арттыру.

Богатая косметическая основа
АКТИВ
 • Увлажнение.
 • Антиоксидантная защита.
 • Смягчение кожи и повышение ее эластичности.

 100 мл  402318

1735 тг.

Қанықтырылғн косметикалық негіз 
САРАПШЫ
 • Ылғалдандыру және қанықтыру.
 • Тері жасушаларын жаңарту және әжімдерді 
азайту.

 • Серпімділік пен тегістігін арттыр
Насыщенная косметическая основа
ЭКСПЕРТ
 • Увлажнение и насыщение.
 • Обновление клеток кожи и сокращение морщин.
 • Повышение эластичности и упругости.

 100 мл  402320

1945 тг.

Итмұрын майы
Теріні ылғалданды-
руға жауап беретін 
А витамині бар.
Масло шиповника
Содержит витамин А, 
который отвечает за 
увлажнение кожи.

Алтайлық 
ағашқұлақ 
саңырауқұлағы
Коллгеннің түзілуін 
ынталандырды 
және тері жасу-
шаларының жа-
стығын сақтайды.
Алтайский гриб 
трутовик
Стимулирует синтез 
коллагена и поддер-
живает молодость 
клеток кожи.

Алтайлық 
ағашқұлақ 
саңырауқұлағы
Коллгеннің түзілуін 
ынталандырды және 
тері жасушаларының 
жастығын сақтайды.
Алтайский гриб 
трутовик
Стимулирует синтез кол-
лагена и поддерживает 
молодость клеток кожи.

Пуэрария 
тамырының 
сығындысы
Әжімдерді азайтады, 
олардың тереңдігі 
мен көлемін кішірей-
теді, теріні тартады.
Экстракт корня 
пуэрарии
Сокращает морщины, 
уменьшает их глубину 
и размер, подтягивает 
кожу.

Бидай өскін-
дерінің майы
Теріні толыққанды 
қоректендіруге 
көмектеседі, оны 
жұмсатрады; сер-
пімділігі мен тегісті-
гін арттырады.
Масло зародышей 
пшеницы
Способствует пол-
ноценному питанию 
кожи, смягчает ее; 
повышает упругость 
и эластичность.

 
 

 

 
 30+ 40+

УХОД И НАСЫЩЕНИЕ
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ӨСІМДІК 
СЫҒЫНДЫЛАРЫ ТЕРІНІ 
ЫЛҒАЛДАНДЫРАДЫ 
ЖӘНЕ ЗИЯНДЫ 
УК-СӘУЛЕЛЕРДЕН  
ҚОРҒАЙДЫ. ТАБИҒИ 
ГИПОАЛЛЕРГЕНДІ 
ПИГМЕНТТЕР 
БАРЫНША ТАБИҒИ 
РЕҢКТЕР БЕРЕДІ.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 
УВЛАЖНЯЮТ КОЖУ 
И ЗАЩИЩАЮТ ОТ ВРЕДНЫХ  
УФ-ЛУЧЕЙ. 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ ПИГМЕНТЫ 
СОЗДАЮТ МАКСИМАЛЬНО 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТТЕНКИ.
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ЫМЫРАСЫЗ СҰЛУЛЫҚ
КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ЕРІН БОЯҒЫШ
Нәзік крем тәрізді құрылымы күтім, қорғаныс 
және қолайлы жағуды қамтамасыз етеді. Аю ба-
дам, түймедақ сығындылары және құрамындағы 
итмұрын майы тұрақты, қанық түс береді.
ГУБНАЯ ПОМАДА
Нежная кремовая текстура обеспечивает уход, защиту 
и удобное нанесение. Экстракты бузины, ромашки 
и масло шиповника в составе гарантируют стойкий, 
насыщенный цвет. 

ЕРІН БОЯҒЫШ
Ерінге қанық түс береді, оның табиғи сұлулығын 
айқындай түседі. Майлар кешені, құрамындағы 
шырғанақ сығындысы және бал ерінге мұқият 
күтім жасайды, олардың жастығын сақтауға 
көмектеседі, сыртқы ортаның теріс ықпалынан 
қорғайды.
ГУБНАЯ ПОМАДА
Дарит губам насыщенный цвет, подчеркивает их природ-
ную красоту. Комплекс масел, экстракты облепихи и меда 
в составе бережно ухаживают за губами, помогая сохра-
нить их молодость, защищают от негативных факторов 
внешней среды. 

Сары гүл 
Чайная роза
402282

Коралл пион 
Коралловый пион

402283

Таңқурай фрезиясы 
Малиновая фрезия

402284

Асыл камелия 
Благородная камелия

403028

Көркем сакура 
Изящная сакура

403029

Сымбатты шегіргүл 
Изысканная фиалка

403030

001 002 003

004 005 006

 1,8 г  3670 тг.

Асыл камелия 
Благородная камелия

401556

Көркем сакура 
Изящная сакура

401557

Сымбатты шегіргүл  
Изысканная фиалка

401560

Қымбат гербера 
Элегантная гербера

401561

Салтанатты гибискус 
Роскошный гибискус

401564

02 03 04

05 07

 4 г  2365 тг.
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МАКИЯЖҒА АРНАЛҒАН 
ҚЫЛТАЯҚШАЛАР 
ЖИЫНТЫҒЫ ҚАПТАМАДА
Үш кәсіби косметикалық қылтаяқша. Пони қылынан 
жасалған қисық қылтаяқша қабақты әрлеуге 
арналған. Аппликатор-қылтаяқша қабақ бояуын 
жағуға және жаймалауға арналға. Жанат қылынан 
жасалған ерінге арналған қылтаяқша контурлық 
қарындашты жаймалауға, ерін бояғыш және ерінге 
арналған жылтырды жағуға пайдаланылады.
НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА В ЧЕХЛЕ 
Три профессиональные косметические кисти. Скошенная 
кисть из ворса пони — для офор м ления бровей. Кисть-ап-
пликатор — для нане сения и растушевки теней. Кисть для 
губ из ворса енота служит для растушевки контурного 
карандаша, нанесения помады и блеска для губ.

 104220

2425 тг.
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ЫМЫРАСЫЗ СҰЛУЛЫҚ
КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ҚАСҚА АРНАЛҒАН ҚАРЫНДАШ
Қастың әр талын қоректендіре отырып, күтім жасайды. 
Майсыз құрылымы жеңіл жағылуын қамтамасыз етеді. 
Механикалық - ұштаудың қажеті жоқ.
КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ 
Ухаживает за бровями, питая каждый волосок. Нежирная текстура обе-
спечивает мягкое нанесение. Механический – не нужно подтачивать.

Қоңыр 
Коричневый
402193

01

КӨЗГЕ АРНАЛҒАН ҚАРЫНДАШ
Майсыз құрылымы жеңіл жағылуын және қанық түсті қамта-
масыз етеді. Аю бадам гүлдерінің, құрамындағы түймедақ 
және итмұрын сығындысы көзді қабынудан және жұқпалар-
дан қорғайды.  Механикалық - ұштаудың қажеті жоқ.
КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 
Нежирная текстура обеспечивает мягкое нанесение и стойкий цвет. 
Экстракты цветков бузины, ромашки и шиповника в составе защи-
щают глаза от воспалений и инфекций. Механический – не нужно 
подтачивать.

Қара 
Черный

402191

Қоңыр 
Коричневый
402192

01 02

ҚАБАҚҚА АРНАЛҒАН СҮРМЕ
Қолайлы жұмсақ қылтаяқша мінсіз біркелкі жағуға 
мүмкіндік береді. Глицерин, ланолин, пантенол және 
каррагенан сығындысы жасарту және ылғалдандыру 
қасиеттеріне ие. Жағылмайды, күні бойы макияжды 
бүлдірмейді.  
ПОДВОДКА ДЛЯ ВЕК 
Удобная мягкая кисточка позволяет добиться идеально ровного 
нанесения. Глицерин, ланолин, пантенол и экстракт каррагинана 
обладают омолаживающими и увлажняющими свойствами. 
Не растекается, гарантирует стойкий макияж в течение всего дня.

Қара агат 
Черный агат
402691

01

ҰЗАРТУШЫ ТУШЬ 
Кірпікті мінсіз бөледі және барынша ұзартады, «кірпікке 
кірпік» әсерін береді. Е, С, витаминдерінен тұратын қорек-
тендіруші заттар кешені, биотин, жібек протеині кірпікке 
толыққанды күтім жасайды. 
УДЛИНЯЮЩАЯ ТУШЬ 
Идеально разделяет и максимально удлиняет ресницы, создавая эффект 
«ресничка к ресничке». Комплекс питательных веществ, содержащий 
витамины E, C, биотин и протеины шелка, гарантирует ресницам полно-
ценный уход.

Оникс
401470

Антрацит
401471

02 03

«БАРЫНША КӨЛЕМ» 
КІРПІККЕ АРНАЛҒАН ТУШЫ 
Кірпікке пішін беріп және ұзарта отырып, көлемін арттыра-
ды. Инновациялық формуласының қорғау қасиеттері және 
табиғи компоненттері бар. Жұмсақ жібектей құрылымының 
арқасында тушь кірпікке барынша көлем береді, мінсіз ұзар-
тады және бөледі, түйіршіктер қалдырмайды және түспейді.  
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ»
Увеличивает объем и зрительно удлиняет ресницы, придавая им 
красивую форму и густоту. Специальная форма щеточки позволяет 
прокрасить даже очень короткие реснички. Не оставляет комочков 
и не осыпается. 

Қара агат 
Черный агат
402315

01

 2365 тг.

 10 мл  3675 тг.

 0,3 г  1840 тг.

 0,3 г  1840 тг.  5 мл  2625 тг.



60

ТОНАЛДЫ КРЕМ
Опамен мінсіз үйлесетін үш реңк терінің табиғи 
түсіне бейімделеді және жеңіл әсер береді. 
Табиғи ингредиенттер теріге күтім жасайды, оны 
тегіс, серпімді етеді, ылғалды сақтауға көмекте-
седі, липидтер теңгерімін сақтайды.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
Три оттенка, идеально подходящие к пудре, адаптируют-
ся к естественному цвету кожи и обеспечивают мягкий 
фокус-эффект. Натуральные ингредиенты ухаживают за 
кожей, делая ее гладкой и эластичной, помогают удержи-
вать влагу, поддерживают баланс липидов.

Опал 
Опаловый
402293

Ваниль 
Ванильный
402294

Крем 
Кремовый
402295

01 02 03

 30 мл  3520  тг.    2520 тг. 

Опал 
Опаловый
402614

Ваниль 
Ванильный
402615

Крем 
Кремовый
402616

01 02 03

 5 мл  1050 тг.

Тоналды крем (тестер) / Тональний крем (тестер)

Тоналды крем жағуға арналған
СПОНЖ
Үздік визажистер тоналды құралды кәсіби жағу 
үшін әзірлеген. 
СПОНЖ ДЛЯ ТОНАЛЬНОГО КРЕМА  
Разработан ведущими визажистами для профессиональ-
ного нанесения тонального средства.
 104207

1000  тг.   900 тг. 
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ЫМЫРАСЫЗ СҰЛУЛЫҚ
КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ДАЛАП  
Бетті балғын етіп, әрі нұрландырып макияжды 
аяқтайды. Далаптың көптеген реңкі бір-бірімен мінсіз 
үйлесіп, тек сізге ғана жарасымды реңк жасайды, ал 
жеңіл жібектей құрылымы және гүлддің нәзік хош 
иісі жайлылық сыйлайды. Е витамині жасарту қаси-
етіне ие.
РУМЯНА 
Завершают макияж, делая лицо свежим и сияющим. Сочета-
ние разных оттенков позволяет создать особый изысканный 
цвет, а легкая шелковистая текстура с тонким цветочным 
ароматом дарит ощущение комфорта. Витамин Е в составе 
обладает омолаживающим свойством.

 8,5 г  402612

5145 тг.    3410 тг. 

ОПА ЖАҚҚЫШ 
Нығыздалған және үгілмелі опаны жағуға қолданылады. Сәнді 
таспа опа жаққышты қолда ыңайлы ұстауға мүмкіндік береді.
ПУХОВКА ДЛЯ ПУДРЫ  
Подходит для нанесения компактной и рассыпчатой пудры. Декоративная 
ленточка позволяет удобно держать пуховку в руках.
 104205

250 тг.    200 тг.

НЫҒЫЗДАЛҒАН ОПА
Терінің реңін тегістейді, майлы жылтырды болдырмайды және 
көрінетін кемшіліктерді білдірмейді. Пантенол мен мырыш күтім 
жасайды, бактерияға қарсы және ылғалдандырушы әсерге ие. Тері 
УК-сәулелердің зиянды әсерінен қорғалады.
КОМПАКТНАЯ ПУДРА
Матирует кожу, выравнивает цвет лица, предотвращает появление жирного 
блеска и маскирует видимые неровности. Пантенол и цинк оказывают уха-
живающее, антибактериальное и увлажняющее действие. Кожа защищена от 
вредного действия УФ-излучения.

КАБУКИ ҚЫЛТАЯҚШАСЫ
Үгілмелі опа мен далапты жағуға қолданылады. 
КИСТЬ-КАБУКИ 
Подходит для нанесения рассыпчатой пудры и румян. 

 103728

545 тг.

Опал 
Опаловый
401736

Ваниль 
Ванильный
401737

Крем 
Кремовый
401738

01 02 03

 8,5 г 

3415 тг.    2620 тг. 



Әйелдерге арналған парфюмерлік су 
Парфюмерная вода для женщин

ACCORDANCE | Үйлесім Гармония

Әйелдерге арналған иіс су 
Туалетная вода для женщин
AQUALICA | Аквалика

Күнделікті тіршілік пен бітпей-
тін істер арасында өзіңмен өзің 
болғың келеді, өмірге қуанып, 
өз тартымдылығыңды сезінгің 

келеді. Сәнді және сезімтал 
хош иіс күнделікті өмірдің қы-

зығына айналады, оны жылуға 
толтырады және басқадан 
ерекшелендіріп тұрады, ең 

алдымен  – өзі үшін…
Среди серых будней и бесконечных 

дел так хочется оставаться в гар-
монии с собой, радоваться жизни 
и чувствовать себя привлекатель-

ной. Элегантный и чувственный 
аромат станет изюминкой твоей по-

вседневности, наполнит ее теплом 
и выделит тебя из толпы, прежде 

всего — для тебя самой…

Aqualica әйелдерге арналған иіс 
суының теңдессіз балғын хош 
иісі арманыңыздың жеңіл, ұл-
падай, ұшқынды, көктемгі ты-
нысын масайтатын көк шөп пен 
мұхиттың ноталарымен сезіну 
үшін арнайы жасалған.  
Невероятно свежий аромат женской 
туалетной воды Aqualica создан 
специально для того, чтобы вы смогли 
ощутить дыхание самой мечты — лег-
кой, парящей и искристо-весенней, 
с тонкими нотами опьяняющей зелени 
и синевы океана. 

 • Верхние ноты: апельсин, лимон, бергамот, грейпфрут
 • Ноты «сердца»: боярышник, роза, цветы апельсина
 • Шлейфовые ноты: мускатный орех, сандал, янтарь
 • Семейство ароматов: цветочно-цитрусовые

 • Жоғары ноталары: апельсин, лимон, бергамот, грейпфрут
 • Ортаңғы ноталары: долана, раушан, апельсин гүлдері
 • Төменгі ноталары: мускат жаңғағы, сандал, янтарь
 • Хош иіс тобы: гүл-цитрус

 •Жоғары ноталары: бұрыш
 •Ортаңғы ноталары: раушан

 •Төменгі ноталары: мускус, сандал
 •Хош иіс тобы: гүл-бағдарлы

 •  Верхние ноты: перец
 •  Ноты «сердца»: роза

 •  Шлейфовые ноты: мускус, сандал
 •  Семейство аромата: цветочно-ориентальные

 50 мл  400668

2785 тг.   2250 тг.  50 мл  400553

4175 тг.62



Ерлерге арналған иіс су / Туалетная вода для мужчин

BLACK LION | Қара арыстан Черный лев

Ерлерге арналған иіс су / Туалетная вода для мужчин

APOLLO | Аполлон

Apollo – табысқа жеткі-
зетін, рухани байлық пен 
дене қуатының мінсіз 
үйлесімі.

Apollo — идеальная гармо-
ния духовной концентра-
ции и физической энер-
гии, ведущих к успеху.

 • Жоғары ноталары: бергамот, мандарин, лимон
 • Ортаңғы ноталары: кардамон,раушан, қызыл жидектер
 • Төменгі ноталары: самырсын, ветивер, мускус
 • Хош иіс тобы: мускус ноталары бар бағдарлы хош иіс

 • Верхние ноты: бергамот, мандарин, лимон
 • Ноты «сердца»: кардамон, роза, красные ягоды
 • Шлейфовые ноты: кедр, ветивер, мускус
 • Семейство аромата: ориентальные ароматы с нотами мускуса

 •  Верхние ноты: лимон, грейпфрут
 •  Ноты «сердца»: роза, бергамот, перец

 •  Шлейфовые ноты: кедр, ветивер, сандал, амбра, мускус
 •  Семейство аромата: ориентальные ароматы с нотами мускуса

 50 мл  401892
3990 тг.     3140 тг.

 50 мл  400877
4045 тг.

Жеңімпаз болу үшін 
жаралған тұлғалар 

үшін мәртебелі, қуат-
ты, сәнді хош иіс.

Благородный, динамич-
ный, элегантный 

парфюм  для натур, 
созданных побеждать.

 • Жоғарғы ноталары: лимон, грейпфрут
 • Ортаңғы ноталары: раушан, бергамот, бұрыш

 • Төменгі ноталары: самырсын, ветивер, сандал, амбра, мускус
 • Хош иіс тобы: мускус ноталары бар бағдарлы хош иіс
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СЫҒЫНДЫЛАР – СҰЛУЛЫҚ 
ҚҰНАРЫ СЫВОРОТКИ – КОНЦЕНТРАТЫ КРАСОТЫ

ЗАМАНАУИ КОСМЕТИКАЛЫҚ СЫҒЫНДЫЛАР:
•  Терінің сыртқы өңін жақсартуға және оның тонусын арттыруға.
•  Теріні ылғалдандыруға және оны витаминдермен қанықтыруға.
•  Қан айналымын жақсартуға, теріні жайландыруға және нығайтуға.
•  Пигментті дақтар мен безеуден арылуға.
•  Беттің сау өңін қайтарып, терінің жастығын сақтауға мүмкіндік береді.

СОВРЕМЕННЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
СЫВОРОТКИ ПОЗВОЛЯЮТ:
•  Улучшить внешний вид кожи и повысить ее тонус.
•  Увлажнить кожу и насытить ее витаминами.
•  Улучшить кровообращение, успокоить и укрепить кожу.
•  Избавиться от пигментных пятен и угрей.
•  Обрести здоровый цвет лица и продлить молодость кожи.

СЫҒЫНДЫНЫ 
ПАЙДАЛАНУ  
НӘТИЖЕСІ БІРДЕН 
БАЙҚАЛАДЫ,  
ӨЙТКЕНІ ТЕРІ БЕЛСЕНДІ 
ЗАТТАРДЫҢ БАСЫМ 
МӨЛШЕРІН ЖЕҢІЛ 
СІҢІРІЛЕТІН ТҮРДЕ 
АЛАДЫ.

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СЫВОРОТКИ ЗАМЕТЕН ПРАК-
ТИЧЕСКИ СРАЗУ, ТАК КАК КОЖА 
МГНОВЕННО ПОЛУЧАЕТ БОЛЬ-
ШОЕ КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В ЛЕГКОУСВОЯЕМОЙ 
ФОРМЕ.

Бір косметикалық серияның 
кремі мен сығындысының 
үйлесім барынша тиімді әсер 
етеді

Сочетание крема и сыворотки 
из одной косметической серии 
производит максимальный 
эффект.

+

СЫҒЫНДЫНЫ:
• дербес құрал ретінде
• кремнің астына жағу үшін
• масканың астына жағу үшін 

ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ
СЫВОРОТКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
• как самостоятельное  средство
• наносить под крем
• наносить под маску

КОСМЕТОЛОГТАР РАСТАП ОТЫР:

ОЛАР ТЕРІНІҢ ТЕРЕҢ ҚАБАТТАРЫНА ЕНІП, 
КРЕМ КҮРЕСЕ АЛМАЙТЫН ПРОБЛЕМАЛАРДЫ 
ЖЕҢЕ АЛАДЫ.

НЫСАНАЛЫ ӘСЕР ЕТЕТІН СЫҒЫНДЫЛАР БЕТКЕ 
АРНАЛҒАН КРЕМДЕРДЕН 10 ЕСЕ ТИІМДІ БОЛУЫ МҮМКІН.

КОСМЕТОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ: 
СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ  
В 10 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ КРЕМОВ ДЛЯ ЛИЦА.
ОНИ СПОСОБНЫ ПРОНИКАТЬ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ 
И СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ 
РЕШИТЬ КРЕМ.
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БЕЛСЕНДІ 
ҚОРЕКТЕНДІРУ
ЖАС ӨЗГЕРІСТЕРІНІҢ АЛҒАШҚЫ 
БЕЛГІЛЕРІНЕ ҚАРСЫ ЖЕЛІ: 
Желі тері тонусының жоғалуымен 
күреседі, оны тегіс, нәзік етеді және 
балғын күйін сақтауға көмектеседі.

АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ
ЛИНИЯ ПРОТИВ ПЕРВЫХ 

ПРИЗНАКОВ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Борется с потерей тонуса  
кожи, делает ее гладкой,  

нежной и помогает сохранить  
свежий вид.
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СҰЛУЛЫҚ КЕЗ КЕЛГЕН ЖАСТА
КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Қабаққа арналған 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУШІ КРЕМ
Жібектей, ерігіш құрылымды крем қабағыңыздың 
терісін қалпына келтіруге көмектеседі, тереңінен 
ылғалдандырады, ісігін басады. Нәтижесі – көзге 
көрінетін әжімдер аз және қабынудан қорғаныс.
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ
Для век
Крем с шелковистой тающей текстурой поможет оживить 
кожу век, увлажнит ее и снимет отечность. Результат — 
менее заметные морщинки и защита от воспалений.

 20 мл  402220
2100 тг.

АНТИОКСИДАНТТЫ 
ҚОРҒАНЫС
Бетке арналған крем
Теріні қоректендіреді және ылғалдандырады, 
оның серпімділігін, реңі мен құрылымын 
жақсартуға көмектеседі, ұсақ әжімдерді жазады, 
антиоксидантты қорғанысты қамтамасыз етеді.
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Крем для лица
Питает и увлажняет кожу, помогает улучшить ее 
упругость, тон и текстуру, сокращает мелкие морщинки, 
обеспечивает антиоксидантную защиту.

 50 мл  402221
2890 тг.

Бетке арналған
БАЙЫТЫЛҒАН СЫҒЫНДЫ
Сығынды қарқынды ылғалдандырушы көрсетеді, теріні 
жібектей етіп, жылтыратады, оны тартады және ұсақ 
әжімдерді жазады.
ОБОГАЩАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Для лица
Оказывает интенсивное увлажняющее действие, делая кожу 
шелковистой и сияющей. Заметно подтягивает кожу и сокращает 
мелкие морщинки.

 30 мл  402222
2365  тг.  1570 тг.

Эффективность доказана всего 
лишь после 1 месяца применения.

Тиімділігі 1 ай қолданғаннан кейін 
дәлелденді.
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УЛЬТРА-ЛИФТИНГ
БЕТ ПІШІНІН ҮЛГІЛЕУ:
құрамына тиімділігі бойынша 
бірегей белсенді қартаюға 
қарсы компоненттер кіретін 
желінің құралдары терінің 
серпімділігін, тегістігін және 
өңін сақтауға көмектеседі.

УЛЬТРА-ЛИФТИНГ
МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ОВАЛА ЛИЦА
Средства линии, в состав  

которых входят уникальные  
по своей эффективности  

активные антивозрастные 
компоненты, помогают сохранить 

эластичность, упругость 
и сияние кожи.
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ЖАҢҒЫРУ ҚУАТЫ 
Бетке арналған крем
Бірегей биолифтинг технологиясының арқасын-
да бет пішінін тартады,  айқын білінетін жасарту 
әсеріне ие. Тері тегіс, бет пішін бұрынғыдан 
айқын, реңі жылтырай түседі.
ЭНЕРГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Крем для лица
Благодаря уникальной технологии биолифтинга заметно 
подтягивает контур лица, обеспечивает видимый омола-
живающий эффект. Кожа более гладкая, контуры более 
четкие, тон лица сияющий.

 50 мл  401936

2890 тг.

Қабаққа арналған
КРЕМ-КОНТУР
Көз қиығындағы және көрінетін мимикалық 
әжімдерді тиімді кетіреді. Қоректендіреді, қалпы-
на келтіреді және тартады, ұзақ уақыт жасарту 
әсерін қамтамасыз етеді.
КРЕМ-КОНТУР
Для век
Эффективно устраняет «гусиные лапки» и видимые мими-
ческие морщины. Питает, восстанавливает и подтягивает, 
обеспечивает долговременный омолаживающий эффект.

 20 мл  401937

2100 тг.

Бетке арналған
МОДЕЛЬДЕУШІ СЫҒЫНДЫ
Құнды модельдеуші сығынды қартайған тері-
ге қарқынды ықпал етеді, жасартады. Терінің 
сыртқы реңін бір сәтте жақсартады, әжімдерді 
азайтады.
МОДЕЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Для лица
Роскошная моделирующая сыворотка интенсивно 
воздействует на зрелую кожу, оказывая заметное омо-
лаживающее действие. Моментально улучшает внешний 
вид кожи, сокращает морщины

 30 мл  401935

2365 тг.    1500 тг. 

Эффективность доказана всего лишь после
1 месяца применения.

Тиімділігі 1 ай қолданғаннан кейін дәлелденді.

СҰЛУЛЫҚ КЕЗ КЕЛГЕН ЖАСТА
КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
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АСЫЛ СҰЛУЛЫҚ
бетке арналған кремі

Күн сайын тері тегістеле түседі, иілімді, әрі 
серпімді бола түседі. Крем анық көрінетін 
әжімдерді де тиімді азайтады.
ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА
Крем для лица
День за днем кожа разглаживается, становится 
более эластичной и упругой. Сокращаются даже 
ярко выраженные морщины. 

 50 мл  401938

2890 тг.

Қабаққа арналған
ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРЕТІН КРЕМ
Көз айналасындағы нәзік теріге арналған кешен-
ді құрал жас өзгерістерінің ізін қалдырмайды 
және әжімдерді жазады. Көз айналысының көге-
руі және ісігі қайтады. Көз айналысындағы тері 
тегістеледі, серпімді болады және жылтырайды.
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ВЕК
Комплексное средство для нежной кожи вокруг глаз сти-
рает следы возрастных изменений и сокращает морщины. 
Темные круги и отечность заметно исчезают. Кожа вокруг 
глаз выравнивается, становится упругой и сияющей.

 20 мл  401940

2100 тг.

ҚАРҚЫНДЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУ
бетке арналған түнгі кремі
Теріні ылғалдандырады, қоректендіреді, қарқын-
ды қалпына келтіреді, оны тегіс етеді және өмірлік 
қуатпен толтырады. Белсенді компоненттер әжім-
дердің тереңдігін азайтуға көмектеседі, терідегі 
өзіндік регенерация процестерін күшейтеді, бұл 
әсіресе түнде, демалу кезінде тиімділігі жоғары.
ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Ночной крем для лица
Увлажняет, питает, интенсивно восстанавливает кожу, 
делает ее более гладкой и наполняет жизненной энер-
гией. Активные компоненты способствуют уменьшению 
глубины морщин, усиливают собственные регенериру-
ющие процессы в коже, которые наиболее эффективны 
именно ночью, во время отдыха.

 30 мл  402099

2890 тг.

МІНСІЗ ТЕРІ
Бетке арналған жасартатын күндізгі 
флюид
Алтын пептидтері, кофе майы және інжу сығын-
дысы негізінде жасалған қартаюға қарсы құрал, 
ол терінің регенерация, ылғалдандыру, нығайту, 
қоректендіру және қорғау сияқты бес қызметін  
қалпына келтіреді.
СОВЕРШЕННАЯ КОЖА
Омолаживающий дневной флюид для лица
Антивозрастное средство на основе пептидов золота, 
кофейного масла и экстракта жемчуга восстанавливает 5 
жизненно важных функций кожи: регенерацию, увлаж-
нение, укрепление, питание и защиту.

 60 мл  402361

3150 тг.
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Бетке арналған
ЖАСАРТАТЫН
қарқынды сығынды
Жай ғана сығынды емес, бұл - алтын пептидтері, 
кофе майы және інжу сығындысы негізінде жасалған 
қартаюға қарсы бірегей құрал, ол терінің регене-
рация, ылғалдандыру, нығайту, қоректендіру және 
қорғау сияқты бес қызметін  қалпына келтіреді.
ИНТЕНСИВНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 
Для лица
Больше, чем просто сыворотка – это уникальное антивозраст-
ное средство на основе пептидов золота, кофейного масла 
и экстракта жемчуга восстанавливает 5 жизненно важных 
функций кожи: регенерацию, увлажнение, укрепление, 
питание и защиту.

 30 мл  401939

2365 тг.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
АЙҚЫН КӨРІНЕТІН ЖАС ӨЗГЕРІСТЕРІН 
ҚАРҚЫНДЫ ТҮЗЕТУ

ИНТЕНСИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ВИДИМЫХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

СҰЛУЛЫҚ КЕЗ КЕЛГЕН ЖАСТА
КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
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21%
Ресей әйелдердің барлық 
дерматологиялық 
диагноздарының 21%-ы 
куперозға тиесілі.

21% всех 
дерматологических 
диагнозов женского 
населения России 
приходится на купероз.

90%
Ғалымдардың 
статистикасы 
бойынша, әйелдердің 
90% терідегі қызарудан 
зардап шегеді**.
90% женщин, по 
статистике ученых, 
переживают из-за 
покраснений на коже**.

ТҮРЛІ ФАКТОРЛАР ТАМЫРЛАРДЫҢ ШАМАДАН ТЫС РЕАКТИВТІЛІГІНЕ 
БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЗАРУДЫ ТУҒЫЗУЫ ЖӘНЕ КҮШЕЙТУІ МҮМКІН.
•  Сыртық орта: UV-сәулелердің зиянды әсері, ластану, климаттық жағдайлар (өте төмен немесе 

тым жоғары температура), қысқы спорт түрлерімен айналысу, монша мен саунаға жиі бару.
•  Ішкі факторлар: эмоциялық жүктемелер, күйзеліс, кофе және ащы тағамды пайдалану, 

темекі шегу. 
•  Тұқым қуалаушылық: қызару терідегі тамырлары сезімтал адамдарда болуы мүмкін, бұл 

ерекшелік қанмен берілуі мүмкін. 
РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ И УСИЛИВАТЬ ПОКРАСНЕНИЯ ИЗ-ЗА 
ПОВЫШЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ СОСУДОВ.
•  Внешняя среда: вредное воздействие UV-лучей, загрязнение, климатические условия (слишком низкие 

или сильно высокие температуры), занятия зимними видами спорта, активное посещение бани и сауны.
•  Внутренние факторы: эмоциональные нагрузки, стресс, употребление кофе и острой пищи, курение. 
•  Наследственность: покраснение может возникнуть у людей с чувствительными сосудами кожи, и эта 

особенность может передаваться по наследству. 72



АЛДЫН АЛУ: қылтамырлары кеңеюге бейім 
тері үшін.
ПРОБЛЕМА: тамыр торшалары анық 
көрінетін тері үшін.

ПРОФИЛАКТИКА:  для кожи, склонной к 
расширению капилляров.
ПРОБЛЕМА: кожа с выраженной  
сосудистой сеточкой.
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қызыл және 
қоңыр балдырлар 
сығындыларының 

кешені

комплекс 
экстрактов красных 

и коричневых 
водорослей

раушан мен 
ветивер эфир 
майларының 

кешені

комплекс 
эфирных масел 
розы и ветивера

кофеин

АНТИ-КУПЕРОЗ
Қызару себептерін кетіруге және тамырлардың 
қабырғасын нығайтуға арналған сығынды
 • Қан тамырлар мен қыл тамырлар қабырғаларының иілімдігін арттырады.
 • Іркілу құбылыстарының (дақтардың) алдын алады.
 • Тамыр торшаларының білінуін азайтады*.
 • Қан тамырларының реактивтілігін төмендетеді**.

АНТИ-КУПЕРОЗ
Сыворотка для устранения причин покраснений и укрепления стенок сосудов
 • Повышает эластичность стенок сосудов и микрокапилляров.
 • Предотвращает образование застойных явлений (пятен).
 • Уменьшает выраженность сосудистой сеточки*.
 • Снижает реактивность кровеносных сосудов**.

 50 мл  402092

2365  тг.    1440 тг. 

ХИТ 

БАҒА
ХИТ ЦЕНА
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Сермене 
сығындысы

экстракт 
лимонника

Қырмызыгүл 
сығындысы

экстракт 
календулы

Түймедақ 
сығындысы

экстракт 
ромашки

Розмарин 
майы

масло 
розмарина

Оралдық 
мия 

сығындысы

экстракт  
уральской  

солодки

Байкалдық 
томағашөп 
сығындысы

экстракт
байкальского 

шлемника

Итмұрын 
майы

масло  
шиповника

Қарағай 
саңырауқұлағының 

сығындысы

экстракт 
соснового 

гриба

Розмарин 
майы

масло  
розмарина

 

 
 
 

2 САТЫ
Ағартатын түнгі крем
 • Тітіркендірместен, қауіпсіз ағарту.
 • Қара дақтарды айқын ағарту*.
 • Ұзақ уақыт ылғалдандыру**.
 • Тері реңін тегістеу.и.

ФАЗА 2
Ночной отбеливающий крем
 • Безопасное отбеливание без раздражений.
 • Заметное осветление темных пятен.
 • Длительное увлажнение.
 • Выравнивание тона кожи.

 50 мл  401753

2365  тг.    1880 тг. 

 • Тиімділігі клиникалық түрде дәлелденген
 • Гипоаллергенді
 • Хош иістендіргіштер жоқ

 • Эффективность подтверждена клинически
 • Гипоаллергенно
 • Не содержит отдушек

А-ДЕРМА
Аса сезімтал терінің жайлылығы!
 • Липидті қорғаныс қабатын қалпына келтіреді және теріге 
жұмсақтық береді.

 • Ұсақ жаралардың жазылу процесін жылдамдатуға 
көмектеседі. Қызарғанды және қабынуды азайтады, 
құрғақтық пен қабыршақтануды кетіреді.

 • Теріні қоршаған ортаның жағымсыз ықпалынан қорғайды.
А-ДЕРМА
Комфорт кожи с повышенной чувствительностью!
 • Восстанавливает защитную липидную пленку и придает коже мягкость.
 • Способствует ускорению процесса заживления микротравм.
 • Уменьшает воспаления, устраняет сухость и шелушение.
 • Защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

 50 мл  402090

2365  тг.    1880 тг. 
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шай 
ағашының 
эфир майы

эфирное 
масло 

чайного 
дерева

балқарағай 
шайыры, 
татқұлақ 

және 
эвкалипт 
майлары

живица 
пихтовая, 
масла туи 

и эвкалипта

сүт протеині

молочный 
протеин

ТЕРІ КЕМШІЛІКТЕРІНЕ 
ҚАРСЫ 
Жергілікті әсер ететін тері 
кемшіліктеріне арналған 
сығынды
 • Қабыну элементтерінің жойылуын 
жылдамдатады және жаңа 
қабынуды болдырмайды.

 • Тері бедеріндегі безеуден кейінгі 
өзгерістердің белгілерін азайтады. 

 • Макияж астына пайдалануға 
болады.

ОТ НЕСОВЕРШЕНСТВ КОЖИ
Сыворотка локального действия
 • Ускоряет исчезновение воспалительных 

элементов и предотвращает появление 
новых.

 • Заметно уменьшает проявление 
послеугревых изменений рельефа кожи.

 • Можно использовать под макияж.

 15 мл  402628

1840 тг.

күрең от 
сығындысы

экстракт 
иван-чая

мануки 
майы

масло 
мануки

эфир 
майларының 

кешені

комплекс 
эфирных 

масел

ақ тал 
қабығының 
сығындысы

экстракт 
коры белой 

ивы

   

СЭБЭР
Ішкі әсері бар антиперспирант
 • Тері бездерінің белсенділігін басады. 
 • Микробқа қарсы әсерінің арқасында 
жағымсыз тер иісін кетіреді.

 • Терідегі қабыну мен тітіркенудің 
азаюына көмектеседі.

 • Менопауза кезінде «терлеуді» 
азайтуға көмектеседі.

СЭБЭР 
АНТИПЕРСПИРАНТ ВНУТРЕННЕГО ДЕЙСТВИЯ
 • Подавляет активность потовых желез.
 • Избавляет от неприятного запаха пота 

благодаря антимикробному эффекту.
 • Способствует сокращению воспалений и 

раздражений на коже.
 • Способствует снижению «приливов» в 

период менопаузы.

 60 капсул  400961

3625 тг.  3080 тг. 

АНТИ-АКНЕ
Тері кемшіліктеріне қарсы 
сығынды
 • Қабынуға қарсы және микробқа 
қарсы әсер етеді.

 • Тері майының шығарылуын қалы-
пқа келтіреді және саңылаулардың 
бітелуін азайтады.

 • Безеу санын азайтады, қабыну 
деңгейін төмендетеді.

 • Терінің табиғи микрофлорасын 
қалпына келтіреді, акненің пайда 
болуына әкеп соғатын бактери-
ялық белсенділікті тежейді.

АНТИ-АКНЕ
Сыворотка от несовершенств кожи
 • Оказывает противовоспалительное и 

антимикробное действие.
 • Нормализует выработку кожного сала и 

уменьшает закупорку пор.
 • Уменьшает количество прыщей, снижает 

уровень воспалений.
 • Восстанавливает естественную микрофло-

ру кожи, подавляет бактериальную актив-
ность, провоцирующую появление акне.

 50 мл  402091

2365 тг.

ХИТ 

БАҒА
ХИТ-ЦЕНА
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Моя чистая кожа — 

мой классный selfie :)
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ТАРХУН 
теріні сергітеді және 
ылғалдандырады, бетке 
сау, жылтыр рең береді, 
жасушаларға оттегі мен 
қоректендіруші заттарды 
тасымалдайды.
ТАРХУН
тонизирует и увлажняет 
кожу, придает лицу здо-
ровый, сияющий оттенок, 
улучшает доступ к клеткам 
кислорода и питательных 
веществ.

ШАЙ АҒАШЫ
залалсыздандырғыш, 
жақсы қабынуға қарсы, 
бактерицидті, вирусқа қар-
сы және жараны жазатын 
әсері бар. 
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
антисептик, обладающий 
хорошим противовоспа-
лительным, бактерицид-
ным, противовирусным 
и ранозаживляющим 
действием.

ШАЙҚУРАЙ 
бактерицидті және 
қабынуға қарсы қасиеттері 
бар, зақымдалған тіндерді 
қалпына келтіруге көмекте-
седі. 
ЗВЕРОБОЙ
обладает бактерицидными 
и противовоспалительны-
ми свойствами, способ-
ствует восстановлению 
поврежденных тканей.

ЭВКАЛИПТ 
түрлі тері инфекцияла-
рымен күреседі және 
қабыну процестерін тиімді 
кетіреді.
ЭВКАЛИПТ
великолепно справляется 
с различными кожными 
инфекциями и эффектив-
но устраняет воспалитель-
ные процессы.

ПАНТЕНОЛ 
күшті ылғалдандырушы 
компонент, сондай-ақ 
терідегі қабыну 
процестерін кетіруге 
көмектеседі.
ПАНТЕНОЛ
мощный увлажняю-
щий компонент, также 
способствует устранению 
воспалительных процес-
сов на коже.

Тіпті жақыннан да 
сенің терің мінсіз 
таза! 
Даже близко твоя кожа 
идеально чистая! 

БҰЛ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ?
Серияның негізі – танымал тархун (эстрагон) өсімдігі, 
көпшіліктің сүйікті «Тархун» сусының негізі болып 
табылады. Бұл өсімдік сусындарға жағымды дәм беріп 
қана қоймаайды, тері үшін де өте пайдалы.
Тархунның құрамында: С витамині, каротин, эфир майы, 
илеу заттары, шайыр, рутин, минералды заттар  – калий, 
кальций, магний, темір, фосфор бар.   

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ОСНОВА СЕРИИ — ИЗВЕСТНОЕ РАСТЕНИЕ ТАРХУН (ЭСТРАГОН), которое 
также является основой любимого многими напитка «Тархун». Это 
растение не только придает вкус напиткам, но и очень полезно для кожи.
ЗЕЛЕНЬ ТАРХУНА СОДЕРЖИТ: витамин С, каротин, эфирное масло, 
дубильные вещества, горечи, смолы, рутин, минеральные вещества — 
калий, кальций, магний, железо, фосфор.

Запах класс! 
Газировка! И цвет 
ярко-зеленый такой!

Иісі тамаша! 
Газдалған! 
Түсі де ашық жасыл!
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Сібірлік тархун қосылған, 
# ЖУЫНУҒА АРНАЛҒАН 
ТЕРЕҢІНЕН ТАЗАЛАУШЫ ГЕЛЬ
Егер саған беттің реңін біркелкі ету қиындық 
туғызатын болса, оны ұрыс күтімнің көмегімен жасаған 
пайдалы. Беттен кір мен артық майды кетіру қажет, 
одан кейін тазартып, тері саңылауларын тартылту 
және теріні ылғалдандыру керек.
# ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ С СИБИРСКИМ ТАРХУНОМ
Если ты испытываешь проблемы с тем, чтобы выровнять цвет 
лица, знай: делать это лучше с помощью правильного ухода. 
Необходимо удалить с лица грязь и излишки жира, затем 
очистить и сузить поры и увлажнить кожу.

 150 мл  402446

1050 тг.

80-81 БЕТТЕГІ 
ЕКІНШІ ӨНІМДІ

X% ЖЕҢІЛДІКПЕН АЛАСЫЗ

ЖУЫНУҒА АРНАЛҒАН 
ТАЗАЛАУШЫ ГЕЛЬДІ 

САТЫП АЛСАҢЫЗ,

при покупке ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

ВТОРОЙ ПРОДУКТ СО СТР. 80-81
СО СКИДКОЙ

АРНАЙЫ 
ҰСЫНЫС!

%

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
АКЦИЯ!

АКЦИЯ!



Сібірлік тархун қосылған, 
# ҚАРА НҮКТЕЛЕРГЕ ҚАРСЫ 
ТЕРЕҢІНЕН ТАЗАРТУШЫ МАСКА
Теріге оның гипербелсенділік нәтижелерімен күресуге 
көмектеседі. Маска себумнің артығын кетіреді, 
«тығындарды» – қара нүктелерді кетіреді және бетті 
сергітеді.
# ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ПРОТИВ 
ЧЕРНЫХ ТОЧЕК С СИБИРСКИМ ТАРХУНОМ
Необходимо помогать коже справляться с результатами ее 
гиперактивности. Маска устранит излишки себума, уберет 
«пробки» — черные точки — и освежит лицо.

 50 мл  402448

1315 тг.  1070 тг. 80



Сібір тархуны қосылған,  
# МАЙСЫЗДАНДЫРАТЫН 
ГЕЛЬ-КРЕМ
Егер сенің майлы жылтыр болса, оны опаның қалың 
қабаты жасыра алмайды. Жаңа гель-крем теріні 
майсыздандырады, саңылауларды тарылтады, теріні 
сергітеді. Тері сау, әрі ажарлы көрінеді. 
# МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ 
С СИБИРСКИМ ТАРХУНОМ
Если у тебя блестящая кожа, ее не спрячешь даже под 
толстым слоем пудры. Новый гель-крем матирует кожу, 
сужает поры, освежает лицо. Кожа выглядит здоровой 
и ухоженной.

 50 мл  402449

1575 тг.  1240 тг. 81

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

%

при покупке ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

ВТОРОЙ ПРОДУКТ СО СТР. 80-81
СО СКИДКОЙ

80-81 БЕТТЕГІ 
ЕКІНШІ ӨНІМДІ

X% ЖЕҢІЛДІКПЕН АЛАСЫЗ

ЖУЫНУҒА АРНАЛҒАН 
ТАЗАЛАУШЫ ГЕЛЬДІ 

САТЫП АЛСАҢЫЗ,

АРНАЙЫ 
ҰСЫНЫС!

АКЦИЯ!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

АКЦИЯ!
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Табиғи компоненттер негізіндегі 
«Живинка» балалар сериясы бір 
жасқа дейінгі сәбилердің нәзік 
күтімі үшін арнайы жасалған.

Детская серия «Живинка» на основе 
натуральных компонентов создана 
специально для бережного ухода за 
малышами с первого года жизни.

Табиғаттың нәзік күтімі!



«МИШКА»  
БОЙ ӨЛШЕГІШІ
РОСТОМЕР «МИШКА» 
904074 
1500 тг.

КЕЗ КЕЛГЕН «ЖИВИНКА» ӨНІМІН 

САТЫП АЛЫҢЫЗ ДА, БОЙ ӨЛШЕ-

ГІШКЕ БАР-ЖОҒЫ

495 ТГ. ТАПСЫРЫС  БЕРІҢІЗ !

КУПИ ЛЮБОЙ  

ПРОДУКТ «ЖИВИНКА»  

И ЗАКАЖИ РОСТОМЕР  

ВСЕГО ЗА  495 ТГ. !

83

ЖИВИНКА
0-3 жастағы балаларға арналған тіс пастасы
Сәбилердің сүт тістерін және қызыл иегіне мұқият 
күтім жасауға арналған барынша табиғи тіс пастасы. 
Жағымды дәмі мен хош иісі бар. Өнімді кездейсоқ жұту 
кезінде де қауіпсіз.
ЖИВИНКА
Детская зубная паста от 0 до 3 лет
Максимально натуральная зубная паста для бережного ухода за мо-
лочными зубами и деснами малышей.  Обладает приятным вкусом 
и ароматом. Продукт безопасен  при случайном проглатывании.

 50 мл 401721

840 тг.

ЖИВИНКА
3-8 жастағы балаларға арналғантіс пастасы
Гель паста балалар тісін мұқият тазартады, эмальдің 
құрылымын зақымдамайды. Өсімдік сығындылары та-
биғи бактерияға қарсы қорғанысты қамтамасыз етеді 
және тісжегінің пайда болуымен күреседі. 
ЖИВИНКА
Детская зубная паста от 3 до 8 лет
Гелевая паста бережно очищает поверхность детских зубов, не 
повреждая структуру эмали. Растительные экстракты обеспе-
чивают естественную антибактериальную защиту и борются с 
появлением кариеса. 

 50 мл 401720

840 тг.

АРНАЙЫ 
ҰСЫНЫС!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
АКЦИЯ!

АКЦИЯ!



АРНАЙЫ СЫНЫС!
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Кез келген «ВитаМама» өнімін
САТЫП АЛЫП, бой өлшегішке  

супербағамен тапсырыс беріңіз!84

ТОПИВИШКА
Мықты иммунитетке арналған драже
Өз сәбиіңізді дәмді, әрі пайдалы тәттімен қуан-
тыңыз! Өнім иммунитетті нығайтады, ас қорыту-
ды жақсартады, ішектегі пайдалы бифидобак-
териялардың өсуіне және сүйек тініндегі дұрыс 
минералдық алмасуға көмектеседі. 
ТОПИВИШКА
Драже для сильного иммунитета
Порадуйте своего ребенка вкусным и полезным лаком-
ством! Продукт укрепляет иммунитет, улучшает пищева-
рение, способствует  росту полезных бифидобактерий 
в кишечнике и правильному минеральному обмену в 
костной ткани. 

 150 г  500120

1210 тг.



Купи любой продукт «ВитаМама»  
и закажи ростомер  
ВСЕГО ЗА 495 тг. ! 85

ПАЙДАЛЫ, ӘРІ ДӘМДІ!
ПОЛЕЗНОЕ БЫВАЕТ ВКУСНЫМ!

ВИТАМИНКА
11 негізгі витамин
Дәмді табиғи драже баланың толыққанды өсуі мен 
дамуына арналған 11 негізгі витаминнен тұрады. 
Қүрамы итмұрын, жералмұрт жемістерімен және 
шоңайна сығындысымен  - табиғи иммунитетті 
ынталандырушыларымен қосымша байытылған.
ВИТАМИНКА
11 основных витаминов
Вкусное натуральное драже содержит 11 основных 
витаминов для полноценного роста и развития ребенка. 
Состав дополнительно обогащен плодами шиповника, 
топинамбуром и экстрактом лопуха – природными 
стимуляторами иммунитета. 

 100 г  500163 

800 тг.

«ВитаМама»  
Балалар және ата-аналар: бақытты!

БАЛАЛАР –  
КӨҢІЛДІ, ӘРІ БЕЛСЕНДІ!
• Денсаулыққа пайдалы тәттілерді жақсы көреміз.
• Көңілді ойын күтеміз
• Ересектермен бөліскіміз келеді

ЕРЕСЕКТЕР –  
ТЫНЫШ, ӘРІ РАЗЫ!
• Сәби витаминдерді қуана қабылдайды
• Пайдалы заттардың тәуліктік нормасы – 
     1-2 қабылдау кезінде
• Жасандық бояғыштар мен дәмдік қоспалары жоқ

«ВитаМама»  
Дети и родители: счастливы вместе!

ДЕТИ –  
ВЕСЕЛЫ И АКТИВНЫ!
• Любим вкусные лакомства для здоровья.
• Ждем веселой игры.
• Хотим поделиться со взрослыми.

ВЗРОСЛЫЕ –  
СПОКОЙНЫ И ДОВОЛЬНЫ!
• Малыш с удовольствием принимает витамины.
• Суточная норма полезных веществ –                 

за 1-2 приема.
• Без искусственных красителей и вкусовых 

добавок.
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Қырмызыгүл және итошаған бар,
КҮТІМДІК БАЛАЛАР МАЙЫ
Май ылғалдандыру әсерін береді, қабыршықтану 
мен қызаруды басады, олардың пайда болуына 
кедергі келтіреді. Өсімдіктердің сығындылары сәби 
терісін қалпына келтіріп және жұмсақ, әрі тегіс етіп 
тыныштандырады. 
Детское
УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО
с календулой и чередой
Оказывает увлажняющее действие, устраняет шелушение, 
покраснение и препятствует их появлению. Экстракты расте-
ний бережно успокаивают кожу малыша, восстанавливая ее 
и делая более мягкой и гладкой.

 100 мл  401403

1340 тг.

БАЛАЛАРДЫҢ ТҮКТІ 
ХАЛАТЫ
ДЕТСКИЙ МАХРОВЫЙ ХАЛАТ
Құрамы/Состав: 100% мақта/хлопок 
Өлшемі/Размер: 2-3 жас/года
 103089 103090

Өлшемі/Размер: 4-5 жас/лет
 103092 103091

2000 тг. 

Кез келген «ВитаМама» өнімін
САТЫП АЛЫП, бой өлшегішке  

супербағамен тапсырыс беріңіз!

Арыш және түймедақ майы қосылған
ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ
балалар кремі
Ылғалдандырушы крем сәбидің нәзік терісін 
ылғал жоғалтудан сақтауға арналған. Табиғи 
ваниль және түймедақ пен иіртамыр шөптерінің 
сығындылары қорғаныс, қалпына келтіру және 
нығайту әсерін береді.
Детский
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
с маслом рыжика и ромашкой
Создан для защиты нежной кожи малышей от потери 
влаги. Натуральная ваниль и экстракты трав ромашки и 
аира оказывают защитное, восстанавливающее и укре-
пляющее действие.

 100 мл  401404

1105 тг.

АРНАЙЫ СЫНЫС!
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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ТАБИҒАТТЫҢ НӘЗІК КҮТІМІ!
НЕЖНАЯ ЗАБОТА САМОЙ ПРИРОДЫ!

Итошаған және сүйелшөп 
қосылған,
ШОМЫЛУҒА 
АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМ
Арнайы белсені компоненттер теріні 
ылғалдандырады және жұмсартады. 
Шөптердің сығындылары жайланды-
ратын әсер береді, қызару мен тітірке-
нуді басады. Ванильдің тыныштанды-
ратын ароматерапиялық әсері бар. 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ
с чередой и чистотелом
Специальные активные компоненты увлажня-
ют и смягчают кожу. Экстракты трав оказывают 
успокаивающее действие, снимают покрасне-
ние и раздражение. Ваниль обладает успокаи-
вающим ароматерапевтическим действием.

 1000 мл  401408
1235 тг.

Түймедақ және қырмызыгүл 
сығындылары бар балалар  
ФИТОСУСАБЫНЫ
Жұмсақ фитосусабын мұқият 
тазалайды және сумен оңай шайы-
лады. Көзді тітіркендірмейді, жы-
латпайды және сәбиде жағымсыз 
сезімдерді болдырмайды.
Детский
ФИТОШАМПУНЬ
с экстрактами ромашки и календулы
Мягкий фитошампунь обеспечивает 
бережное очищение и легко смывается 
водой. Не раздражает глаза, не вызы-
вает слез и неприятных ощущений у 
малышей.

 250 мл  401407

1155 тг.

ШОМЫЛУҒА 
АРНАЛҒАН КӨБІК
Жұмсақ көбік сәбидің нәзік терісін 
тазалайды. Тітіркенуді, оның ішінде 
жөргектерді пайдаланудан болған 
тітіркенуді басады. Ванильдің нәзік 
хош иісі шомылуды жағымды, әрі 
ұнамды етеді.
ПЕНКА ДЛЯ КУПАНИЯ
Мягкая пенка очищает нежную кожу малыша. 
Отлично справляется с раздражениями, в том 
числе вызванными использованием подгузни-
ков. Нежный аромат ванили помогает сделать 
процедуру купания приятной и желанной.

 250 мл  401405

1155 тг.

лаурилсульфатов, парабенов, 
грубых абразивных компонентов, 
сахарина, триклозана, синтетических 
ароматизаторов и красителей

лаурилсульфаттар, парабендер, ірі 
абразивті компоненттер, сахарин, 
триклозан, синтетикалық хош 
иістендіргіштер және бояғыштар 

ҚАУІПСІЗ  
БАЛАЛАР ӨНІМІ

Купи любой продукт «ВитаМама»  
и закажи ростомер  
ВСЕГО ЗА 495 тг. !



қауіпті 
микробтарды 
100% жояды*

100% убивает 
опасные микробы*

100%

*Ішек таяқшасы және алтын түстес стафилококқа 
қарсы микробқа қарсы белсенділігі РҒА ЦКБ кли-
никалық-зертханалық сынақтарымен расталған 
* Антимикробная активность в отношении кишечной 
палочки и стафилококка золотистого подтверждена 
клинико-лабораторными испытаниями ЦКБ РАН.
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ЭЛЬБЭШЭН | Сиқыршы
Бальзам-флорасептик
 • Ауыз қуысын тазартады.
 • Бактериялардан қорғайды және ауыз 
қуысының табиғи микрофлорасын сақтайды.

 • Қабынуды басуға көмектеседі және қызылиекті 
қанаудан қорғайды.

 • Ауыздан шығатын жағымсыз иісті кетіреді.

ЭЛЬБЭШЭН | Волшебник
Бальзам-флорасептик
 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и поддерживает естественную 

микрофлору полости рта. 
 • Помогает снять воспаление и защищает десны от 

кровоточивости.
 • Устраняет неприятный запах изо рта.
 • хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта)
 • экстракт сибирской лиственницы
 • масло эвкалипта, мята

 • хлорофиллипт (эвкалипт жапырақтарының 
сығындысы) 

 • сібірлік балқарағай сығындысы
 • эвкалипт майы, жалбыз.

 250 мл  401915

1285 тг.
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Күн сайынғы күтім және сезімталдықты басу 
ТІС ПАСТАСЫ
СІБІР ШЫРҒАНАҒЫ
Алтай шырғанағының майы мен табиғи шырыны -  қызы-
лиек пен ауыз қуысының шырышты қабатының кез келген 
зақымдарын жылдам жазылуына арналған табиғи құрал-
дар. Қырмызыгүл сығындысы кариес туғызатын бактери-
ялардың көбеюін басады және ауыз қуысының қалыпты 
микрофлорасын қалпына келтіреді.Жұпаргүл сығындысы 
күшті антиоксидантты және сергіту әсеріне ие, тістер мен 
қызылиектегі қан айналымын жақсартады.
Зубная паста
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
Ежедневный уход и снижение чувствительности
Масло и натуральный сок алтайской облепихи — природные 
средства для быстрого заживления любых повреждений десен 
и слизистой оболочки полости рта. Экстракт календулы подавляет 
размножение кариесогенных бактерий и восстанавливает нормаль-
ную микрофлору полости рта. Экстракт душицы обладает мощным 
антиоксидантным и освежающим эффектом, улучшает кровоснаб-
жение зубов и десен.

  75 мл  403024

1000 тг.

ТІС ПАСТАСЫ 
Табиғи қорғаныс

СІБІР ПРОПОЛИСІ
Сібірлік емдік шөптердің бірегей концентраты және ара 
прополисі қосылған табиғи тіс пастасының құрамында 
бактерияға қарсы, қабынуға қарсы және жараны жазу 
әсеріне ие компоненттер бар. Олар қызыл иектің қанауын, 
ісінуін азайтад және шырышты ауыз қуысының жазылуы-
на көмектеседі, тісжегінің алдын алады.
Зубная паста
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Натуральная защита
Природная зубная паста с уникальным концентратом сибирских 
целебных трав и пчелиного прополиса содержит компоненты, 
обладающие антибактериальным, противовоспалительным и рано-
заживляющим действием. Они способствуют уменьшению крово-
точивости и отечности десен, заживлению слизистой полости рта, 
обеспечивают профилактику кариеса.

  75 мл  400758

855 тг.

ТІС ПАСТАСЫ
Қалпына келтіру және жаңарту

СІБІР ИТМҰРЫНЫ
Пастаның негізінде – сібірлік өсімдіктер мен қажетті минерал-
ды заттардың көзі қызыл саздың үйлесім. Сібірлік итмұрын 
сығындысы және қызыл саз қызыл иектегі қан айналымды 
жақсартады, тіс эмалін тиімді қатайтады. Сібір өсімдіктері 
қабыну мен пародонтоздың асқынуына кедергі келтіреді, 
тесжегі туғызатын бактериялардың белсенділігін басады.
Зубная паста
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
Восстановление и обновление
В основе пасты — сочетание сибирских растений и красной глины, 
источника необходимых минеральных веществ. Экстракт сибирского 
шиповника и красная глина улучшают кровоснабжение десен, эффек-
тивно укрепляют зубную эмаль. Сибирские растения препятствуют 
развитию воспалений и пародонтоза, подавляют активность кариесо-
генных бактерий.

  75 мл  401513

865 тг.
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GREENPIN
Беткі қабаттарды жууға арналған 
ЭКОқұрал
• Кез келген беткі қабаттағы: қабырға-

дағы, плитадағы, жиһаз бен едендегі 
кірді кетіреді.

• Зарарсыздандырады.
• Материалдардың барлық түрлеріне 

қолдануға жарамды (ағаш, ламинат, 
пластик, тақтайша, шыныкерамика).

ЭКОсредство для мытья 
поверхностей
• Удаляет грязь с любых поверхностей: стен, 

плиты, мебели и пола.
• Дезинфицирует.
• Подходит для всех видов материалов (дерево, 

ламинат, пластик, плитка, стеклокерамика).
  450 мл  401917

2410 тг.

GREENPIN
Ыдыс жууға арналған 
ЭКОқұрал
• Ыдыстағы майды тиімді кетіреді.
• Тамақ иісін бейтараптандырады.
• Қол терісін қолғап сияқты қорғайды.
ЭКОсредство для мытья посуды
• Эффективно удаляет жир с посуды.
• Нейтрализует стойкие пищевые запахи.
• Защищает кожу рук, как перчатки.
  450 мл  401916

1725 тг.

GREENPIN
Қолмен және машинамен кір 
жууға арналған ЭКОқұрал
• Бірден әрекет етеді – суға салып қою-

дың қажеті жоқ.
• Қысқа циклді режимде және 40 0С 

температурада кір жууға болады.
ЭКОсредство для ручной и 
машинной стирки
• Действует сразу – без замачивания, защи-

щает структуру волокон и цвет.
• Подходит для стирки в режиме короткого 

цикла и стирки при температуре 40 оС.
  1500 мл  402727

4095 тг.    2880 тг. 

ТӨСЕК-ОРЫН ТЫСЫНЫҢ 
ЖИЫНТЫҒЫ
НАБОР ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Құрамы/Состав: 100% мақта/хлопок 
Өлшемі/Размер: 160х210 см
   103515 103514

7500 тг. 
Өлшемі/Размер 220х260 с
   104029 104030

10000 тг.



ТАЗА ПАЙДА! 
ЧИСТАЯ ПОЛЬЗА! 
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GREENPIN
Жемістер мен көкөністерді жууға 
арналған ЭКОқұрал
• Экологиялық сәйкестік сертификатымен 

расталған, 100% қауіпсіз биологиялық ыды-
райтын құрам.

• Балауыз қабатын кетіреді.
• Залалсыздандырады, патогенді микрофлора-

ны жояды.
• Дәмі, ізі және иісі қалмайды.
ЭКОсредство для мытья фруктов и овощей
• 100 % безопасный биоразлагаемый состав, подтверж-

денный экологическим сертификатом соответствия.
• Удаляет восковую пленку.
• Дезинфицирует, уничтожает патогенную микрофлору.
• Не оставляет послевкусия, следов и запаха.
 350 мл  401918

1725  тг.    840 тг. 

Жемістер, көкөністерді: / Подходит для мытья:

ХИТ 

БАҒА
ХИТ-ЦЕНА



ӘЙЕЛДЕРДІҢ СПОРТТЫҚ 
КОСТЮМІ
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ ЖЕНСКИЙ
Құрамы/Состав: 93% мақта, 7% полиэстер
                                 93% хлопок, 7% полиэстер
Өлшемі/Размер: L
103093
Өлшемі/Размер: XL
103094

ЕРЛЕРДІҢ СПОРТТЫҚ  
КОСТЮМІ
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ  
МУЖСКОЙ
Құрамы/Состав: 93% мақта, 7% полиэстер
                                 93% хлопок, 7% полиэстер
Өлшемі/Размер: L
103095
Өлшемі/Размер: XL
103096

7500 тг.
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ӘМИЯН
МОНЕТНИЦА
Материалы/Материал: жасанды 
былғары 
Өлшемі/Размер: 105х80 мм 
104213

2500 тг.

ЕРЛЕРДІҢ 
ПОЛО  
ЖЕЙДЕСІ
Екі түймелі, өңірі қатай-
тылған, логотип кестеленген.
Құрамы: 100% мақта
РУБАШКА ПОЛО  
МУЖСКАЯ
Усиленная планка на двух пуго-
вицах, вышивка логотипа. 

Состав: 100% хлопок

ӘЙЕЛДЕРДІҢ  
ПОЛО БЛУЗКАСЫ
Өңірі қатайтылған, түймесіз, логотип кестеленген. 
Құрамы: 100% мақта
БЛУЗКА ПОЛО ЖЕНСКАЯ
Усиленная планка без пуговиц, вышивка логотипа. 
Состав: 100% хлопок

Өлшемі/Размер:  
L (44-46)
102953
Өлшемі/Размер:  
XL (46-48)
102955

Өлшемі/Размер:  
L (44-46)
102952
Өлшемі/Размер: 
XL (46-48)
102954

Өлшемі/Размер:  
XL (48-50)
02956

Өлшемі/Размер:  
XL (48-50)
102957
Өлшемі/Размер:  
XXL (50-52)
102958

1995 тг.

1995 тг.
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СІЗДІҢ КЕҢЕСШІҢІЗ / ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:         
Сіздің қалаңыздағы Өкілдіктердің мекенжайын  www.siberianhealth.com сайтынан білуге болады

Адреса Представительств в вашем городе можете узнать на сайте www.siberianhealth.com

Каталогта ұсынылған атрибутика саны шектеулі. Тауарларды Компанияның Қызмет көрсету орталықтарынан сұраңыздар немесе 
www.siberianhealth.com сайтында тапсырыс беріңіздер.

Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено. Спрашивайте товар в Центрах обслуживания Компании или заказывайте 
на сайте www.siberianhealth.com

ОЛЗО | Пайда
Ерін мен қабаққа арналған 
ультрақоректендіруші бальзам
Қоректендіреді, әрі ылғалдандырады, терінің қалпына 
келуіне көмектеседі.
ОЛЗО | Польза
Ультрапитательный бальзам для губ и век 
Питает и увлажняет, способствует регенерации кожи.

 15 мл  401779

945 тг.   590 тг.

ОЛЗО | Пайда
Бетке арналған ультрақоректендіруші крем-маска
Теріні қоректендіреді, әрі ылғалдандырады, терідегі регенерация-
ны ынталадындырады, беттің өңін жақсартады.

ОЛЗО | Польза  
Ультрапитательная крем-маска для лица 
Питает, увлажняет, стимулирует регенерацию кожи, улучшает цвет лица.

 75 мл  402409

1260 тг.    770 тг. 

Сіздің теріңіз үшін 
ПАЙДАЛЫ!
СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА  
для вашей кожи!


