
«Энергия» ББҚ жиынтығы
1-4 беттерде толықтырақ 
Набор БАД «Энергия»
Подробнее на стр. 1-4

Жаңа күнге

дайын бол!
   Будь готов к новому дню!

жаңалық  
новинка



Жаңа күнге 
дайын бол!

Будь готов к новому дню!

Каждый новый день требует от тебя 
максимальной отдачи. Энергия, сила, 
красота, интеллект и прекрасное 
самочувствие – в новой серии 
продуктов DAILY BOX.

Әр жаңа күн сізден күш салуы-
ңызды талап етеді. Қуат, күш, 
зият пен жақсы көңіл күйіңіз – 

DAILY BOX 
өнімдерінің жаңа топтамасында.



Бес секунд 
уақытыңызды алады!

Пять секунд твоего времени!

89 теңгеден* күніне

От 89 тенге* в день

Дәрумендер, минерал- 
дар және пайдалы  
заттар бір жиынтықта!

Витамины, минералы и полезные 
вещества в одном наборе!

* 25% клиент жеңілдігін есепке ала отырып, Energy Box ББҚ тәуліктік қабылдаудың құны.
  Стоимость суточного приема БАД Energy Box c учетом клиентской скидки 25%.
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Жылдам

Быстро

Қол жетімді

Доступно

Комбо

Комбо

ЕРТЕҢІНЕ ДЕ 
ЖАҚСЫ 

КОГДА НАУТРО ТОЖЕ 
ХОРОШО

ЗЕРЕКТІК, 
ЖИНАҚТЫҚ, ОЙ 

ВНИМАНИЕ, СОБРАН- 
НОСТЬ, МЫШЛЕНИЕ

ҚУАТ ЗАРЯДЫ 
ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

ӘСЕМДІЛІК 
КҮШІ 

СИЛА КРАСОТЫ

ӘР КҮНГЕ ЕР 
ӘДІСТЕМЕСІ 

МУЖСКОЙ ПОДХОД 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

30 күннен әрқайсысына 1 дәсте!
1 пакет на каждый из 30 дней! 



30 пакет 3 капсуладан 
30 пакетов по 3 капсулы
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Аскорбилпальмитат, ацерола мен 
итмұрынң сірінділерінің құрамында 
табиғи С дәрумені және бета-
каротин, мырыш орататы, мырыш 
лактаты, мырыш цитраты, мыс 
цитраты.

Элеутерококк сіріндісі, қызыл 
тамыр, элеутерококк тамыры (сібір 
адамтамыры),  йохимбе сығындысы, 
левзея сығындысы,  эхинацея 
сығындысы,  ацерола сығындысы,  
инулин ұнтағы, итмұрын сіріндісі.

Пантогематоген (алтай маралдардың 
плазма мен қан концетраты), 
«Гемолен» ББҚ (солтүстік бұғылардың 
плазма мен қан концентраты), 
Lalmin Se 2000ТМ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
содержащие органический селен в 
форме селенометионина).

дәрумендер өсімдіктер инновации

Аскорбилпальмитат, природные 
витамин С и бета-каротин в составе 
экстрактов ацеролы и шиповника, 
оратат цинка, лактат цинка, цитрат 
цинка, цитрат меди.

Экстракт элеутерококка, красный 
корень, корень элеутерококка 
(сибирского женьшеня), экстракт 
йохимбе, экстракт левзеи, экстракт 
эхинацеи, экстракт ацеролы, 
порошок инулина, экстракт 
шиповника.

Пантогематоген (концентрат плазмы 
и крови алтайских маралов), БАД 
«Гемолен» (концентрат плазмы и 
крови северных оленей), Lalmin Se 
2000ТМ (инактивированные дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
органический селен в форме 
селенометионина).

витамины растения инновации

жаңалық  
новинка

• ТАБИҒИ ЭНЕРГЕТИК
• ТАБИҒИ ИММУНОТОНИК
• СЕКСУАЛДЫ ТОНИК

• Жоғары жұмысқа қабілеттілік және 
қуат: пантогематоген және гемолен

• Сексуалды әлеует пен 
анаболитикалық әсер:  йохимбе 
мен левзеяның сірінділері

• Күшті иммунитет: мырыш пен 
эхинацея

• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
• ПРИРОДНЫЙ ИММУНОТОНИК 
• СЕКСУАЛЬНЫЙ ТОНИК

• Высокая работоспособность и 
энергия: пантогематоген и гемолен

• Сексуальный потенциал и 
анаболический эффект: экстракты 
йохимбе и левзеи

• Крепкий иммунитет: цинк и 
эхинацея

3/1

ӨЗІҢДІ ЖЕҢІМПАЗ РЕТІНДЕ СЕЗІН! / ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ! 
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Кальций карбонаты,  А, D3, Е, 
К1, В1, В2, В6, В12, С дәрумендері, 
никотинамид, фолий қышқылы, 
пантотен қышқылы, биотин.

Элеутерококк сіріндісі, қызыл тамыр. Пантогематоген (алтай маралдардың 
плазма мен қан концетраты), 
«Гемолен» ББҚ(солтүстік бұғылардың 
плазма мен қан концентраты), 
Lalmin Se 2000ТМ (селенометионин 
түрінде органикалық селеннен 
тұратын Saccharomyces cerevisia 
белсендірілген ашытқысы).

дәрумендер өсімдіктер инновации

Карбонат кальция, витамины А, D3, 
Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин.

Экстракт элеутерококка, красный 
корень.

Пантогематоген (концентрат плазмы 
и крови алтайских маралов), БАД 
«Гемолен» (концентрат плазмы и 
крови северных оленей), Lalmin Se 
2000ТМ (инактивированные дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
органический селен в форме 
селенометионина).

• ДӘРУМЕНДІ ЖИЫНТЫҚ 
• ПАНТОГЕМАТОГЕНІ БАР ТАБИҒИ  
   ЭНЕРГЕТИКМ

• Сергектік және жақсы көңіл күйі:  
12 негізгі дәрумен

• Жоғары жұмысқа қабілеттілік және 
күшті иммунитет: пантогематоген 
мен гемолен

• Мықты тырнақтар және сүйектер, 
сұлу шаш: кальций +  D дәрумені

• ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 
• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК С 
   ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

• Бодрость и хорошее самочувствие: 
12 основных витаминов

• Высокая работоспособность 
и сильный иммунитет: 
пантогематоген и гемолен

• Крепкие ногти и кости, красивые 
волосы: кальций + витамин  D

жаңалық  
новинка

30 пакет 3 капсуладан 
30 пакетов по 3 капсулы
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КҮНІ БОЙЫ ҚУАТҚА ТОЛЫ! / И ВЕСЬ ДЕНЬ ПОЛОН ЭНЕРГИИ!

витамины растения инновации





А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С 
дәрумендері, никотинамид, фолий 
қышқылы, пантотен қышқылы, 
биотин, таурин, коэнзим Q10, 
токоферолдар қосапсы (Е табиғи 
дәрумені).

Шырғанақ майы. Табиғи бета-каротин CaroCareTM.

дәрумендер өсімдіктер инновации

Витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, 
С, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин, 
таурин, коэнзим Q10, смесь токофе-
ролов (натуральный витамин Е).

Облепиховое масло. Натуральный бета-каротин 
CaroCareTM.

витамины растения инновации

• СҰЛУЛЫҚ ДӘРУМЕНДЕРІ 
• ЖАСТЫҚТЫҢ  
   АНТИОКСИДАНТТАРЫ

• Қуат пен жақсы көңіл күйі:  
12 негізгі дәрумен

• Қартаюдан қорғау: коэнзим Q10
• Сұлу шаш пен тері: таурин, бета-

каротин және Е дәрумені

• ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ 
• АНТИОКСИДАНТЫ  
   МОЛОДОСТИ

• Энергия и хорошее самочувствие: 
12 основных витаминов

• Защита от старения: коэнзим Q10
• Красивые волосы и кожа: таурин, 

бета-каротин и витамин Е

500172
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жаңалық  
новинка

ТАҢДАЛҒАН АДАМДАРДЫ ТАРТЫП АЛ! / ПРИТЯГИВАЙ ВОСХИЩЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ!

30 пакет 2 капсуладан 
30 пакетов по 2 капсулы



Аскорбин қышқылы, 
аскорбилпальмитат,  Е дәрумені,  
А дәрумені.

Байқал томағашөптің сіріндісі 
(байкалиннің 80%),  гинкго билоба 
сіріндісі (гинкгофлавондардың 24% ),  
готу коланың сіріндісі, зығыр майы.

Омега-3 полиқанықпаған этил 
эфирлердің 75% концентраты.

дәрумендер өсімдіктер инновации

Аскорбиновая кислота, 
аскорбилпальмитат, витамин Е, 
витамин А.

Экстракт шлемника байкальского 
(80% байкалина), экстракт гинкго 
билоба (24% гинкгофлавонов), 
экстракт готу колы, льняное масло.

75%-й концентрат этиловых эфиров 
полиненасыщенных жирных кислот 
омега-3.

витамины растения инновации

• IQ-ЫНТАЛАНДЫРУШЫ 
• ОМЕГА-3 ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ 
   ЖИЫНТЫҒЫ

• Ми жасушаларын қорғау:  А, Е және 
С дәрумендері  

• Мықты жады, назардың зеректілігі:  
гинкго билоба мен готу коланың 
сірінділері

• Ми жасушаларын қоректендіру 
және оның жұмысын жеделдету:  
омега-3 қышқылдарының жиынтығы

• IQ-СТИМУЛЯТОР 
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

• Защита клеток мозга:  
витамины А, Е и С

• Крепкая память, концентрация 
внимания: экстракты гинкго билоба 
и готу колы

• Питание клеток мозга и ускорение 
его работы: комплекс омега-3 
кислот

2/1

30 пакет 2 капсуладан 
30 пакетов по 2 капсулы

500175жаңалық  
новинка

ЗИЯТКЕРЛІКПЕН АЛҒА БАС! / СОВЕРШИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ!
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С, А, Е, B1, B2, B6 дәрумендері, 
мырыш, мыс, йод, марганец, селен, 
хром, рутин, ликопин, бета-каротин, 
дигидрокверцетин.

Емдік жалбыздың сығындысы, мүкжидек 
жемістерінің сығындысы, жүзім сүйек- 
терінің сығындысы, жебіршөптің сіріндісі, 
жұпаргүлдің сіріндісі, жасыл шайдың 
сіріндісі, қаражидек сіріндісі, расторопша 
сіріндісі (80% силимарин), бөрікгүл жапы- 
рақтарының сіріндісі (25% цинарин),  бай-
кал томағашөбінің сіріндісі (5% байкалина).

Табиғи гепатопротекторлық 
жиынтық Таурофиттм (таурин, 
шайқурай сіріндісі  
(5% гиперицин). 

дәрумендер өсімдіктер инновации

Витамины С, А, Е, B1, B2, B6, цинк, 
медь, йод, марганец, селен, хром, 
рутин, ликопин, бета-каротин, 
дигидрокверцетин.

Экстракт шалфея лекарственного, 
экстракт плодов клюквы, экстракт 
виноградных косточек, экстракт чабреца, 
экстракт душицы, экстракт зеленого чая, 
экстракт черники, экстракт расторопши  
(80% силимарина), экстракт листьев 
артишока (25% цинарина), экстракт 
шлемника байкальского (5% байкалина).

Природный гепатопротекторный 
комплекс Таурофиттм  (таурин, экс-
тракт зверобоя (5% гиперицина). 

• АНТИОКСИДАНТТАР ЖИЫНТЫҒЫ 
• ДЕТОКС-БАҒДАРЛАМАСЫ

• Бауыр жасушаларының 
қорғанысы, зәрлерді 
зарарсыздандыру: өсімдік 
жиынтық

• Сергектік және жақсы көңіл күйі:  
12 негізгі дәрумен

• Күн сайынғы ағза қорғанысы: 
өсімдік, минерал және жануарлар 
тектес антиоксиданттар

• КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ 
• ДЕТОКС-ПРОГРАММА

• Защита клеток печени, 
обезвреживание токсинов: 
растительный комплекс

• Бодрость и хорошее самочувствие: 
12 основных витаминов

• Ежедневная защита организма: 
антиоксиданты растительного, 
минерального и животного 
происхождения

витамины растения инновации

2/1

ЗӘРЛЕРДЕН ҚҰТЫЛ, АҒЗАҢДЫ ҚАЙТА ҚАЛПЫНА КЕЛТІР! / 
ИЗБАВЬСЯ ОТ ТОКСИНОВ, ВОССТАНОВИ ОРГАНИЗМ!

жаңалық  
новинка

30 пакет 3 капсуладан 
30 пакетов по 3 капсулы



лето 2015жаз
ИКЕМДІ СҰРАҚ
Жаздағы жоғары жүктемелерде буындарды 
кешенді қорғау.

ГИБКИЙ ВОПРОС
Комплексная защита суставов 
при повышенных нагрузках 
летом.

ШАҚЫРЫЛМАҒАН ҚОНАҚСЫЗ
Үш кезеңдік паразиттерге қарсы «Тригельм» 
бағдарламасы.

БЕЗ НЕПРОШЕНЫХ ГОСТЕЙ
Трехфазная антипаразитарная 
программа «Тригельм».
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ТАЗАЛЫҚ 
ЭНДОЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОРРЕКЦИЯ
Қазіргі заман жағдайында организмді 
тазарту қажетті процедураға айнал-
ды. Организмде жинақталған шлак-
тар, уыт, паразитті микроорганизмдер 
қалыпты биололгиялық процестердің 
бұзылу нәтижесі болып табыладын ерте 
қартаюдың негізгі себебі болуы мүмкін.

ЧИСТОТА 
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
В условиях современной жизни очище-
ние организма стало необходимой про-
цедурой. Накапливающиеся в организме 
шлаки, токсины,  паразитирующие микро-
организмы часто становятся основной 
причиной преждевременного старения, 
являющегося результатом нарушения нор-
мальных биологических процессов.



ШИКІ БАЛЫҚ –
паразиттердің классикалық көзі!
     Сырая рыба – классический источник паразитов!

ЖАПОН МЕЙРАМХАНАСЫНДАҒЫ ЖАЙЛЫ КЕШКІ АС 
ағза үшін жағымсыз салдарына айналуы мүмкін... 
ПРИЯТНЫЙ УЖИН В ЯПОНСКОМ РЕСТОРАНЕ
может обернуться неприятными последствиями для организма...



ШИКІ БАЛЫҚ –
паразиттердің классикалық көзі!
     Сырая рыба – классический источник паразитов!

Паразиттердің басқа көздері: 
    Другие источники паразитов:

ЕҢ ТӘТТІ ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕР
Ас алдында жемістер мен көкөністерді 
жақсы жуамыз ба? Арнайы құралдарды 
пайдаланыз ба?

ВКУСНЕЙШИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Хорошо ли мы моем  фрукты и овощи перед 
едой? Используем ли специальные средства?

СУ ҚОЙМАЛАРЫНДА НЕМЕСЕ БАССЕЙНДЕ 
ШОМЫЛУ
хлор салынған суда да кейбір паразиттердің 
жұмыртқалары (цисттер) жақсы өздерін 
сезінеді.

КУПАНИЕ В ВОДОЕМАХ ИЛИ БАССЕЙНЕ
Даже в хлорированной воде некоторые яйца 
паразитов (цисты) чувствуют себя прекрасно. 

СҮЙКІМДІ МЫСЫҚ НЕМЕСЕ ИТ
Әттеген-ау, барлық жануарларда паразиттер 
бар... Сүйюге абайлаңыз!

ЛЮБИМАЯ КОШКА ИЛИ СОБАКА
Увы, у всех животных есть паразиты... Осто-
рожнее с поцелуями! 

БАЛАЛАР АЛАҢЫНДА ЖАЙДАРЫЛЫҚ
Біз балалардың жуылмаған қолдарын 
қалағанынан жиірек көреміз.. Біз 
қаймығамыз, ал паразиттер көшкендеріне 
қуанады. 

ВЕСЕЛЬЕ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Мы видим детские немытые руки чаще, чем 
нам хотелось бы… Мы огорчаемся, а парази-
ты радуются переезду.



ПАРАЗИТТЕРМЕН жұмыс істеу тәсілдері 
             Способы борьбы с паразитами

ШӨППЕН ЕМДЕУ ЖӘНЕ МАКСИМАЛДЫ ПАРАЗИТКЕ ҚАРСЫ 
ӘСЕРІН ҚАЛАЙ ҮЙЛЕСТІРУГЕ БОЛАДЫ? 
КАК СОВМЕСТИТЬ НАТУРАЛЬНОСТЬ ТРАВОЛЕЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЙ 
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ЭФФЕКТ?

«ДӘРІМЕН ЕМДЕУ:  
қатты жанама әсерлер болуы мүмкін»
Синтетитикалық дәрілер нақты паразиттердің 
бөлігін жояды. Бірақ олармен бірге жілік 
майын, қан жасушаларын, ішек-қарын 
жолдарының шырышты қабығын, 
бүйректерді, бауырды және жүйке жасу-
шаларын зақымдай алады. Қайта қалпына 
келтіру кезеңі талап етіледі. 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:  
возможны сильные побочные эффекты
Синтетические препараты действительно 
уничтожают часть паразитов. Но вместе с тем 
могут повредить костный мозг, клетки крови, 
слизистую оболочку желудочно-кишечного трак-
та, почки, печень и нервные клетки. Требуется  
восстановительный период.

«ШӨППЕН ЕМДЕУ:  күмәнді тиімділік»
Әдістің ауыртпашылықтары және іс жүзінде қол-

дануға болмайтын жағдайлары жоқ.  Көптеген 
паразиттерге қарсы рецептердің құрамына  

сарымсақ, жусан тұнбасы, ұнтақталған зан-
зәбіл, шөп қайнатпалары және өзге табиғи 
құрамдастары кіреді. Өкінішке орай, олар-
дың тиімділігі дәлелденбеген, ал нақты 
мөлшерлері күні бүгінге де талқылануда.  

ТРАВОЛЕЧЕНИЕ:   
сомнительная эффективность

Способ не вызывает осложнений и практиче-
ски не имеет противопоказаний. В состав мно-

гих рецептов против паразитов входят чеснок, на-
стойка полыни, молотый имбирь, травяные отвары 

и прочие натуральные компоненты. К сожалению, 
эффективность их не доказана, а точные дозировки 
до сих пор являются предметом обсуждений. 
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ТРИГЕЛЬМ®

ТРИГЕЛЬМ®

«Тригельм» - өт шығару жүйесінің негізгі ішек паразитарлық 
ауруларын коррекциялауға арналған жаңа үшфазалы пара-
зитке қарсы бағдарлама. 

«ТРИГЕЛЬМ» БАҒДАРЛАМАНЫҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:
 • Үш ықпал ету сатысы есебінен асқазан-ішек жолының 

қалыпты жай күйін барынша сақтау
 • Қауіпсіз табиғи өсімдік кешені.

«Тригельм» – это новейшая трехфазная антипаразитарная 
программа, предназначенная для коррекции кишечных пара-
зитарных заболеваний и активного противодействия парази-
там желчевыводящей системы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ  
«ТРИГЕЛЬМ»:
 • Максимальный антипаразитарный эффект за счет трех сту-

пеней воздействия.
 • Безопасный натуральный растительный комплекс.

ҮШФАЗАЛЫ ПАРАЗИТКЕ ҚАРСЫ 
БАҒДАРЛАМА

ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА



ФОРМУЛА 1: ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
ІШЕКТІ ЖӘНЕ ӨТ ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫН ТАЗАРТУ
1 Формуланың құрамына кіретін компоненттерінің негізгі міндеті ішекті 
және өт шығару жолдарын белсенді паразитке қарсы ықпалға дайын-
дау болып табылады. Паразитарлық инфекциялар ішектің қатуына 
және өт жолдарының түйілуіне ұшырататындығы белгілі. Егер осы 
кедергіні жоймаса, паразитке қарсы заттар сөзбе-сөз айтқанда пара-
зитке дейін жетпейді және оқшауланады.

ФОРМУЛА 1: ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Главной задачей компонентов, входящих в состав Формулы 1, является под-
готовка кишечника и желчевыводящих путей к активному противопарази-
тарному воздействию. Известно, что паразитарные инфекции провоцируют 
развитие кишечного запора и спазм желчных путей. Если не ликвидировать 
эту преграду, то антипаразитарные вещества в буквальном смысле просто 
не смогут дойти до паразитов и будут заблокированы.

Состав: экстракт сенны, трава спорыша, экстракт эхинацеи, корни копеечника чай-
ного, трава клевера, трава хвоща полевого, листья брусники, корни солодки, корни 
лопуха, трава володушки, трава зверобоя, корни кровохлебки, цветки липы, цветки 
пижмы, цветки бессмертника, листья смородины черной, трава сабельника, экстракт 
соссюреи.

Құрамы: пішен сығындысы,  спорыш шөбі,  эхинацея сығындысы, шай тиынтағы 
тамырлары, жоңышқа шөбі, танап қырықбуыны шөбі, итбүлдірген жапырағы, мия 
тамыры, түйежапырақ тамыры, володушка, шайқурай шөбі, қаннан тамыры, жөке 
гүлі, түймешетен гүлі, салаубас гүлі, қара қарақат жапырағы, мажыра шөбі,  соссюрея 
сығындысы.

Клевер
Клевер

Шайқурай
Зверобой

Қарақат
Смородина

Итбүлдірген
Брусника

Жөке
Липа

30 капсул

A

60 капсул

Түймешетен
Пижма

Косточки 
грейпфрута Артишок

Артишок

A

Состав: цветки пижмы, экстракт косточек грейпфрута, экстракт листьев артишока во-
дный сухой.

Құрамы: түймешетен гүлі, грейпфрут сүйегі сығындысы, бөрікгүл жапырағы 
сығындысы сулы құрғақ.

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
ПАРАЗИТКЕ ҚАРСЫ СОҚҚЫ
Осы серия өнімдерінің екінші фазасының міндеті – қысқа, бірақ 
маңызды соққы беру. «Фитопар» препаратының құрамында қуатты 
өсімдік тектес паразитке қарсы компоненттер шоғырланған, олардың 
белсенділігі ішекті және өт жолдарын алдын ала дайындау есебінен 
артады.

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР
Задача второй фазы данной серии продуктов – нанести короткий, но 
важный удар. В составе «Фитопара» сосредоточены мощные расти-
тельные противопаразитарные компоненты, активность которых по-
вышается за счет предварительной подготовки кишечника и желчных 
путей.

14



200 г

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ
Главная цель третьей фазы – поддержать нормальную микро-
флору кишечника после воздействия первых двух комплексов, 
а также обеспечить плавное снижение антипаразитарного 
фона, чтобы не допустить токсического воздействия на орга-
низм и появления остаточных паразитов, продолжающих вы-
деляться из труднодоступных желчных путей.

Состав: мед натуральный гвоздичный, эфирномасличные экстракты мяты 
перечной и ромашки аптечной, микрогранулированный экстракт бессмер-
тника песчаного.

A

Жалбыз 
Мята перечная

Түймедақ 
Ромашка

Салаубас 
Бессмертник

Қалампыр 
Гвоздика

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ ЕКІНШІ РЕТ АЛДЫН АЛУ
Үшінші фазаның басты мақсаты – алғашқы екі кешеннің 
ықпалынан кейін ішектің қалыпты микрофлорасын сақтау, 
сондай-ақ организмге уытты әсерін болдырмау үшін және өт 
жолдарынан бөлінетін қалдық паразиттердің пайда болуына 
жол бермеу үшін паразитке қарсы аяны біртіндеп азайтуды 
қамтамасыз ету.

Құрамы: табиғи қалампыр балы, ащы жалбыз және дәрілік түймедақтың 
эфирмайлы сығындылары, құмдақ салаубастың микротүйіршіктелген 
сығындысы.

ТАЗАЛЫҚ  /  ЧИСТОТА

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 15



ПИК  
(ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ)
ИСТОЧНИК ФРУКТООЛИГОСАХАРИДОВ
«ПИК» представляет собой концентрат природного  
полисахарида, получаемого из клубней топинамбура, содер-
жащих такое вещество, как инулин. А, как известно, при регу-
лярном приеме инулина происходит снижение уровня сахара в 
крови и повышается физиологическая эффективность инсули-
на, так необходимого для поддержания нормального углевод-
ного обмена и уровня холестерина в крови.

Топинамбур
Топинамбур

75 г

Состав: порошок клубней топинамбура.

400237D

ТИК  
(ТАБИҒИ ИНУЛИНДІ КОН-
ЦЕНТРАТ)
ФРУКТООЛИГАСАХАРИДТЕР КӨЗІ
«ТИК» өз кезегінде құрамында инулин сияқты зат бар 
жералмұрт түйнектерінен алынатын табиғи полисахаридті 
білдіреді. Ал инулинді үнемі қабылдау кезінде қандағы қант 
мөлшері азаяды және қалыпты көмірсу алмасуын және 
қандағы холестерин деңгейін сақтауға қажетті инсулиннің 
физиологиялық тиімділігі артады.

Құрамы: топинамбур.
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Состав: лактулоза, концентрат бифидобактерий, концентрат лактобактерий.

ЭЛЬБИФИД
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИЙ
Пробиотический комплекс имеет максимально полный и приближенный к 
естественной флоре состав лакто- и бифидобактерий для нормализации 
баланса кишечной микрофлоры и пищеварения. Жизнеспособность полез-
ных бактерий гарантируется уникальной технологией микрокапсулирова-
ния, разработанной в партнерстве с южнокорейской компанией CellBiotech. 
Уникальные целлюлозные капсулы, изготовленные по технологии  
DR-caps, защищают бактерии от агрессивного воздействия желудочного 
сока и доставляют их в кишечник полностью сохранными.

500107

15 капсул

Құрамы: лактулоза, бифидобактериялар концентраты, лактобактериялар концентраты.

ЭЛЬБИФИД
ЛАКТА- ЖӘНЕ БИФИДОБАКТЕРИЯЛАРДЫҢ БАРЫНША ТОЛЫҚ КЕШЕНІ
Пробиотикалық кешеннің ішек микрофлорасының теңгерімі мен ас қорытуды 
қалпына келтіруге арналған лакто- және бифидобактериялардың барынша 
толық және табиғи флораға жақын құрамы бар. Пайдалы бактериялардың 
тіршілік етуге бейімділігіне Оңтүстік Кореялық CellBiotech компаниясымен 
бірлесе әзірленген, бірегей микрокапсулалау технологиясы кепілдік береді. 
DR-caps технологиясы бойында дайындалған бірегей целлюлозалық кап-
сулалар бактерияларды асқазан сөлінің агрессивті әсерінен сақтайды және 
оларды ішекке толығымен сақталған күйінде жеткізеді.

Қабылдау жасы – 3+ 
Возраст начала приема – 3+

Бір капсулада 10 млрд астам тіршілік 
етуге бейім бактерия! 
Более 10 млрд. жизнеспособных 
бактерий в одной капсуле!

ТАЗАЛЫҚ  /  ЧИСТОТА

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 17
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ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ

Қазіргі серпінді өмір ырғағында біз энергияның көп бөлігін уытсыздандыруға 
жұмсаймыз. Сондықтан организм тұрақты тазартуды талап етеді. «Тазалық 
бастауы» кешенді тазарту жүйесі бірін бірі өзара толықтыратын үші форму-
ладан тұрады, олар организмнің ішкі ортасын тазартудың басты үш тетігінің 
барлығын іске қосады.

В современном динамичном ритме жизни большую часть энергии мы тра-
тим на детоксикацию. Поэтому организму требуется регулярное очище-
ние. Комплексная система очищения «Истоки чистоты» состоит из трех  
взаимодополняющих формул, которые максимально задействуют три глав-
ных механизма очищения внутренней среды организма, такие как:

1    ЖАСУШААРАЛЫҚ ТАЗАРТУ
2    ЖАСУШАІШІЛІК ТАЗАРТУ
3    АНТИОКСИДАНТТТЫ ҚОРҒАУ

1 MЕЖКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
2 ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
3 АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

ЖАСУШАЛЫҚ ТАЗАРТУДЫҢ КЕШЕНДІ ЖҮЙЕСІ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ

Патент RU 2297843



Состав: экстракт сенны, трава спорыша, экстракт 
эхинацеи, корневища копеечника чайного, трава 
клевера, корень солодки, корень лопуха, трава 
володушки, трава зверобоя, трава сабельника, 
трава хвоща полевого, листья брусники, листья 
смородины черной, цветки бессмертника, корень 
кровохлебки, цветки липы, цветки пижмы, экс-
тракт соссюреи.

60 
капсул ИСТОКИ ЧИСТОТЫ 

ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ
Оказывает действие на естественные си-
стемы внеклеточного очищения: кишечник, 
печень, желчные пути, органы мочевыде-
ления, кровеносную и лимфатическую си-
стемы, бронхи и иммунную систему. Меж-
клеточное очищение – это очень важный 
для каждого человека процесс. Оно подраз-
умевает растворение токсических веществ в 
различных биологических жидкостях и вы-
ведение их затем из организма естествен-
ным путем (с желчью, потом, мочой).

30 ЖЫЛДАН АСТАМ ТАБЫСТЫ ЖҰМЫС!

 • ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ БАСТАЛУЫ 
70-інші ЖЫЛДАРДА.

 • АЛЫНҒАН СЫЗБАЛАРДЫ ТЕСТІЛЕУ  
90-ыншы ЖЫЛДАРДА.

 • ПАТЕНТ АЛУ 2000 ж.

• НАЧАЛО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ в 1970-х гг.
• ТЕСТИРОВАНИЕ  ПОЛУЧЕННЫХ СХЕМ в 1990-х гг.
• ПОЛУЧЕНИЕ  ПАТЕНТА в 2000 г.

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

Құрамы: пішен сығындысы, күйе шөбі, эхинацея 
сығындысы, шай тиынтағының түптамыры, жоңышқа 
шөбі, мия тамыры, түйежапырақ тамыры, володуш-
ка, шайқурай шөбі, мажыра шөбі, танап қырықбуыны 
шөбі, итбүлдірген жапырағы, қарақат жапырағы, 
салаубас гүлі,  кровохлеб- ка тамыры,жөке гүлі, 
түймешетен гүлі ,  соссюрея сығындысы.

Шөп 
Сенна

Спорыш
Спорыш

Володушка
Володушка

Салаубас 
Бессмертник

Соссюрея
Соссюрея

ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ  
1 ФОРМУЛА
ЖАСУШААРАЛЫҚ ОРТАНЫ ТАЗАРТУ
Кешеннің құрамына кіретін компоненттер 
табиғи жасушадан тыс тазарту жүйесіне: 
ішекке, бауырға, өт жолдарына, несеп шығару 
органдарына, қанға және лимфа жүйесіне, 
кеңірдекке және иммундық жүйеге ықпал 
етеді. Жасушааралық тазарту – бұл әр адам 
үшін өте маңызды процесс. Оло уытты зат-
тарды түрлі биологиялық сұйықтықта ерітуді 
және оларды организмнен табиғи түрде 
(өтпен, термен, несеппен) шығаруды білдіреді.

ТАЗАЛЫҚ  /  ЧИСТОТА
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Состав: экстракт крестоцветных овощей, экс-
тракт солянки холмовой, плоды расторопши, 
экстракт курильского чая, корни одуванчика, 
листья петрушки, хвоя пихты и листья зеле-
ного чая.

Состав: витамины С, Е, А, растительные биофла-
воноиды, листья черники, малины и персика, тра-
ва чабреца и плоды шиповника, экстракт косточек 
винограда, цинк, селен, медь, марганец, расти-
тельные антиоксиданты лепестков календулы. 

60 
капсул

60 
капсул

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ  
ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Компоненты комплекса стимулируют 
работу ферментов, которые обезврежи-
вают токсические  вещества, изменяя 
их химическую структуру. В результате 
вредные вещества  утрачивают свою 
токсичность и могут быть выведены 
из клеток в межклеточную жидкость и 
далее из организма. Благодаря после-
довательному действию компонентов 
обеспечивается поэтапное внутрикле-
точное очищение организма.

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ  
ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК
Антиоксидантный комплекс обеспечивает 
мощную внешнюю защиту клеток. Он соз-
дает барьер вокруг каждой клетки и ней-
трализует свободные радикалы, оказывая 
таким образом двойную защиту: с одной 
стороны – внутреннюю (стимулирует рабо-
ту внутриклеточных ферментов, которые 
нейтрализуют свободный кислород, обра-
зующийся внутри клеток), с другой – защиту 
клеточных оболочек (путем блокирования 
разрушительных процессов окисления).

Құрамы: эайқышгүлді көкөністер сығындысы, 
белесті ащышөп сығындысы,  расторопш 
ұрықтары, курил шайы сығындысы, бақбақ 
тамыры, ақжелкен жапырағы, майқарағай 
қылқаны және көк шай жапырағы.

Құрамы: С, Е, А витаминдері, өсімдікті биофла-
воноидтер, қаражидек, таңқурай мен шабдалы 
жапырақтары, жебіршөп, итмұрын жемістері, 
жүзім сүйегі сығындысы, мырыш, селен, мыс, мар-
ганец, қырмызы жапырақтарының өсімдікті анти-
оксиданттары.

ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ  
2 ФОРМУЛА
ЖАСУШАІШІЛІК ТАЗАРТУ
Кешеннің компоненттері уытты 
заттардың химиялық құрылымын 
өзгерте отырып, оларды зарарсыз-
дандыратын ферменттердің жұмысын 
ынталандырады. Нәтижесінде, зиянды 
заттар өзінің уыттылығын жоғалтады 
және жасушалардан жасушаішілік 
сұйықтыққа және әрі қарай организмнен 
шығарылуы мүмкін. Компоненттердің 
жүйелі әрекет етуінің арқасында 
организмнің сатылы жасушаішілік таза-
руы қамтамасыз етіледі.

ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ  
3 ФОРМУЛА
ЖАСУШАЛАРДЫ АНТИОКСИДАНТТЫ 
ҚОРҒАУ
Антиоксидантты кешеннің  компоненттері 
жасушалардың мықты сыртқы қорғанысын 
қамтамасыз етеді. Ол әрбір  жасушаның ай-
налысында кедергі жасайды және бос ради-
калдарды бейтараптандырады, сол арқылы 
екі жақтан қорғайды. Бір жағынан  – ішкі 
қорғаныс (жасушаішілік ферменттердің 
жұмысын ынталандыру, олар жасушаның 
ішінде пайда болатын бос оттегіні бейта-
раптандырады), екінші жағынан – жасу-
ша қабықтарын қорғау (тотығудың бұзу 
процестерін болдырмау жолымен).

Таңқурай 
Малина

Итмұрын 
Шиповник

Қырмызы 
Календула

Персик
Персик

Жебіршөп 
Чабрец

Солянка 
холмовая

Бақбақ 
Одуванчик

Майқарағай 
Пихта

Курил шайы 
Курильский чай

Кресс-салат
Кресс-салат
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RENAISSANCE TRIPLE SET

RENAISSANCE TRIPLE SET

В 2013 году система очищения «Истоки чистоты» была усовершенство-
вана и значительно усилена за счет новейших биологически активных 
компонентов. Принципиальным отличием нового продукта является 
использование исключительно стандартизированных и высокоселек-
тивных экстрактов растений. В результате БАД Renaissance Triple Set 
обладает гораздо большей биологической активностью за счет того, 
что в ее состав входят только самые активные растительные компо-
ненты, выделенные в чистом виде и в необходимой дозе.

2013 жылы «Тазалық бастауы» кешенді жасушалық тазарту 
жүйесі заманауи технологиялар мен жаңа биологиялық белсенді 
компоненттердің есебінен жетілдірілді және едәуір нығайтылды. Жаңа 
өнімнің алдыңғы өнімнен принципиалды ерекшелігі өсімдіктердің 
айрықша стандартталған және жоғары сұрыпталған сығындыларын 
пайдалану болып табылады. Нәтижесінде, «Renaissance Triple Set 
– Тазалық бастауының» құрамына тек таза күйінде бөлінген және 
қажетті мөлшердегі ең белсенді өсімдік компоненттерінің кіруіне бай-
ланысты биологиялық белсенділік деңгейі жоғарырақ.

ТРОЙНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 
КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ

КЕШЕНДІ ЖАСУШАЛЫҚ ТАЗАРТУДЫҢ  
ҮШТІК ЖҮЙЕСІ



60 
капсул

RENAISSANCE TRIPLE SET. 
FORMULA 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ
Первая формула Renaissance Triple 
Set  – это сложный комплекс, состоящий 
исключительно из стандартизирован-
ных экстрактов растений, содержащих 
определенные биологически активные 
компоненты, которые стимулируют 
естественные процессы очищения про-
странства между клетками. Компонен-
ты комплекса воздействуют на при-
родные системы очищения организма и 
запускают эти процессы.

Состав: экстракт алоэ, экстракт подорожни-
ка, экстракт фенхеля, экстракт артишока, 
экстракт ромашки, экстракт корня лопуха, 
экстракт эхинацеи, экстракт сенны, экстракт 
толокнянки, экстракт хвоща.

60 
капсул

RENAISSANCE TRIPLE SET. 
FORMULA 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Активные компоненты комплекса не 
просто вымывают из организма токси-
ческие вещества, накапливающиеся со 
временем в каждой клетке. Они под-
вергают их активной биохимической 
трансформации  внутри «специализи-
рованных» клеток печени. В результате 
этого вредные вещества утрачивают 
свою токсичность и легко могут быть 
выведены из организма.

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт че-
ремши (медвежьего лука), экстракт расто-
ропши, экстракт зверобоя, экстракт шалфея, 
экстракт дикого хрена, экстракт шлемника 
байкальского.

RENAISSANCE TRIPLE SET. 
1 FORMULA
ЖАСУШААРАЛЫҚ ОРТАНЫ ТАЗАРТУ
«Renaissance Triple Set – Тазалық Баста-
уы» бірінші формуласы – бұл белгілі бір 
биологиялық белсенді компоненттері 
бар өсімдіктердің стандартталған 
сығындыларынан ғана тұратын күрделі 
кешен, олар жасушалар арасындағы 
кеңістіктің тазартудың табиғи 
процестерді ынталандырады. Кешеннің 
компоненттері организмнің табиғи та-
зару жүйесіне ықпал етеді және осы 
процестерді бастайды. 

Құрамы: алоэ сығындысы, жолжел-
кен сығындысы, фенхель сығындысы, 
бөрікгүл сығындысы, түймегүл  сығындысы, 
түйежапырақ тамыры сығындысы, эхинацея 
сығындысы, пішен сығындысы, аюжидек 
сығындысы, қырықбуын сығындысы.

RENAISSANCE TRIPLE SET.  
2 FORMULA
ЖАСУШАІШІЛІК ТАЗАРТУ
Кешеннің белсенді компо-ненттері 
уақыт өткен сайын әр жасушада 
жиналған уытты заттарды организмнен 
«шайып» шығарады. Олар бауырдың 
«мамандандырылған» жасуша-
ларының ішінде белсенді биохимиялық 
өзгеріске ұшы-ратады. Нәтижесінде 
осы зиянды заттар өзінің уыттылығын 
жоғалтады және организмнен оңай 
шығарылуы мүмкін. 

Құрамы: кресс-салат  сығындысы, торжуа (аю 
пиязы) сығындысы,  расторопши сығындысы, 
шайқурай сығындысы, жалбыз сығындысы, 
ақжелкек сығындысы, байқал томағашөп 
сығындысы.

Кресс-салат
Кресс-салат

Торжуа 
Черемша

Расторопша
Расторопша

Байқалдық томағашөп
Шлемник байкальский

Дикий хрен
Дикий хрен

Алоэ
Алоэ

Түйежапырақ 
Лопух

Жолжелкен 
Подорожник

Аюжидек 
Толокнянка

Шөп 
Сенна
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60 
капсул

RENAISSANCE TRIPLE SET. 
FORMULA 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК
Комплекс содержит максимально полный 
спектр антиоксидантов, которые подразде-
ляются на два вида: антиоксиданты-фер-
менты и антиоксиданты-витамины. Первый 
вид удаляет активные соединения кисло-
рода, а второй обезвреживает агрессивно 
настроенные радикалы, затормаживая про-
цесс цепной реакции формирования других 
радикалов и защищая таким образом клет-
ки организма от губительного разрушения.

Состав: поливалентный антиоксидантный ком-
плекс (витамины А, Е, С, рибофлавин, медь, мар-
ганец, цинк, селен, хром), экстракт шалфея ле-
карственного, экстракт плодов клюквы, экстракт 
виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт 
душицы, экстракт зеленого чая, рутин, ликопин, 
экстракт черники, бета-каротин, экстракт сибир-
ской лиственницы (90% дигидрокверцетина).

 • Ірі және өнеркәсіптік қалалардың тұрғындары – тұрақты 
қабылдау.

 • Табиғи тазарту жүйесінің белсенділігін арттыратын құрал 
ретінде созылмалы ауруларды кешенді емдеу жүйесінде 
пайдалану. 

 • Жителям крупных и промышленных городов – принимать 
постоянно.

 • Использовать как средство, стимулирующее активность 
естественных систем очищения, в комплексной схеме кор-
рекции хронических заболеваний.

ТАҢЕРТЕҢ: 
УТРОМ:

ТАҢЕРТЕҢ: 
УТРОМ:

ФОРМУЛА 3
1  капсула

ФОРМУЛА 1
2  капсулы

+

ФОРМУЛА 3
1  капсула

ФОРМУЛА 2
2  капсулы

+

ҰСЫНЫСТАР: 
РЕКОМЕНДАЦИИ:

ҚОЛДАНУ РЕТІ: 
СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

RENAISSANCE TRIPLE SET. 
FORMULA 3
ЖАСУШАЛАРДЫ  
АНТИОКСИДАНТТЫ ҚОРҒАУ
Кешеннің құрамында антиокси-данттардың 
мөлшері көп, олар екі түрге бөлінеді: анти-
оксидант-ферменттер және антиоксидант-
витаминдер. Бірінші түрі оттегінің белсенді 
қосылыстарын жояды, ал екіншісі басқа 
радикалдар қалыптасуының тізбекті ре-
акция процесін тежей отырып, агрессивті 
бағытталған радикалдарды зарарсыздан-
дырады және сол арқылы организм жасу-
шаларын жоятын бұзылудан қорғайды.

Құрамы: поливалентті оксидантқа қарсы кешен 
(А, Е, С витаминдері, рибофлавин, мыс, марганец, 
мырыш, селен, хром), дәрілік жалбыз сығындысы, 
жемісті мүкжидек сығындысы,жүзім сүйегі 
сығындысы, жебіршөп сығындысы, жұпаргүл 
сығындысы, көк шай сығындысы, рутин, лико-
пин, қаражидек сығындысы,бета-каротин, сібір 
балқарағайы сығындысы (90%дигидрокверцетин).

Жүзім 
Виноград

Көк шай
Зеленый чай

Балқарағай 
Лиственница

Мүкжидек 
Клюква

Қаражидек 
Черника

ТАЗАЛЫҚ  /  ЧИСТОТА



ФОРМУЛАЛАР АРАСЫНДАҒЫ  
НЕГІЗГІ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР 
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ФОРМУЛАМИ 

++
++
++
++

+
+
+
+
+

ОРГАНИЗМДІ ТАЗАРТУДЫҢ БАЗАЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

ЖАСУШАЛАРДЫ ТАЗАРТУДЫҢ ЖӘНЕ ҚОРҒАУДЫҢ ҮШТІК ЖҮЙЕСІ
ТРОЙНАЯ СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КЛЕТОК

ҚОЛАЙЛЫ ЖӘНЕ ҚАРАПАЙЫМ ПІШІН
УДОБНАЯ И ПРИВЫЧНАЯ ФОРМА

ЖҰМСАҚ ФИЗИОЛОГИЛЫҚ ӘСЕР
МЯГКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР ШӨП ҰНТАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ ПОРОШКОВ ТРАВ

БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР СТАНДАРТТАЛҒАН СЫҒЫНДЫЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫНДА
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ЭКСТРАКТОВ

АНТИОКСИДАНТТАРДЫҢ БАРЫНША ТОЛЫҚ СПЕКТРІ
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР АНТИОКСИДАНТОВ

ОРГАНИЗМДІ ТЕРЕҢ ДЕҢГЕЙДЕ ТАЗАРТУ
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ

ЖЫЛДАМ ӘСЕР
БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ
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ЭНЕРГИЯ
АДАПТОГЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ
Современная жизнь очень динамична и 
требует больших затрат внутренней энер-
гии. Поэтому особое значение приобрета-
ет процесс восполнения энергетических 
ресурсов. Эффективное решение здесь – 
повышение эффективности адаптации 
человеческого организма и, как следствие, 
увеличение жизненных сил.

ЭНЕРГИЯ
АДАПТОГЕНДІК КОРРЕКЦИЯ
Қазіргі заманғы өмір өте қарқынды және 
көп ішкі энергияның жұмсалуын талап 
етеді. Сондықтан энергетикалық ресур-
старды толықтыру процесі аса маңызды. 
Мұндағы тиімді шешім – адам организмінің 
бейімделу тиімділігін арттыру және соның 
арқасында өмірлік күшін арттыру. 



Бай заттар қоспасы – дене және жыныстық 
белсенділік ынталандырушылары, өсу және 
қалпына келу факторлары.
 • Иммунитетті қарқындатады, шаршағыш-

тықты төмендетеді.  
 • Ерлерде жыныстық әлеуетін көтереді.
 • Ағзаны ұзақ шаршағандық күйінен 

шығарады.

БҰЛ БАРЛЫҚ ЖАҚТАН ДА ҚЫМБАТТЫ ЗАТ 
«ПАНТОРАЛ» НЕГІЗІНЕ САЛЫНДЫ

Богатый коктейль веществ – стимуляторов фи-
зической и половой активности, факторов ро-
ста и регенерации.
 • Активизирует иммунитет, снижает утомляе-

мость. 
 • Увеличивает половую потенцию у мужчин.
 • Выводит организм из состояния хронической 

усталости. 

ЭТО ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ 
ВЕЩЕСТВО ЛЕГЛО В ОСНОВУ «ПАНТОРАЛА»

ПАНТОГЕМАТОГЕН



Состав: пантогематоген плазматический активный, автолизат дрожжей-сахаромицетов 
«Авимин-С», витамин С, корни копеечника чайного (красного корня), корни и экстракт эле-
утерококка (5% элеутерозидов). 

ПАНТОРАЛ®
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ
Натуральный комплекс эффективно повышает жизненный тонус и рабо-
тоспособность, снимает усталость, усиливает активность иммунной систе-
мы и сопротивляемость инфекциям. Содержит пантогематоген из плазмы 
маральих пантов, а также автолизат дрожжей-сахаромицетов – источник 
аминокислот, витаминов и других микроэлементов для усиления биости-
мулирующего действия. Дополнительно комплекс обогащен витамином С, 
экстрактами элеутерококка и красного корня для восстановления сил и под-
держания тонуса организма. 

30 капсул

Тиынтағы 
Копеечник

Элеутерококк 500112Панты марала

Құрамы: плазмалық белсенді пантогематоген,  «Авимин-С» ашытқы-сахаромицеттерінің 
автолизаты, С витамині, шай тиынтақ тамыры (қызыл тамыр), элеутерококк тамыры мен 
сығындысы (5% элеутерозид).

ПАНТОРАЛ®
ПАНТОГЕМАТОГЕНІ БАР СЕРГІТКІШ КОНЦЕНТРАТ
Табиғи кешен өмірлік тонусты және жұмыс қабілеттікті тиімді арттыра-
ды, шаршағанды басады, иммундық жүйенің белсенділігін және жұқпалы 
ауруларға төтеп беруді нығайтады. Құрамында марал мүйізінің плазмасынан 
алынған пантогематоген, сондай-ақ ашытқы-сахаромицеттердің автлизаты, 
амин қышқылдарының, витаминдердің және биоынталандырғыш әсерін 
күшейтуге арналған басқа да микроэлементтердің көзі бар. Кешен күш-
қуатты қалпына келтіру және организмнің тонусын сақтау үшін қосымша С 
витаминімен, элеутерококк және қызыл тамыр сығындысымен байытылған.

ҚУАТ / ЭНЕРГИЯ

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 27



СІБІРЛІК  
ПРОПОЛИС

СИБИРСКИЙ 
ПРОПОЛИС

«Сібірлік прополис» – өмірлік маңызды минералдардың иондары-
мен құрылымданған және жабайы шөптердің сығындыларымен 
байытылған прополис негізіндегі бальзамдар сериясы. Артезиан 
суында дайындалған және таулы алтайлық балмен байытылған 
«Сібірлік прополис» сериясының бальзамдары қолданылу аясы 
кең өнім болып табылады, жағымды дәмі бар және жеке де, 
шайға хош иісті қоспа ретінде де пайдалануға болады.

«Сибирский прополис» – это серия бальзамов, созданных на ос-
нове прополиса, структурированного ионами жизненно важных 
минералов, и обогащенных экстрактами дикорастущих трав. 
Приготовленные на артезианской воде и обогащенные горным 
алтайским медом бальзамы серии «Сибирский прополис» явля-
ются продуктом широкого спектра действия, имеют приятный 
вкус и могут использоваться как самостоятельно, так и в каче-
стве ароматной добавки к чаю.

ИОН-ҚҰРЫЛЫМДЫ БАЛЬЗАМДАР 
СЕРИЯСЫ
ИОН-ҚҰРЫЛЫМДЫ БАЛЬЗАМДАР 
СЕРИЯСЫ

СЕРИЯ ИОН-СТРУКТУРИРОВАННЫХ 
БАЛЬЗАМОВ



БАЛЬЗАМ СЕРЕБРЯНЫЙ
ИММУННЫЙ
Серебряный бальзам серии «Сибирский прополис» создан на 
основе прополиса, структурированного ионами серебра, которое 
широко известно своими антимикробными и антивирусными 
свойствами. Экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские тра-
вы способствуют укреплению всех звеньев иммунитета, оказыва-
ют антиоксидантное действие и обеспечивают надежную защиту 
от инфекций. Антибактериальные свойства серебра наряду с рас-
тительными уросептиками, такими как красный корень, корень 
синюхи, листья смородины и ягоды брусники, способствуют под-
держанию нормального состояния мочевыводящих путей.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис, 
экстракт мелонеллы, трава эхинацеи, цветки календулы, курильский чай, 
плоды шиповника, трава чабреца, ягоды брусники, красный корень, пло-
ды облепихи, корни синюхи, лист смородины, хвоя кедра, корень дягиля, 
трава герани луговой.

500124

100 мл

ЖАҢА ДИЗАЙН

Эхинацея
Эхинацея

Итбүлдірген 
Брусника

Итмұрын 
Шиповник

Кедр
Кедр 

Шырғанақ 
Облепиха

КҮМІС БАЛЬЗАМ
ИММУНДЫҚ
«Сібір прополисі» күміс бальзамы күміс ионымен 
құрылымданған прополис негізінде жасалған, ол өзінің 
микробқа және вирусқа қарсы қасиеттерімен кеңінен танымал. 
Мелонелла сығындысы және жабайы өсетін сібірлік шөптер 
иммунитеттің барлық буындарын нығайтуға көмектеседі, анти-
оксидантты әсер етеді және инфекциялардан сенімді қорғауды 
қамтамасыз етеді.  Күмістің антибактериялық қасиетті қызыл 
тамыр, көкгүл тамыры, қарақат жапырақтары және итбүлдірген 
жемістері сияқты өсімдік тектес «уросептиктермен» қатар несеп 
шығару жоларының қалыпты жай-күйін сақтауға көмектеседі.

Құрамы: артезиан суы, тау мысы, ион-құрылымданған балауыз, мелонелла 
сығындысы, эхинацея шөбі, қырмызы гүлі, курил шайы, итмұрын жемісі, 
жебіршөп, итбүлдірген жидегі, қызыл тамыр,  красный корень, шырғанақ 
жемісі, көкшегүл тамыры, қарақат жапырағы, самырсын қылқаны, 
балдырған тамыры, шалғынды қазоты шөбі.

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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БАЛЬЗАМ АГАТОВЫЙ
БИФИДОГЕННЫЙ
Агатовый бальзам серии «Сибирский про-
полис» структурирован ионами кремния, 
одной из природных форм которого явля-
ется агат. Компоненты, входящие в состав 
бальзама, способствуют нормализации 
состояния кишечника и предотвращению 
появления хронических запоров благода-
ря высокому содержанию полисахарида – 
лактулозы, а также сибирских целебных 
трав и кремния, стимулирующих рост нор-
мальной и подавляющих развитие вредной 
кишечной микрофлоры.

95 мл

Состав: артезианская вода, ион-структурирован-
ный прополис, мед горный, сироп лактулозы (не 
менее 60 г лактулозы на 100 мл бальзама), экс-
тракты ромашки, кровохлебки, курильского чая, 
шалфея, бессмертника.

A 500052

БАЛЬЗАМ ГРАНАТОВЫЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
Гранатовый бальзам серии «Сибирский 
прополис» структурирован ионами желе-
за в составе природного минерала граната. 
Компоненты бальзама оказывают тонизи-
рующее действие на организм и повышают 
устойчивость к нагрузкам благодаря живому 
горно-алтайскому пантогематогену и дико-
растущим энергомодулирующим сибирским 
растениям. Нативный (живой) пантогемато-
ген – это особая тонизирующая субстанция, 
входящая в состав Гранатового бальзама. 

Состав: артезианская вода, мед, ион-структуриро-
ванный прополис, нативный пантогематоген, экс-
тракты маральего корня, золотого корня, красного 
корня, аралии маньчжурской, ферментированных 
листьев бадана, пихтовой хвои.

100 мл

500121

ГРАНАТ БАЛЬЗАМ
СЕРГІТУШІ ӘСЕР 
«Сібір прополисі» гранат бальзамы табиғи 
гранат минералының құрамындағы темір 
иондарымен құрылымданған. Бальзам 
компоненттері организмге сергітуші әсер 
береді және тірі таулы алтайлық пантоге-
матоген мен жабайы өсетін энергомодуля-
циялаушы сібірлік өсімдіктердің арқасыда 
жүктемелерге төзімділігін арттырады. 
Нативті (тірі) пантогематоген – бұл Гранат 
бальзамының құрамына кіретін айрықша 
сергітуші субстанция.

Құрамы: артезиан суы, мыс, ионқұрылымданған 
балауыз, нативті пантогематоген, марал тамыры 
сығындысы, алтын тамыр, қызыл тамыр,  мань-
чжур аралийі, ферменттелген бадана жапырағы, 
майқарағай қылқаны

АГАТ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕНДІ
«СІбІР прополисІ» сериясының агат 
бальзамы кремнийдің иондарымен 
құрылымдалған, оның табиғи түрлерінің 
бірі агат болып табыалды. Бальзамның 
құрамына кіретін компоненттер ішектің 
жай-күйінің қалпына келуіне және 
полисахаридтердің - лактулозаның жоғары 
мөлшері, сондай-ақ сібірдің емдік шөптері 
мен қалыпты ішек микрофлорасының 
өсуін ынталандыратын және зиян-
ды микрофлораның дамуын басатын 
кремнийдің арқасында созылмалы іш қату 
белгілерін болдырмауға көмектеседі.

Құрамы: артезиан суы, ион-құрылымданған про-
полис, тау балы, лактулоза шәрбаты (бальзамның 
100 мл-ында кемінде 100 г лактулоза), түймедақ, 
қансүйгіш шөп, куриль шайы, шатыраш, шөпшай 
сығындылары.

Салаубас 
Бессмертник

Қаннан 
Кровохлебка

Курил шайы 
Курильский чай

Түймедақ 
Ромашка

Аралия
Аралия

Майқарағай 
Пихта

Бадан
Бадан

Алтын тамыр 
Золотой корень
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БАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ
Золотой бальзам серии «Сибирский пропо-
лис» создан на основе прополиса, структу-
рированного ионами золота. В тибетской 
медицине золото считается главным целеб-
ным металлом при заболеваниях нервной 
системы, поскольку оно стабилизирует энер-
гию нервных клеток. Действие прополиса 
усиливается особыми алтайскими травами, 
которые повышают энергетический потен-
циал мозга, улучшают крово обращение, пре-
пятствуют возникновению атеросклероза.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-
структурированный прополис, трава очанки, чага, 
красный корень, маралий корень, цветки кален-
дулы, трава клевера, трава якорцев, корень астра-
гала, плоды боярышника.

БАЛЬЗАМ МАЛАХИТОВЫЙ
ЖЕНСКИЙ
Малахитовый бальзам серии «Сибирский 
прополис» создан на основе прополиса, 
структурированного ионами меди в составе 
медного минерала – малахита. Медь издав-
на считается исконно женским металлом, 
так как она нормализует женский гормо-
нальный баланс, улучшает кроветворение 
и состояние кожи и волос. Омолаживающий 
эффект прополиса усилен редкими «жен-
скими» растениями, которые положительно 
влияют на гормональный баланс.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-
структурированный прополис, трава боровой 
матки, трава пастушьей сумки, трава шалфея, 
корень солодки, листья брусники, трава пустыр-
ника, трава ромашки, корень дягиля.

500123 500122

100 мл100 мл

АЛТЫН БАЛЬЗАМ
НЕЙРОПРОТЕКТОРЛЫҚ ӘСЕР
«Сібір прополисі» алтын бальзамы алтын 
иондарымен құрылымданған прополис 
негізінде жасалған. Тибет медицинасын-
да алтын жүйке жүйесі аурулары кезінде 
негізгі емдік металл болып есептелінеді, 
өйткені ол жүйке жасушаларының энерги-
ясын тұрақтандырады. Прополистің әсері 
ерекше алтайлық шөптермен күшейтілген, 
олар мидың энергетикалық әлеуетін артты-
рады, қанайналымын жақсартады, атеро-
склероздың пайда болуына кедергі келтіреді.

Құрамы: артезиан суы, тау мысы,  ион- 
құрылымданған балауыз, көздәрі шөбі, қызыл 
тамыр, марал тамыры, қырмызы гүлі, жоңышқа 
шөбі, якорц шөбі, астрагала тамыры,  долана шөбі.

МАЛАХИТ БАЛЬЗАМ
ӘЙЕЛ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ
«Сібір прополисі» малахит бальзамы мы-
сты минерал – малахит құрамындағы 
мыс иондарымен құрылымданған про-
полис негізінде жасалған. Мыс ертеден 
әйелдер металы деп саналады, өйткені 
ол әйелдердің гормоналдық теңгерімін 
қалыпқа келтіреді, қан түзілуін және тері 
мен шаштың жай-күйін жақсартады. 
Прополистің жасартушы әсері гормоналды 
теңгерімге оң ықпал ететін сирек кездесетін 
«әйелдер» өсімдіктерімен күшейтілген.

Құрамы: артезиан суы, тау мысы, ион-
құрылымданған балауыз, қарағай арасы шөбі, 
жұмыршақ шөбі, ешкіжапырақ, мия тамыры, 
итбүлдірген жапырағы,  сасықшөп, түймедақ 
шөбі, балдырған тамыры.

Клевер
Клевер

Якорц 
Якорцы

Қырмызы 
Календула

Көздәрі 
Очанка

Қызыл тамыр 
Красный корень

Балдырған 
Дягиль

Итбүлдірген 
Брусника

Пастушья 
сумка

Боровая матка
Боровая матка

Ешкіжапырақ 
Шалфей

ҚУАТ / ЭНЕРГИЯ
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30 мл

Состав: экстракты цветков бессмертника, 
корневища с корнями валерианы, экстракты 
пчелиного маточного молочка и прополиса, 
листьев березы повислой, корни алтея, кор-
невища и корни девясила, трава зверобоя 
продырявленного, листья крапивы двудом-
ной, столбики с рыльцами кукурузы, листья 
мяты перечной, корни одуванчика, трава 
тысячелистника обыкновенного, плоды ши-
повника, мумие.

ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ
Комплекс растительных экстрактов, 
обогащенный прополисом и мумие, 
предназначен для поддержки нор-
мального функционирования печени, 
желчного пузыря и поджелудочной 
железы. Благодаря входящим в его 
состав компонентам «Эпам-4» обла-
дает антибактериальным действием, 
компоненты способствуют восстанов-
лению нормальной структуры печени, 
а также нормализуют процессы желче-
образования и желчевыделения.

400268

ЭПАМЫ
Линия продуктов «Эпам» (эмульсия прополиса активированная  и модифи-
цированная) представляет собой комплекс биоактивной эмульсии на основе 
экстрактов прополиса, пчелиного маточного молочка и растений. Каждый 
продукт серии содержит в своем составе комплекс определенных растений, 
являющихся источником биофлавоноидов и других биоактивных веществ, 
благодаря которому оказывает направленное действие на организм.

СЕРИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ

ӨСІМДІМ СЫҒЫНДЫЛАРЫНЫҢ СЕРИЯСЫ

«Эпам» өнімдер желісі прополис сығындысы, араның аналық сүті және 
өсімдіктер негізіндегі биобелсенді эмульсия кешенін білдіреді. Серияның 
әрбір өнімінің құрамында биофлавоноидтардың көзі және басқа да 
биобелсенді заттардың көзі болып табылатын белгілі бір өсімдіктер 
кешені кіреді, соның арқасында ол организмге бағытты әрекет етеді.

ЭПАМДАР

Құрамы: салаубас гүлі сығындысы, 
шүйгіншөп тамыры, баларасүті мен ба-
лауыз сығындысы, салбыраған қайың 
жапырағы, алтея тамыры, андыз тамыры, 
тесілген шайқурай шөбі, қос ұялы қалақай 
жапырағы, жүгері тұқымы бағандары, ащы 
жалбыз жапырағы, бақбақ итамыры, кәдімгі 
мыңжапырақ шөбі, итмұрын жемісі, тасдәрі.

ЭПАМ-4
БАУЫР
Прополиспен және мумиемен 
байытылған өсімдік сығындыларының 
кешені бауырдың, өт қапшығының 
және ұйқы безінің қалыпты жұмысын 
сақтауға арналған. Оның құрамына 
кіретін компоненттердің арқасында 
Эпам-4 антибактериялық әсерге ие, 
компоненттері бауырдың қалыпты 
құрылымын қалпына келтіруге 
көмектеседі, сондай-ақ өт түзу және өт 
шығару процестерін қалыпқа келтіреді.

Жүгері 
Кукуруза 

Шайқурай 
Зверобой

Салаубас 
Бессмертник

Мыңжапырақ 
Тысячелистник



Состав: экстракт травы эхинацеи пур-
пурной, плоды боярышника желтого, 
пчелиное маточное мо лочко, пропо-
лис, мумие, трава чаб реца, цветки 
бессмертника песчаного, трава тыся-
челистника обыкновенного, трава ду-
шицы обыкновенной, трава зверобоя 
про дырявленного, листья крапивы 
двудомной, листья мяты перечной, 
листья подорожника боль шого, трава 
пустырника пятилопастного, цветки 
ромашки аптечной, корневища бада-
на толстолистного, почки сосны обык-
новенной, хвоя сосны обыкновенной, 
листья  и почки березы повислой.

Состав: цветки ромашки аптечной, 
мумие, пчелиное маточное молочко, 
прополис, почки березы повис лой, 
плоды шиповника май ского, цветки 
календулы лекарственной, трава 
зверобоя продырявленного, лист 
подорожника большого, трава су-
шеницы болотной.

Состав: листья сенны остролист-
ной, пчелиное маточное молочко, 
прополис, корневища бадана тол-
столистного, листья крапивы дву-
домной, столбики с рыльцами куку-
рузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, листья 
подорожника большого, корневи-
ща с корнями солодки голой, трава 
тысячелистника обык новенного, ли-
стья шалфея лекарственного.

30 мл 30 мл 30 мл

ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ
Комплекс экстрактов растений, 
обогащенных мумие и пропо-
лисом, предназначен для повы-
шения защитных сил организма 
и его сопротивляемости различ-
ным ин фекционным заболева-
ниям, прежде всего – респира-
торным вирусным. 

ЭПАМ-8
ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ
Компоненты, входящие в состав 
комплекса, способствуют стиму-
лированию обмена минераль-
ных ве ществ в организме, а так-
же важнейших строительных 
материалов, вхо дящих в состав 
костей, что помогает укрепить 
костную ткань.  

400271 400272

A

400265

ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ
Растительный комплекс обо-
гащен прополисом и мумие. 
Компоненты, входящие в его 
состав, способствуют норма-
лизации состава микрофло-
ры кишечника, обладают мяг-
ким слабительным эффектом 
и способствуют естественному 
очищению организма.

Құрамы: қанқызыл эхинацея шөбі 
сығындысы, сары долана жемісі, 
балара сүті, балауыз, тасдәрі, 
жебіршөп, құмдақ салаубас гүлі, 
кәдімгі мыңжапырақ шөбі, кәдімгі 
жұпаргүл шөбі, тесілген шайқурай 
шөбі, қос ұялы қалақай жапырағы, 
ащы жалбыз жапырағы, үлкен 
эолжелкен жапырағы, бестемді 
сасықшөп,дәрілік түймедақ гүлі, 
қалың жапырақты бадана тамы-
ры, кәдімгі қарағай бүршігі, кәдімгі 
қарағай қылқаны, салбыраған 
қайың бүршігі.

Құрамы:  дәрілік түймедақ гүлдері, 
тасдәрі, балара сүті, салбыраған 
қайың бүршігі балауызы, ма-
мыр итмұрын жемістері, дәрілік 
қырмызы гүлдері, тесілген 
шайқурай шөбі, үлкен жолжелкен 
жапырағы, батпақты ақшайыр шөбі.

Құрамы: өткір жапырақты пішен 
жапырағы, балара сүті, балауыз, 
қалыңжапырақты бадана тамыры, 
қос ұялы қалақай жапырағы, жүгері 
тұқымы бағандары, ащы жалбыз 
жапырағы, дәрілік бақбақ тамыры, 
үлкен жолжелкен жапырағы, жалаң 
мия тамыры бар тамыр сабақтар, 
кәдімгі мыңжапырақ шөбі, дәрілік 
ешкіжапырақ жапырағы.

ЭПАМ-7
ВИРУСҚА ҚАРСЫ
Мумиемен және прополи-
спен байытылған өсімдіктер 
сығындыларының кешені орга-
низмнің қорғаныш күшін және 
оның түрлі жұқпалы ауруларға 
қарсы тұруын, алдымен респи-
раторлық вирустарға төзімділі-
гін арттыруға арналған. 

ЭПАМ-8
ЖАРАНЫ ЖАЗУШЫ
Кешеннің құрамына кіретін 
компоненттер организмдегі ми-
нералды заттардың алмасуын, 
сондай-ақ сүйектің құрамына 
кіретін маңызды құрылыс 
материалдарының алмасуын 
ынталандыруға көмектеседі, 
бұл сүйек тінін бекітуге 
көмектеседі.  

ЭПАМ-11
АСҚАЗАН-ІШЕК
Өсімдік кешені пропо-
лиспен және мумиемен 
байытылған. Оның құрамына 
кіретін компоненттер ішек 
микрофлорасының құрамына 
қалпына келтіруге ықпат етеді, 
жұмсақ іш жүргізу әсеріне ие 
және организмнің табиғи таза-
руына көмектеседі.

Эхинацея
Эхинацея

Қалақай
Крапива

Жолжелкен 
Подорожник

Шөп 
Сенна

Бақбақ 
Одуванчик

Қырмызы 
Календула 

Қарағай 
Сосна 

Бадан
Бадан

Түймедақ 
Ромашка

ҚУАТ / ЭНЕРГИЯ
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30 мл 30 мл 

Состав: плоды боярышника желто-
го, лист брусники обыкновенной, 
корневища и корни солодки голой, 
пчелиное маточное молочко, пропо-
лис, корни лопуха войлочного, трава 
тысячелистника обыкновенного, пло-
ды брусники обыкновенной, плоды 
калины обыкновенной, листья крапи-
вы двудомной, чага, почки березы по-
вислой, трава хвоща полевого, мумие.

ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ
Комплекс растительных экс-
трактов, обогащенных пропо-
лисом, пчелиным маточным мо-
лочком и мумие, предназначен 
для поддержания структуры 
соединительной ткани и нор-
мального функционирования 
сус тавов. Соединительная ткань 
образует каркас большинства 
органов и является главным 
структурным элементом костей, 
суставов, связок и хрящей.

Состав: корневища с корнями солодки 
голой, плоды боярышника желтого, 
корневища с корнями элеутерококка 
колючего, пчелиное маточное молочко, 
прополис, корневища бадана толсто-
листного, плоды калины обыкновен-
ной, листья крапивы двудомной, цвет-
ки ромашки аптечной, трава спорыша, 
трава тысячелистника обыкновенного, 
чага, плоды шиповника майского.

ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
Комплекс растительных экс-
трактов, мумие и прополиса со-
стоит из компонентов, которые 
поддерживают гормональный 
баланс женщин, способствуют 
уменьшению неприятных симпто-
мов во время критических дней и 
климактерического периода. Про-
дукт способствует поддержанию 
нормального менструального цик-
ла, а компоненты, входящие в его 
состав, обладают к тому же проти-
вовоспалительным действием.

30 мл

Состав: экстракт цветков бессмер-
тника, трава пустырника, корни и 
корневища элеутерококка колючего,  
пчелиное маточное молочко, пропо-
лис, корневища бадана, трава души-
цы, трава зверобоя, листья крапивы, 
плоды можжевельника обыкновен-
ного, листья подорожника, цветки 
ромашки, плоды тмина, трава тыся-
челистника, трава чабреца, листья и 
почки березы повислой, мумие.

ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ
Растительный комплекс предна-
значен для поддержания нор-
мального функционирования 
почек и мочевыводящих путей. 
А входящие в состав природные 
компоненты способствуют мяг-
кому мочегонному и противо во-
спа лительному эффекту.
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Құрамы: сары долана жемістері, кәдім-
гі итбүлдірген жапырағы, жалаң мия 
тамыры бар тамыр сабақтар,балара 
сүті, балауыз, киізді түйежапырақ 
тамыры, кәдімгі мыңжапырақ шөбі, 
кәдімгі итбүлдірген жемісі, кәдімгі 
ақшатыр жемістері, қос ұялы қалақай 
жапырағы, татқұлақ, салбыраған 
қайың бүршігі, шалғынды қырықбуын 
шөбі, тасдәрі.

ЭПАМ-31
ФИБРОЗҒА ҚАРСЫ
Прополиспен, аналық ара сүтімен 
және мумиемен байытылған 
өсімдік сығындыларының кешені 
дәнекер тінінің құрылымын және 
буындардың қалыпты жұмысын 
сақтауға арналған. Дәнекер тіні 
көптеген органдардың карка-
сын құрайды және сүйектердің, 
буындардың, сіңірлер мен 
шеміршектің басты құрылымдық 
элементі болып табылады.

Құрамы: жалаң мия тамыры бар та-
мыр сабақтар, сары долана жемістері, 
тікенді элеутерококк тамыры бар 
тамырсабақтар, балара сүті, ба-
лауыз,  қалың жапырақты бадан 
тамырсабақтары, кәдімгі ақшатыр 
жемістері, қос ұялы қалақай жапырағы, 
дәрілік түймедақ гүлдері, спорыш шөбі, 
кәдімгі мыңжапырақ шөбі, татқұлақ, 
мамыр итмұрыны жемістері.

ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ
Өсімдік сығындылары, мумие 
және прополис кешені әйелдердің 
гормоналды теңгерімін сақтайтын 
компоненттерден тұрады, етек-
кір күндері уақытындағы және 
климактериялық кезеңдегі жа-
ғымсыз белгілердің азаюына 
көмектеседі. Өнім қалыпты етеккір 
циклын сақтауға ықпал етеді, ал 
оның құрамына кіретін компонент-
тер қабынуға қарсы әсерге ие.

Құрамы: салаубас гүлдері 
сығындысы, сасықшөп, тікенді 
элеутерококк тамыры мен 
тамырсабақтары, балара сүті, ба-
лауыз, бадан тамырсабақтары, 
жұпаргүл шөбі, шайқурай шөбі, 
қалақай жапырағы, кәдімгі арша 
жемістері, жолжелкен жапырағы, 
түймедақ гүлдері, зире жемісі, 
мыңжапырақ шөбі, жебіршөп, 
салбыраған қайың жапырағы мен 
бүршігі, тасдәрі.

ЭПАМ-96
УРОЛОГИЯЛЫҚ
Өсімдік кешені бүйрек пен зәр 
шығару жолдарының қалыпты 
жұмысын сақтауға арналған.Ал 
оның құрамына кіртеін табиғи 
компоненттер жеңіл несеп 
айдау және қабынуға қарсы 
әсерге ие.

Қалақай
Крапива

Түйежапырақ 
Лопух

Түймедақ 
Ромашка

Татқұлақ 
Чага

Cпорыш
Cпорыш

Қайың 
Береза

Зире 
Тмин

Арша 
Можжевельник

Қайың 
Береза
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30 мл 30 мл

Состав: экстракты корневища с 
корнями валерианы, корневища и 
корней родиолы розовой, корней 
и корневища элеутерококка колю-
чего, трава пустырника, пчелиное 
маточное молочко, прополис, цвет-
ки ромашки, трава хвоща полевого, 
листья мя ты перечной, цветки ка-
лендулы, листья брусники обыкно-
венной, почки березы.

ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
Комплекс помогает организ-
му противостоять стрессу и 
усталости, способствует уве-
личению работоспособности 
и  нормализации сна, а также 
помогает процессу восстанов-
ления организма при высоких 
психоэмоцио нальных нагрузках.

Состав: экстракт корневища и корней 
родиолы розовой, плоды брусники, 
листья мать-и-мачехи, пчелиное 
маточное молочко, про полис, корни 
алтея, листья березы, листья брус-
ники, корни и корневища девясила, 
трава душицы, цветки липы, цветки 
ромашки, листья шалфея, листья по-
дорожника, листья мяты перечной, 
почки и хвоя сосны обыкновенной.

ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ
Комплекс растительных экс-
трактов, обогащенных про-
полисом, способствует 
поддержанию и ускорению вос-
становления ор ганизма после 
перенесенных заболеваний в 
период простуды и гриппа.

30 мл

Состав: экстракт корневища с кор-
нями валерианы, трава пустырника, 
корневища и корни солодки глад-
кой, плоды рябины черноплодной, 
плоды боярышника, пчелиное ма-
точное молочко, прополис, листья 
березы, листья крапивы, трава ты-
сячелистника, плоды укропа аптеч-
ного, трава хвоща полевого, листья 
мяты перечной.

ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИ ЧЕСКИЙ
Комплекс способствует под  -
держанию нормального функ-
ционирования сердечно-со-
судистой сис темы, обладает 
общеук реп ляющим и мягким 
се дативным действием. Про-
дукт разработан специально 
для повышения устойчивости 
сердечно-сосудистой системы к 
стрессу, который является при-
чиной круга кардиологических 
заболеваний.

400273 400264400270

Құрамы: шүйгіншөп тамыры бар 
тамырсабақ сығындысы, алқызыл 
симізот тамыры мен тамырсабақтары, 
тікенді элеутерококк тамыры мен 
тамырсабақтары, сасықшөп, ба-
лара сүті, балауыз, түймедақ гүлі, 
щалғынды қырықбуын шөбі, ащы 
жалбыз жапырағы, қырмызы гүлі, 
кәдімгі итбүлдірген жапырағы, қайың 
бүршігі.

ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ
Кешен организмге стресс 
пен шаршағыштыққа қарсы 
тұруға көмектеседі, жұмысқа 
қабілеттіктің артуына және 
ұйқының қалыпқа келуіне 
ықпал етеді, сондай-ақ жоғары 
психоэмоциялық жүктемелер 
кезінде организмнің қалпына 
келу процесіне әсер етеді.Құрамы: тамырсабақ сығындысы 

және алқызыл симізот тамы-
ры, итбүлдірген жемісі, өгейшөп 
жапырағы, балара сүті, балау-
ыз, жалбызтікен тамыры, қайың 
жапырағы, итбүлдірген жапырағы, 
андыз тамыры мен тамырсабақтары, 
жұпаргүл шөбі, жөке гүлі, түймедақ 
гүлі, ешкіжапырақ жолжелкен 
жапырағы, ащы жалбыз жапырағы, 
кәдімгі қарағай қылқаны мен 
бүршігі.

ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРЛЫҚ
Прополиспен байытылған 
өсімдік сығындыларының 
кешені суық тию мен тұмау 
кезеңінде ауру-сырқаттан кейін 
организмді қалыпта ұстауға 
және қалпына келуін жеделде-
туге ықпал етеді.

Құрамы: шүйгіншөп тамыры бар 
тамырсабақтар, сасықшөп, жалаң 
мия тамыры бар тамырсабақтар, 
қара жемісті шетен жемісі, долана 
жемісі, балара сүті, балауыз, қайың 
жапырағы, қалақай жапырағы, 
мыңжапырақ шөбі, дәрілік аскөк 
жемісі, шалғынды қырықбуын шөбі, 
ащы жалбыз жапырағы.

ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ
Кешен жүрек-қан тамыр 
жүйесінің қалыпты жұмысын 
сақтауға көмектеседі, жалпы 
нығайту және жеңіл седативті 
әсерге ие. Өнім кардиологиялық 
аурулардың себебі болып та-
былатын жүрек-қан тамыр 
жүйесінің стрессе төзімділігін 
арттыру үшін арнайы 
әзірленген.

Қызғылт семізот
Родиола розовая

Өгейшөп 
Мать-и-мачеха

Шүйгіншөп 
Валериана

Жалбыз 
Мята 

Жөке 
Липа

Сасықшөп 
Пустырник

Долана 
Боярышник

Қара жемісті шетен 
Рябина черноплодная

Сасықшөп 
Пустырник

ҚУАТ / ЭНЕРГИЯ

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 35



АДАПТОВИТ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ  КОМПЛЕКС С ФИТОАДАПТОГЕНАМИ
Сложный комплекс фитоадаптогенов, дозы которых по-
добраны методом математического моделирования.  
В результате разработано уникальное соотношение компонен-
тов, при котором малые дозы оказывают взрывной эффект и 
открывают удивительную широту энергомодулирующего дей-
ствия без побочных реакций. «Адаптовит» эффективно снима-
ет усталость, повышает жизненный тонус, работоспособность и 
устойчивость к стрессам, способствует усилению активности им-
мунной системы и сопротивляемости инфекциям, повышению 
умственной работоспособности и внимания, улучшению памяти.

10 мл

Состав: водные экстракты корня левзеи, корней и корневищ родиолы розо-
вой, корня женьшеня, корня элеутерококка, корня аралии маньчжурской, 
семян лимонника китайского, натрия бензоат, вода дистиллированная.

AD

500179Патент RU 2125815

Құрамы: левзея тамырының, қызғылт семізоттың тамыры мен 
тамырсабағының, женьшень тамырының, элеутерококк тамырының, 
манчьжуриялық аралия тамырының, қытайлық сермене тұқымдарының 
сулы сығындылары, натрий бензоаты, айдалған су.

АДАПТОВИТ
ФИТОАДАПТОГЕНДЕРІ БАР ЭНЕРГИЯ ӨЗГЕРТУШІ КЕШЕНІ
Фитоадаптогендердің күрделі кешені, оның мөлшері 
математикалық үлгілеу әдісі бойынша іріктелген. Нәтижесінде 
компоненттердің бірегей қатынасы әзірленді, оның аз 
мөлшердің өзі қуатты әсер етеді және жанама реакция 
туғызбастан энергия өзгертуші әсер береді. «Адаптовит» шар-
шауды басады, өмірлік тонусты, жұмыс қабілеттігін және стре-
ске төзімділікті арттырады, иммундық жүйенің белсенділігін 
және инфекцияларға төзімділікті нығайтуға, ақыл-ой қабілеті 
мен зейінді арттыруға, есте сақтауды жақсартуға көмектеседі.

Элеутерококк
Элеутерококк

Адамшөп 
Женьшень

Қызғылт семізот
Родиола розовая

Левзея
Левзея

Сермене
Лимонник
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ГАРМОНИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ  КОРРЕКЦИЯ
с помощью биологически активных доба-
вок, восполняющих дефицит основных био-
логически активных  веществ и поддержи-
вающих нормальное состояние жизненно 
важных внутриклеточных процессов.

ГАРМОНИЯ
МЕТАБОЛИЗМДІК КОРРЕКЦИЯ
Негізгі биологиялық белсенді заттардың 
тапшылығын толықтыратын биологиялық 
белсенді қоспалардың көмегімен өмірлік 
маңызды жасуша ішілік үдерістердің 
қалыпты жай-күйін сақтау. 



Таңертең сағат 5-тен тұру, содан соң түнге 
дейін – жаттықтыру, түсіру, кездесу...
Ішкі сағатымыз есінен айырылушы еді, егер күн 
сайын «ДЕНІ САУ ЫРҒАҒЫН!» қабылдамасақ! 
Подъем в 5 утра, а потом до ночи –тренировки, 
съемки, встречи...
Внутренние часы сходили бы с ума, если бы не 
ежедневный прием «РИТМОВ ЗДОРОВЬЯ»!

ДЕНІ САУ  
ЫРҒАҒЫМЕН ӨМІР СҮРУ!

ЖИЗНЬ В ЗДОРОВОМ РИТМЕ!

Илья Авербух 
Ресейдің мәнерлеп сырғанау бойынша еңбек сіңірген спорт шебері
2002 жылғы Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері
2002 жылы әлем чемпионы
2003 жылы Еуропа чемпионы
Ресей чемпионы (1997, 2000-2002)

заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию
серебряный призер Олимпийских игр 2002 года
чемпион мира 2002 года
чемпион Европы 2003 года
чемпион России (1997, 2000-2002)



Состав утренней формулы: витамин С, ликопин, экстракт элеутерококка (сибирского жень-
шеня), экстракт зеленого чая, витамин Е, бета-каротин, парааминобензойная кислота, нико-
тинамид, коэнзим Q10, натуральный дигидрокверцетин даурской лиственницы, пантотеновая 
кислота, витамин D3, витамины А, В6, В2 и В1, фолиевая кислота, биотин, витамины К1 и В12. 
Состав вечерней формулы: экстракт валерианы, экстракт хвоща с высоким содержанием орга-
нического кремния, экстракт шлемника байкальского, натуральный комплекс  LalminMo (дрож-
жи Saccharomyces cervisiae, содержащие молибден), порошок измельченных рогов пятнистого 
оленя, натуральный комплекс LalminSe (дрожжи Saccharomyces cervisiae, содержащие селен в 
форме селенометионина), цинк, железо, пиколинат хрома, медь, марганец, йод, селен.

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ 
УТРЕННЯЯ ФОРМУЛА
Комплекс включает в себя биологически активные компоненты, которые спо-
собствуют восстановлению общего тонуса и работоспособности. Это мягкие при-
родные адаптогены элеутерококка, тонизирующая субстанция из зеленого чая. 

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛА
Вечерняя формула «Ритмов здоровья» – это  сложный фитоминеральный 
продукт, который содержит важные микроэлементы и витаминоподобные 
вещества, необходимые для восстановления клеток. Комплекс обладает 
мягким успокаивающим действием и способствует постепенной гармони-
зации ночных биоритмов.

60  
капсул

500048

Таңертеңгі формула құрамы: с витамині, ликопин,  элеутерококк (сібір адамшөбі) сығындысы, 
көк шай сығындысы, е витамині, бета-каротин, парааминобензой қышқылы, никотинамид, 
коэнзим Q10, даур балқарағайы табиғи дигидрокверцетині, пантотен қышқылы,  D3 витамині, 
А, В6, В2 және В1 витамині, фолий қышқылы, биотин,  К1 және В12 витамині.
Кешкі формула құрамы: шүйгіншөп сығындысы, қырықбуын сығындысы, байқал 
томағашөбі сығындысы,  LalminMo табиғи кешені (молибденнен құралған  Saccharomyces 
cervisiae ашытқысы), дақты бұғының ұсатылған мүйіздерінің ұнтағы,  LalminSe табиғи 
кешені (селенометионин түрінде селенннен құралған  Saccharomyces cervisiae ашытқысы), 
мырыш, темір, хром пиколинаты, мыс, марганец, йод, селен.

ДЕНСАУЛЫҚ ЫРҒАҒЫ
ТАҢЕРТЕҢГІ ФОРМУЛА
Кешен жалпы тонусты және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіруге 
ықпал ететін биологиялық белсенді компоненттерден тұрады. Бұл –  
элеутерококктың жұмсақ табиғи адаптогендері, қалақай мен көк шай 
жапырақтарынан алынған сергітетін субстанция. 

КЕШКІ ФОРМУЛА
«Денсаулық ырғағы» кешкі формуласы – бұл жасушаларды қалпына 
келтіруге қажетті маңызды микроэлементтерден және витамин тәрізді зат-
тардан тұратын күрделі фитоминералды кешен. Кешен тыныштандырушы 
әсерге ие және түнгі биоырғақтарды біртіндеп үйлестіруге ықпал етеді.

Элеутерококк
Элеутерококк

Шүйгіншөп 
Валериана

Қырықбуын 
Хвощ

Байқалдық томағашөп
Шлемник байкальский

Көк шай
Зеленый чай

Балқарағай 
Даурская Лиственница

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 39



«НОВОМИН»:
ДЕНСАУЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ 
ҒЫЛЫМ 

«НОВОМИН»:
НАУКА НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЮ 
В. Суколинский: «Благотворное воздействие на организм витами-
нов А, Е и С сомнению не подвергается. Они улучшают состояние 
кожи и волос, укрепляют иммунитет. Но только в правильных 
пропорциях эти витамины оказывают защитное действие в здо-
ровых тканях и блокирующее – в поврежденных».

В. Суколинский: «А, Е және С дәрумендерінің ағзаға деген 
жағымды әсері күмәнге салынбайды. Олар тері мен шаштың 
жағдайын жақсартады, иммунитетті көтереді. Бірақ тек дұрыс 
мөлшерлемелерде осы дәрумендер  сау тінтерде қорғау, ал 
зақымдалған тінтерде оқшаулау әрекетін жасайды».

Владимир Суколинский
медицина ғылымдарының докторы, 
профессор,  антиоксидантты  
«НовоМин» кешенінің әзірлеушісі 
доктор медицинских наук, профессор, 
разработчик антиоксидантного  
комплекса «НовоМин» 

Татьяна Морозкина 
профессор, биология ғылым-дарының 
докторы, Беларусь Республикасы 
Мемлекеттік сыйақының лауреаты 
профессор, доктор биологических 
наук, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь

1 КАПСУЛАДА БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР БОЛУЫ: 
СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 1 КАПСУЛЕ:

«НОВОМИН» ОКСИДАНТТАРҒА 
ҚАРСЫ КЕШЕНІ:  

ПАТЕНТ АЛЫНҒАН ӨНІМ
КЛИНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 23 ЖЫЛЫ
2000 АСА ЗЕРТТЕУ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

АНТИОКСИДАНТНЫЙ  
КОМПЛЕКС  «НОВОМИН»: 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОДУКТ
23 ГОДА КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БОЛЕЕ 2000 УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

А дәрумені 
Витамин А

С дәрумені 
Витамин С

Е дәрумені 
Витамин Е



НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)
Биологически активный комплекс содержит 3 жизненно важных витами-
на – А, Е и С, которые обеспечивают защиту организма от разрушительного 
действия свободных радикалов и других опасных химических веществ, нор-
мализуют обменные процессы в здоровых тканях организма. Универсальная 
активность витаминов-антиоксидантов обеспечивает защиту от широкого 
круга заболеваний: начиная от простуды и заканчивая хроническими деге-
неративными процессами. Высокое содержание витамина С стимулирует ак-
тивность иммунной системы, что способствует снятию воспалительных про-
цессов, облегчает самочувствие при простуде и респираторных инфекциях. 120  

капсул Состав: целлюлоза микрокристаллическая, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е 
(токоферола ацетат), витамин А (ретинола ацетат).

500171  120 капсул
500186    45 капсул

НОВОМИН
АНТИОКСИДАНТТЫ КЕШЕН
Қоршаған орта факторларының теріс ықпалын азайту үшін «Новомин» 
антиоксидантты кешені әзірленді, оның компоненттері бос радикалдардың 
және басқа да қауіпті химиялық заттардың бұзушы әрекетінен қорғайды, 
организмнің сау тіндеріндегі алмасу процестерін қалыпқа келтіреді. 
Антиоксиданттардың әмбебап қорғау белсенділігі суық тиюден бастап 
созылмалы дегенеративтік процестерге дейінгі алуан түрлі сырқаттан 
қорғауды қамтамасыз етеді. Тағамға А, Е және С витаминдерін пайдаланған 
кезде ДНҚ, белоктардың, липидтердің және жасушаның басқа да маңызды 
компоненттерінің тотығудан зақымдалуын қорғау жақсарады.

Құрамы: антиоксидантный комплекс «Новомин» (аскорбиновая кислота, токоферола аце-
тат, ретинола ацетат), фруктоза, лактоза, цитрусовые пищевые волокна Herbacell™.

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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СИНХРОВИТАЛ

СИНХРОВИТАЛ
Линия продуктов «Синхровитал» представляет собой новое рождение попу-
лярной и любимой серии «Живая клетка». Схема применения каждого про-
дукта линии создана с учетом природных биоритмов и особенностей функци-
онирования разных систем нашего организма.
Все продукты «Синхровитал» действуют целенаправленно благодаря новой 
формуле, содержащей растительные комплексы и жизненно необходимые орга-
низму вещества. Теперь в продуктах содержание активных веществ доведено до 
оптимального значения, которое приближается к 100% от суточной нормы потре-
бления.  Рецептуры продуктов созданы с использованием прогрессивных техно-
логий, в том числе новейших технологических решений европейских производи-
телей, эффективность которых подтверждена специальными исследованиями. 
Средства хронобиологической  коррекции являются прототипом БАД «Живая клетка» и 
находятся под патентной защитой. Патент РФ RU № 2317822.

ЖАСУШАЛАРЫН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

СЕРИЯНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

• ЖЕРГІЛІКТІ ӘСЕР ЕТУ
• ҚАЛЫПТЫ БИОЫРҒАҚТАРДЫ  ҚАЛПЫН-

ДА ҰСТАУ
• БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ  ТӘУЛІКТІК НОР-

МАСЫ 
• ПРОГРЕССИВТІ   ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
• ПАТЕНТТЕЛГЕН ӨНІМ 

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

• АДРЕСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
• ЗАЩИТА ПРИРОДНЫХ БИОРИТМОВ
• СУТОЧНЫЕ НОРМЫ АКТИВНЫХ ВЕ-

ЩЕСТВ 
• ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РОС-

СИЙСКИХ,  ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИ-
КАНСКИХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«Синхровитал» өнімдерінің желісі «Живая клетка» танымал, әрі сүйікті 
сериясының пайда болуын білдіреді. Желінің әрбір өнімін қолдану сызбасы 
біздің организміміздің табиғи биоырғақтары мен түрлі жүйелерінің қызмет 
ету ерекшеліктерін ескере отырып жасалған. 
«Синхровитал» барлық өнімдері өсімдік кешендерінен және организм үшін 
өмірлік қажетті заттардан тұратын жаңа формуланың арқасында мақсатты  
әсер етеді. Енді өнімдердің құрамындағы белсенді заттардың мөлшері 
оңтайлы шамаға жеткізілген, бұл тәуліктік тұтыну нормасының 100%-ына 
жуық. Өнімнің рецептурасы прогрессивті технологияларды, оның ішінде 
еуропалық өндірушілердің технологиялық шешімдерін пайдалана отырып, 
жасалған, олардың тиімділігі арнайы зерттеулермен расталған. 
Хронобиологиялық коррекция құралдары «Живая клетка» ББҚ прототипі болып табыла-
ды және патентпен қорғалған. РФ патенті РФ RU № 2317822.



60  
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500142

СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК МОЗГА
«Синхровитал II» рекомендуется взрослым в качестве источника гинзенози-
дов, флавонолгликозидов и байкалина, дополнительного источника вита-
мина С и гиперицина. Данные компоненты являются защитниками клеток 
мозга и центральной нервной системы. Продукт влияет на поддержание 
функции крепкой памяти, быстрого мышления и хорошей умственной ра-
ботоспособности.

Утренний комплекс
Состав: экстракт гинкго билоба, экстракт 
женьшеня, экстракт готу колы, аскорбил-
пальмитат.

Вечерний комплекс
Состав: экстракт шалфея, экстракт зверо-
боя, аскорбилпальмитат, экстракт шлем-
ника байкальского.

Таңертеңгі кешен
Құрамы: гинкго билоба сығындысы, 
адамшөп сығындысы,  готу кола 
сығындысы, аскорбилпальмитат.

Кешкі кешен
Құрамы: ешкіжапырақ сығындысы, 
шайқурай сығындысы, аскорбилпальми-
тат, томағашөп сығындысы.

СИНХРОВИТАЛ II
МИ ЖАСУШАЛАРЫН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ
«Синхровитал II» ересектерге гинсенозидтердің, флавонолгликозидтер 
мен байкалиндердің көзі, С витаминінің және гиперициннің қосымша көзі 
ретінде ұсынылады. Осы компоненттер ми жасушаларының және орталық 
жүйке жүйесін қорғаушы болып табылады. Өнім естің, жылдам ойлаудың 
және жемісті ақыл-ой жұмысының сақталуына ықпал етеді.

Гинкго билоба
Гинкго билоба

Байқалдық томағашөп
Шлемник байкальский

Шайқурай 
Зверобой

Адамшөп 
Женьшень

Ешкіжапырақ 
Шалфей

www.                                 .tv

ТОЛЫҒЫРАҚ БЕЙНЕКАНАЛДА 
ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ
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ЖҮРЕГІҢІЗДІ ҚОРҒАҒЫҢЫЗ КЕЛЕ МЕ?
Сұлы бета-глюкандары бар өнімдерді таңдаңыз!

НЕГЕ?
Сұлының (Oatwell 28)  биобелсенді бета-глюка-
ны суда еритін тағамдық талшықтар пішінінде 
қан құрамындағы холестериннің деңгейін 
төмендететіні және атеросклероз ауруын бол-
дырмайтыны ғылыми түрде дәлелденген.
Халықаралық сараптамалық ұйымдармен 
расталған

ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕ? 
Выбирайте продукты с бета-глюканами овса!

ПОЧЕМУ?
Научно доказано, что биоактивный бета-глю-
кан овса (Oatwell 28) в форме водорастворимых 
пищевых волокон снижает уровень холестери-
на в крови и помогает предотвратить развитие 
атеросклероза.
Подтверждено международными экспертными 
организациями

«СИНХРОВИТАЛ III»: 
всіздің жүрек 
қорғанысыңыз
«СИНХРОВИТАЛ III»:  
ваш кардиощит



Сұлы 
Овес

Долана 
Боярышник

СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА
«Синхровитал III» рекомендуется взрослым в качестве источника бета-глю-
канов, липоевой кислоты, селена и ликопина, дополнительного источника 
витексина. Продукт был разработан с учетом биоритмов сердечно-сосу-
дистой системы, которая, как известно, более всех других зависит от пра-
вильных биоритмов. «Синхровитал III» объединяет в своем составе сразу 
несколько новейших биологически активных компонентов, открытых и из-
ученных в последние годы, способствует снижению уровня холестерина и 
артериального давления, уменьшает вероятность развития тромбоза. 

500072

Утренний комплекс
Состав: бета-глюканы овса OatWell 28, ли-
поевая кислота.

Вечерний комплекс
Состав: экстракт листьев с цветками 
боярышника, «Лалмин Se 2000» (инак-
тивированные дрожжи (Saccharomyces 
cerevisiae), содержащие селен в форме 
селенометионина), ликопин.

СИНХРОВИТАЛ III
ЖҮРЕКТІ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ
«Синхровитал III» ересектерге бета-глюканның, липои қышқылының, селен 
мен ликопиннің көзі, витексиннің қосымша көзі ретінде ұсынылады. Өнім басқа 
органдарға қарағанда дұрыс биоырғақтарға тәуелді жүрек-қан тамыр жүйесінің 
биоырғақтарын ескере отырып әзірленген. «Синхровитал III» құрамында соңғы 
жылдары ашылған және зерттелген бірнеше жаңа биологиялық белсенді 
компоненттерді біріктірілген. Өнімнің белсенділігіне омега-3 ЖҚМҚ айрықша 
түрлерінің – эйкозапентаен және  докозагексаен май қышқылдарының болуы 
жауап береді. Өнімде антиоксиданттардың болуы да маңызды болып табыла-
ды, олар ЖҚМҚ бірге жүрек жүйесі жұмысын қалыпты ұстауға ықпал етеді.

Таңертеңгі кешен
Құрамы: бета-глюканы овса OatWell 28, 
липоевая кислота.

Кешкі кешен
Құрамы: экстракт листьев с цветками 
боярышника, «Лалмин Se 2000» (инак-
тивированные дрожжи (Saccharomyces 
cerevisiae), содержащие селен в форме 
селенометионина), ликопин.

100  
капсул

www.                                 .tv
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60  
капсул 500073A

СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
«Синхровитал V» содержит полисахариды, среди которых наиболее значи-
мый – арабиногалактан. Это отличный стимулятор иммунной системы, он 
почти в два раза эффективнее эхинацеи увеличивает образование клеток 
иммунитета. Благодаря активным иммуностимулирующим компонентам 
продукт благотворно влияет на дыхательную систему, улучшает состояние 
при простуде и инфекциях.

Утренний комплекс
Состав: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт корня женьшеня, экс-
тракт листьев подорожника. 

Вечерний комплекс
Состав: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт листьев шалфея,  экс-
тракт цветков ромашки, экстракт чабреца.

СИНХРОВИТАЛ V
ТЫНЫС АЛУ ОРГАНДАРЫН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ
«Синхровитал V» полисахаридтерден тұрады, олардың арасында ең 
маңыздысы – арабиногалактан. Ол иммундық жүйені тамаша ынталан-
дырушы, ол иммунинет жасушаларының түзілуін эхинацеяға қарағанда 
шамамен екі есе тиімді арттырады. Белсенді иммунитетті ынталандырушы 
компоненттердің арқасында өнім тыныс алу жүйесіне жағымды әсер етеді, 
суық тию және жұқпалы аурулар кезінде жай-күйді жақсартады.

Таңертеңгі кешен 
Құрамы: балқарағай арабиногалакта-
ны ResistAid™, женьшень тамырының 
сығындысы, жолжелкен жапырақта-
рының сығындысы.

Кешкі кешен
Құрамы:  балқарағай арабиногалактаны 
ResistAid™, шатыраш жапырақтарының 
сығындысы, түймедақ гүлдерінің 
сығындысы, жебіршөп сығындысы.

Балқарағай 
Лиственница

Адамшөп 
Женьшень

Жолжелкен 
Подорожник

Ешкіжапырақ 
Шалфей

Жебіршөп 
Чабрец
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СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ
«Синхровитал VI» представляет собой комплекс для защиты суставных тканей 
и нормализации их  состояния, разделенный, в соответствии с биологическими 
ритмами нашего организма, на две формулы: утреннюю и вечернюю. Актив-
ными компонентами продукта являются сульфат глюкозамина и  хондроитин, 
витамин С, экстракты коры белой ивы и гарпагофитума, которые, действуя ком-
плексно, способствуют восстановлению хрящевой ткани суставов.

500140

Утренний комплекс
Состав: глюкозамина сульфат, экстракт 
коры белой ивы (производные салицило-
вой кислоты), хондроитин.

Вечерний комплекс
Состав: глюкозамина сульфат, экстракт 
корней гарпагофитума (гарпагозиды), 
хондроитин, экстракт шиповника.

60  
капсул

СИНХРОВИТАЛ VI
БУЫНДАРДЫ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ
«Синхровитал VI» буын тіндерінің жай-күйін қалпына келтіруге және 
қорғауға арналған жаңартылған кешенмен берілген, біздің организміміздің 
биологиялық ырғақтарына сәйкес таңертеңгі және кешкі формулаға 
бөлінген. Өнімнің белсенді компоненттері глюкозамин және хондро-
итин сульфаттары, С витамині, ақтал қабығының және гарпагофи-
тум сығындылары болып табылады, олар кешенді әрекет ете отырып, 
буындардың сіңір тіндерін қалпына келтіруге көмектеседі.

Таңертеңгі кешен
Құрамы:  глюкозамин сульфат, ақ тал 
тамыры сығындысы (туынды  салицил 
қышқылы), хондроитин сульфат.

Кешкі кешен
Құрамы: глюкозамин сульфат,  гарпаго-
фитума (гарпагозид) тамыры сығындысы, 
хондроитин сульфат, итмұрын сығындысы.

Тал
Ива

Гарпагофитум
Гарпагофитум

Итмұрын 
Шиповник
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60  
капсул

СИНХРОВИТАЛ VII
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ
Содержит полный комплекс растительных пигментов, защищающих сетчатку 
глаза и хрусталик от светового повреждения: лютеин, зеаксантин и бета-ка-
ротин. Кроме того, в его составе есть антоцианы – самые сильные антиокси-
данты, имеющиеся в ткани глаза. Их антиоксидантная функция также крайне 
важна – ведь ультрафиолетовое излучение повреждает клетки глаза именно 
через запуск окислительных реакций. Это выгодно отличает «Синхровитал VII» 
от многочисленных препаратов, содержащих в большинстве случаев лишь 
какой-то один светозащитный пигмент, причем чаще всего в дозах в десятки 
раз меньших, чем это требуется для действительно надежной защиты сетчатки.

500050

Вечерний комплекс
Состав: экстракт ацеролы, экстракт ши-
повника, натуральный лютеин FloraGlo, 
натуральный бета-каротин CaroCare, ли-
пидный витамин С, натуральный зеаксан-
тин OptiSharp.

Утренний комплекс
Состав: экстракт гибискуса, экстракт ка-
рельской черники, экстракт алтайской 
аронии. 

СИНХРОВИТАЛ VII
КӨЗДІҢ КӨРУІН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ
Құрамында көздің торлы қабығын және көз бұршағын жарықтан зақымданудан 
қорғайтын өсімдік пигменттерінің толық кешені бар: лютеин, зеаксантин және 
бета-каротин. Сонымен қатар, оның құрамына табиғи антоциандар - көз тінінде 
болатын ең күшті антиоксиданттар бар. Олардың антиоксидантты функциясы 
өте маңызды, өйткені ультракүлгін сәуле көз жасушаларын тотығу реакция-
ларын іске қосу арқылы зақымдайды. Бұл «Синхровитал VII» өнімін көбінесе 
бір ғана жарықтан қорғайтын пигменттен тұратын көптеген препараттардан 
ерекшелейді, тіпті көбінесе ол препараттарда көздің торлы қабатын сенімді 
қорғау үшін талап етілетін мөлшерден он есе төмен. 

Кешкі кешен
Құрамы: ацерола сығындысы, итмұрын 
сығындысы, табиғи  FloraGlo лютеині, 
табиғи CaroCare бета-каротині, С липидті 
витамині, табиғи  OptiSharp зеаксантині.

Таңертеңгі кешен
Құрамы: бөрітарақ сығындысы, карелия-
лық қаражидек сығындысы, алтайлық 
арония сығындысы. 

Гибискус
Гибискус

Қаражидек 
Черника

Ацерола
Ацерола

Итмұрын 
Шиповник

Арония
Арония
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500015

ЖИВАЯ КЛЕТКА IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ
В состав «Живой клетки IV», предназначенной для поддержания работы 
клеток печени, вошли, с одной стороны, проверенные веками биологически 
активные вещества, действующие в данном направлении, а с другой – аб-
солютно новые компоненты, изученные совсем недавно. Подобранные по 
принципу взаимодополняющего действия, они стимулируют обезврежива-
ющую функцию печени и процессы ее регенерации, оказывают антиокси-
дантное, противовирусное действие, поддерживают процессы желчевыде-
ления, защищая печень.

Утренний комплекс
Состав: экстракт расторопши (80% сили-
марина), экстракт готу колы, экстракт ли-
стьев артишока (25% цинарина), экстракт 
корней когтя дьявола (15% гарпагозидов)

Вечерний комплекс
Состав: природный гепатопротекторный 
комплекс ТаурофитТМ (таурин, экстракт 
зверобоя (5% гиперицина), экстракт шлем-
ника байкальского (5% байкалина). 60  

капсул

Расторопша
Расторопша

Байқалдық томағашөп
Шлемник байкальский

Шайқурай 
Зверобой

 Готу кола
Готу кола

Артишок
Артишок

ЖИВАЯ КЛЕТКА IV
БАУЫРДЫ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ
Бауыр жасушаларының жұмысын сақтауға арналған Тірі жасуша IV 
құрамына бір жағынан, ғасырлар бойы тексерілген осы бағытта әрекет ететін 
биологиялық белсенді заттар, ал екінші жағынан жуырда зерттелген жаңа 
компоненттер енгізілді. Бірін бір толықтыратын әсер ету қағидаты бойынша 
іріктелген компоненттер бауырдың залалсыздандыру қызметін және оның 
қалпына келу процесін ынталандырады, антиоксидантты, вирусқа қарсы әсер 
етеді, бауырды қорғай отырып, өт шығару процестерін қалыпты ұстайды.

Таңертеңгі кешен
Құрамы: экстракт расторопши (80% сили-
марина), экстракт готу кола, экстракт ли-
стьев артишока (25% цинарина), экстракт 
корней когтя дьявола (15% гарпагозидов).

Кешкі кешен
Құрамы: природный гепатопротекторный 
комплекс Таурофит™ (таурин, экстракт 
зверобоя (5% гиперицина), экстракт шлем-
ника байкальского (5% байкалина).

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 49



ТРИМЕГАВИТАЛ

ТРИМЕГАВИТАЛ
ИСТОЧНИК НЕЗАМЕНИМЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Серия продуктов «Тримегавитал» с применением новой техно-
логии мягких желатиновых капсул представляет собой концен-
траты наиболее важных и дефицитных в нашем рационе жир-
ных кислот. 
Продукты этой серии позволяют быстро восстановить нормаль-
ный баланс жирных кислот в составе клеточных оболочек и за 
счет этого поддержать нормальный баланс жизненно важных 
регуляторных веществ, которые из них синтезируются.

АЛМАСТЫРЫЛМАЙТЫН МАЙ  
ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ КӨЗІ

Жұмсақ желатинді капсулалар технологиясы қолданылған 
«Тримегавитал» өнімдерінің сериясы біздің рационымыздағы 
аса маңызды және тапшы май қышқылдарының концентратта-
рымен берілген. 
Осы серияның өнімдері жасуша қабықшаларындағы май 
қышқылдарының қалыпты теңгерімін жылдам қалпына 
келтіруге және соның есебінен олардан түзілетін өмірлік 
маңызды реттеуші заттардың қалыпты теңгерімін ұстап тұруға 
мүмкіндік береді.

ОРГАНИЗМГЕ МАЙҚЫШҚЫЛДАРЫ 
НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?  

• Ақыл-ой қызметін жақсартады.
• Репродуктивті жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін 

қажет.  
• Май алмасуын қалыпқа келтіреді.
• Есте сақтауды жақсартуға көмектеседі.
• Көру қызметін сақтайды.

ЗАЧЕМ ОРГАНИЗМУ  НУЖНЫ  
ЖИРНЫЕ  КИСЛОТЫ? 

• Улучшают умственную деятельность.
• Необходимы для нормальной работы репродуктив-

ной системы.  
• Нормализуют жировой обмен.
• Способствуют улучшению памяти.
• Поддерживают функцию зрения.



Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных  жирных  кислот  омега-3,  
льняное масло, витамин Е.

ТРИМЕГАВИТАЛ.  СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
ЗАЩИТА СЕРДЦА И СОСУДОВ 
Главной задачей компонентов липидного комплекса продукта является вос-
полнение дефицита полиненасыщенных жирных кислот в организме. В кон-
центрате рыбьего жира и семенах сибирского льна содержится более 70% 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, самые эффективные из кото-
рых  – эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) жирные кислоты, 
обладающие мощным кардиозащитным, антитромботическим и сосудорас-
ширяющим эффектом.
 • 75%-й концентрат омега-3 кислот.
 • Натуральный источник – льняное масло, рыбий жир.
 • Витамин Е.
 • 3 капсулы – 56,3% от суточной нормы омега-3 (1125 мг).

30 капсул

D

500148

Құрамы: омега-3 полиқаныққан май қышқылының этил эфирлерінің 75% концентраты, 
кендір майы, Е витамині.

ТРИМЕГАВИТАЛ. СІБІР ЗЫҒЫРЫ ЖӘНЕ ОМЕГА-3
ЖҮРЕК ЖӘНЕ ҚАНТАМЫРЛАРДЫ ҚОРҒАУ
Өнімнің липидті кешені компоненттерінің басты міндеті организмдегі жар-
тылай қанықпаған май қышқылдарының тапшылығын толықтыру болып та-
былады. Сібір зығырының дәндерінде омега-3 жартылай қанықпаған өсімдік 
май қышқылдары бар, олардың ішінде ең тиімділері күшті кардиоқорғау 
әсері бар эйкозапентаен (ЭПҚ)  және докозогексаен (ДГҚ) май қышқылдары.
 • омега-3 қышқылдарының 75%-дық концентраты.
 • Табиғи көзі – зығыр майы.
 • Е витамині.
 • 3 капсула – тәуліктік нормадан 56,3% (1,125 г).

Зығр 
Лен
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 • Теріні дәрумендер мен құнды заттармен байы-
тады, оны ылғалдандырады және жұмсартады, 
фотоқартаюына кедергі келтіреді. 

 • Тырнақ пластинасын бекітеді, шаш өсуін ын-
таландырады.

 • Қалқанша без  функцияларына жағымды 
әсер етеді.

 • Жүрек-тамыр жүйесінің жұмысын қолдайды. 
 • ішек-қарын жолдарының шырышты қабық-

тарын қорғайды. 

 • Обогащает кожу витаминами и ценными ве-
ществами, увлажняет и смягчает ее, препят-
ствует фотостарению.

 • Укрепляет ногтевую пластину, стимулирует 
рост волос.

 • Благотворно воздействует на функции щито-
видной железы.

 • Поддерживает работу сердечно-сосудистой 
системы. 

 • Защищает слизистые оболочки желудочно-
кишечного тракта. 

ЗІНЗӘБІЛ МАЙЫ –  
бета-каротиннің және дә-
румендердің құнды көзі 
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО –  
ценный источник бета- 
каротина и витаминов



Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов (натуральный витамин Е), натуральный 
бета-каротин CaroCare.

ТРИМЕГАВИТАЛ. НАТУРАЛЬНЫЙ  
БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
КОНЦЕНТРАТ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА С БЕТА-КАРОТИНОМ  
И ВИТАМИНОМ Е
Продукт содержит масло облепихи, которое занимает лидирующее место 
среди природных масел по содержанию бета-каротина, и дополнительно 
обогащен природным витамином  Е. Бета-каротин служит в качестве  при-
родного антиоксиданта и  выполняет светозащитную функцию,  также он яв-
ляется безопасным  и легкоусвояемым источником витамина А. Применение 
облепихового бета-каротина вместе с природным витамином Е наиболее эф-
фективно для защиты от воспалительных процессов желудка и кишечника, 
помогает сохранить кожу молодой и эластичной, а также защищает ее.
 • Натуральный источник бета-каротина – облепиховое масло.
 • Натуральный витамин E (смесь альфа-, бета-, гамма- и дельта-токоферолов).
 • 1 капсула содержит 120% от суточной нормы бета-каротина (6 мг).

500144

30 капсул

Құрамы: шырғанақ майы, токоферол қоспасы (Е витамині), табиғи бета-каротин 30% S (А 
провитамині) CaroCare.

ТРИМЕГАВИТАЛ. ТАБИҒИ БЕТА-КАРОТИН  
ЖӘНЕ ШЫРҒАНАҚ
БЕТА-КАРОТИН ЖӘНЕ Е ВИТАМИНІ ҚОСЫЛҒАН ШЫРҒАНАҚ 
МАЙЫНЫҢ КОНЦЕНТРАТЫ
Өнімнің құрамында шырғанақ майы бар, ол бета-каротиннің мөлшері бойынша 
табиғи майлардың ішінде бірінші орын алады және Е витаминімен қосымша 
байытылған.  Бета-каротин табиғи антиоксидант ретінде әрекет етеді және 
жарықтан қорғау функциясын атқарады, сондай-ақ ол А витаминінің қауіпсіз 
және жеңіл сіңірілетін көзі болып табылады. Шырғанақ бета-каротинін Е 
витаминімен бірге қолдану асқазан және ішектегі қабыну процестерінен қорғауға 
тиімді, теріні сау күйінде сақтау көмектеседі және оны фотоқартаюдан қорғайды.
 • Бета-каротиннің табиғи көзі – шырғанақ майы.
 • Е табиғи витамині (альфа-, бета-, гамма- және дельта-токоферолдар қоспасы).
 • 1 капсуланың құрамында бета-каротиннің тәуліктік нормасының 120% бар (6 мг).

Шырғанақ 
Облепиха

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
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Состав: концентрат докозагексаеновой кислоты Life’s DHATM, выделенный из глубинных 
морских водорослей.

ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА И ОСТРОТА ЗРЕНИЯ
Докозагексаеновая кислота (ДГК) является одной из самых важных омега-3 по-
линенасыщенных жирных кислот. Она избирательно накапливается в клетках 
головного мозга, зрительных клетках сетчатки и мужских половых клетках. И от 
количества ДГК в клеточных оболочках напрямую зависит функциональная ак-
тивность этих клеток. Новый продукт содержит наивысшую среди всех аналогов 
концентрацию чистой докозагексаеновой кислоты, выделенной непосредствен-
но из своего природного первоисточника – из глубинных морских водорослей.
 • Высокая концентрация чистой ДГК.
 • Натуральный источник – морские водоросли.
 • 1 капсула – 41,4% от суточной нормы (290 мг).

500146

30 капсул

Құрамы: терең теңіз балдырынан бөлінген докозагексаен қышылы концентраты Life’s DHATM.

ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
МИДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ ЖӘНЕ КӨРУ ЖІТІЛІГІ
Докозагексаен қышқылы (ДГҚ) ең маңызды омега-3 жартылай қаныққан 
май қышқылдарының бірі болып табылады. Ол бас миының жасушаларына, 
торлы қабықтың көру жасушаларына және ерлердің жыныс жасушаларына 
жинақталады. Жасуша қабықтарындағы ДГҚ санына осы жасушалардың 
функционалдық белсенділігі тікелей байланысты. Жаңа өнімде табиғи 
негізінен – тереңдегі теңіз балдырларынан тікелей бөлініп алынған таза до-
козагексаен қышқылдарының ең жоғары концентрациясы бар.
 • Таза ДГҚ жоғары концентрациясы.
 • Табиғи көзі – теңіз балдырлары.
 • 1 капсула – тәуліктік нормадан 41,4% (290 мг).

Морские водоросли
Морские водоросли
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Состав:  облепиховое масло, натуральный лютеин FloraGloТМ, натуральный зеаксантин 
OptisharpTM, витамин Е.

ТРИМЕГАВИТАЛ. ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН.  
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Липидный комплекс содержит высокую концентрацию природных пигмен-
тов-светофильтров, которые блокируют опасное излучение, защищая зри-
тельные клетки от светового повреждения. Это позволяет поддерживать 
запас светофильтров в необходимом количестве для профилактики воз-
растной дегенерации клеток сетчатки. Таким образом, продукт снижает на-
грузку на зрение от воздействия компьютера и позволяет сохранить остроту 
зрения как можно дольше.
 • Натуральный источник – облепиховое масло.
 • Витамин Е.
 • 1 капсула содержит более 200% от суточной нормы лютеина и зеаксантина.

500147

30 капсул

Құрамы:  шырғанақ майы, табиғи лютеин FloraGloТМ, табиғи зеаксантин OptisharpTM, Е витамині.

ТРИМЕГАВИТАЛ. ЛЮТЕИН ЖӘНЕ ЗЕАКСАНТИН.  
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
КӨЗДІ ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІ ӨЗГЕРІСТЕРІНЕН ТАБИҒИ ҚОРҒАУ
Жаңа липидті кешеннің құрамында көру жасушаларын жарықтан 
зақымдалудан қорғай отырып, қауіпті сәулелерді оқшаулайтын табиғи 
пигменттердің - жарық фильтрлерінің концентрациясы жоғары. Бұл торлы 
қабық жасушаларының жас ерекшелігіне байланысты дегенерациясының 
алдын алу үшін жарық фильтрлерінің қорының қажетті мөлшерін қалпында 
ұстауға мүмкіндік береді. Осылайша, өнім көздің көруіне компьютердің 
ықпалынан түсетін жүктемені азайтады және көздің қырағылығын 
мүмкіндігінше ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді.
 • Табиғи көзі – шырғанақ майы.
 • Е витамині.
 • 1 капсуланың құрамында лютеин мен зеаксантиннің тәуліктік нормасының 

200 % артығы бар.

Шырғанақ 
Облепиха

Тік тұратын барқытгүлдер 
Бархатцы прямостоячие

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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Состав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

A

500145

ТРИМЕГАВИТАЛ. БОРАГО И АМАРАНТ
ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Липидный концентрат «Тримегавитал. Бораго и амарант» является источ-
ником гамма-линоленовой кислоты (ГЛК), которую организм не способен 
вырабатывать самостоятельно и которая должна поступать дополнительно 
с пищей. ГЛК  является предшественником гормоноподобного вещества – 
простагландина E1, обладающего противовоспалительным и антиаллерги-
ческим действием. Комплекс дополнительно обогащен витаминами D и Е.
 • Натуральный источник – масла бораго и амаранта.
 • Комплекс витаминов D и Е.
 • 2 капсулы – 35,3% от суточной нормы (213 мг).
 • Высококачественная гамма-линоленовая кислота.

Бораго
Бораго

Амарант
Амарант

30 капсул

Құрамы: (бораго) жауылша майы, амаранта майы, Е витамині, D3 витамині.

ТРИМЕГАВИТАЛ. БОРАГО ЖӘНЕ АМАРАНТ
АЛЛЕРГИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ
«Тримегавитал. Бораго және амарант» жаңа   липидті кешені гамма-лино-
лен қышқылының (ГЛҚ) көзі болып табылады, оны организм өз бетінше 
түзе алмайды, сондықтан тағаммен бірге қосымша алуы тиіс. ГЛҚ маңызды 
қабынуға қарсы және аллергияға қарсы әсері бар, гормон тәрізді зат 
E1 простагландиннің негізін салушы болып табылады. Кешен  D және Е 
витаминдерімен қосымша байытылған.
 • Табиғи көзі – бораго және амарант майлары.
 • D және Е витаминдерінің кешені.
 • 2 капсула – тәуліктік нормадан 35,3% (213 мг).
 • Жоғары сапалы гамма-линолен қышқылы.
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Camellia Sibirica
ЧАЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ
Собранные вручную цель-
ные части растений и бо-
гатейшая концентрация 
эфирных масел стали осно-
вой премиальной коллек-
ции чаев Camellia Sibirica. 
Уникальная рецептура 
каждого чайного напитка 
создает особое настроение 
и положительно влияет на 
разные системы организма. 
Наслаждайтесь чаями премиум-
класса ежедневно, открывая не-
превзойденные вкусы с каждым 
новым глотком…

Camellia Sibirica
СІБІРДІҢ ОРТАСЫНАН 
ШАЙ ДӘСТҮРЛЕРІ
Өсімдіктердің қолмен жиналған тұтас 
бөліктері және эфир майларының 
бай концентрациясы Camellia Sibirica 
шайларының үздік топтамасының 
негізі болды. Әр шай сусынының 
бірегей рецептурасы айрықша көңіл 
күй сыйлайды және организмнің 
түрлі жүйесіне оң ықпал етеді. 
Премиум-кластағы шаймен күн сай-
ын рахаттаныңыз, әр жұтым сайын 
теңдессіз дәмін ашасыз…



СAMELLIA SIBIRICA  
C САГАН-ДАЙЛЕЙ
ПРИРОДНАЯ СИЛА И ТОНУС
Уникальное растение прибайкальского 
высокогорья саган-дайля, названное трав-
никами «продлевающее жизнь», тонизи-
рует и придает сил. Изысканная гармония 
травяного вкуса переплетается с кусочка-
ми яблок и земляники, создавая приятный 
фруктовый аромат.

500114

15  пакетов-пирамидок
            по 2,5 г

Состав: курильский чай, яблоко сушеное, трава 
мелиссы, лепестки календулы, лист земляники, 
трава чабреца, трава душицы, саган-дайля.

СAMELLIA SIBIRICA 
САГАН-ДАЙЛЯМЕН 
ТАБИҒИ ҚУАТ ПЕН СЕРГЕКТІК
Емшілер «өмірді ұзартатын» деп атайтын са-
ган-дайля биік тауда өсетін өсімдігі сергітеді 
және күш береді. Шөп дәмі алма мен 
бүлдірген кесектерімен тамаша үйлеседі, 
жағымды жеміс хош иісін сыйлайды.

Құрамы: куриль шайы, кептірілген алма, мелис-
са шөбі, қырмызыгүл жапырақтары, бүлдірген 
жапырағы, жебіршөп шөбі, жұпаргүл шөбі, саган-
дайля.

Куриль шайы
Курильский чай

Қырмызыгүл
Календула 

Саган-дайля
Саган-дайля

Мелисса
Мелисса

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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CAMELLIA SIBIRICA С КУРИЛЬСКИМ ЧАЕМ
НОРМАЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
Курильский чай, произрастающий в основном в горных райо-
нах Алтая, не только очень полезен для здоровья, но и имеет 
тонкий, мягкий вкус. Утонченный травяной комплекс преми-
ального чая дарит вашему организму природные вещества, 
которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, поддержи-
вают иммунитет и нормализуют работу кишечника. 

Состав: зеленый чай, курильский чай, плоды боярышника, семена фенхе-
ля, цельные почки гвоздики.

400934

15  пакетов-пирамидок
            по 3 г

CAMELLIA SIBIRICA КУРИЛЬ ШАЙЫМЕН
ҚАЛЫПТЫ АС ҚОРЫТУ
Негізінен Таулы Алтайда өсетін куриль шайы денсаулық үшін 
пайдалы ғана емес, нәзік, жұмсақ дәмі бар. Премиум шайдың 
нәзік шөп кешені сіздің организміңізге табиғи заттар береді, 
олар жүрек-қан тамыр жүйесін нығайтады, иммунитетті 
сақтайды және ішектің жұмысын жақсартады.  

Құрамы: қара шай, апельсин қабығы, алқызыл симізот тамыры, сермене 
жидегі, қалампыр.

Көк шай 
Зеленый чай

Долана 
Боярышник

Курил шайы 
Курильский чай

Фенхель
Фенхель

Қалампыр 
Гвоздика
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СAMELLIA SIBIRICA С ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ
БОДРОСТЬ И ЭНЕРГИЯ
Золотой корень, собранный в высокогорьях Алтая, вобрал в 
себя всю силу и мощь сибирской природы. Чувственный напи-
ток премиум-класса возвращает организму силы и укрепляет 
здоровье. Сибирский золотой корень оказывает тонизирующее 
действие, а яркий аромат гвоздики и зеленого апельсина на-
полняет теплом, дарит заряд энергии и отличное настроение.

Состав: черный чай, корки апельсина, корни родиолы розовой, ягоды ли-
монника, гвоздика.

500018

15  пакетов-пирамидок
            по 3 г

СAMELLIA SIBIRICA АЛТЫН ТАМЫРМЕН
СЕРГЕКТІК ЖӘНЕ ҚУАТ
Алтайдың шексіз байтағынан жинақталған алтын тамыр сібір 
табиғатының бар күші мен қуатын бойына жинаған. Преми-
ум кластағы сусын организмге күш-қуатын қайтарады және 
денсаулықты нығайтады.  Сібірлік алтын тамыр сергіткіш әсерге 
ие, ал қалампыр мен жасыл апельсиннің хош иісі жылумен тол-
тырады, қуат және тамаша көңіл-күй сыйлайды.

Құрамы: қара шай, апельсин қабығы, қызғылт семізот тамыры, сермене 
жемістері, қалампыр.

Қызғылт семізот
Родиола розовая

Қалампыр 
Гвоздика

Сермене
Лимонник китайский

Қара шайы 
Черный чай

Апельсин
Апельсин

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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          ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ОЛЬХОНА
КОЛЛЕКЦИЯ ФИТОЧАЕВ         

Денсаулық күтімі және жылытатын дәмі – табиғи 
шайлардың әр кесесінде бар. Танымал шай топтама-
сы ежелгі бурят рецептілері бойынша жасалған. Оның 
негізінде – СІБІРДІҢ қорық жерлері – ПРИБАЙКАЛ, АЛТАЙ 
және САЯН шөптерінің мінсіз таңдалған шөп қоспалары. 
Забота о здоровье и согревающий вкус –  
в каждой чашке натурального чая. Популярная чайная 
коллекция создана по древним бурятским рецептам. В 
ее основе – идеально подобранные купажи трав из запо-
ведных мест СИБИРИ – ПРИБАЙКАЛЬЯ, АЛТАЯ И САЯН. 

ОЛЬХОН
ФИТОШАЙЛАР ТОПТАМАСЫ

ЕМДІК ШӨПТЕРІ



БЭЛЭН АМИН (ЖЕҢІЛ ТЫНЫС)
КЕУДЕ ФИТОШАЙЫ
Фитошайдың компоненттері суық тию кезінде жағдайыңызды 
жеңілдетуге және тыныс жолдарындағы қабынуды басуға 
көмектеседі. Жөке гүлдері қақырық шығару әсеріне ие, 
қақырықтың шығуын жеңілдетеді. Түймедақ микробтарды 
өлтіреді және организмнің қалпына келуін жылдамдатады, ал 
жалбыз тер шығару әсерін береді. 

Состав: листья липы, цветки ромашки, мята, кусочки яблока.

A

БЭЛЭН АМИН (ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ)
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ
Компоненты фиточая помогают облегчить состояние во вре-
мя простуды и снять воспаление в дыхательных путях. Цветки 
липы оказывают отхаркивающее действие, облегчая выделе-
ние мокроты. Ромашка  убивает микробы и ускоряет восста-
новление организма, а мята оказывает потогонное действие. 

500127

Құрамы: жөке жапырақтары, түймедақ гүлдері, жалбыз, алма бөліктері

25 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

ЖӨКЕ – ҰЗАҚ ӨМІР БЕЛГІСІ
Ежелден бурят емшілері сібірлік жөкені – бірегей 
бойтұмар және ұзақ өмір белгісі ретінде бағалаған. Осы 
күнге дейін қасиетті ағаштан бойтұмарлар кесіп алады, ал 
жөкенің гүлін көптеген сырқатты емдеуге пайдаланады.

ЛИПА – СИМВОЛ ДОЛГОЛЕТИЯ
Издавна бурятские знахари глубоко почитали сибирскую 
липу – универсальный оберег и символ долголетия. До 
сих пор из священного дерева вырезают талисманы, а ли-
повый цвет используют для устранения многих недугов.

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

САГААН ХАРААСГАЙ (АҚ ҚАРЛЫҒАШ)
ӘЙЕЛДЕР ФИТОШАЙЫ
«Сагаан Хараасгай» фитошайы әйел организмінің денсаулығын сақтауға 
арналған. Беде мен жоңышқа шөптері, сондай-ақ шатыраш жапырақтары 
табиғи фитоэстрогендерге аса бай, олар әйелдердің жыныс гормондарының 
теңгерімін қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Фитошайдың құрамына кіретін 
жұпаргүл мен жаужапырақ шөптері жеңіл тыныштандыру әсеріне ие. Шайқурай 
мен шатыраш шөптерінің антибактериялық қасиеттері бар, бұл әйелдердің жы-
ныс жүйесімен байланысты қабынулардың азаюына ықпал етеді.

Состав: листья сенны, листья крапивы, корни лопуха, листья смородины, цветки ромашки, 
курильский чай, трава клевера, плоды кардамона.

A

СЭБЭР НУУР (ЧИСТОЕ ОЗЕРО)
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Сэбэр Нуур» предназначен для поддержания нормальной работы 
желудочно-кишечного тракта. Благодаря действию входящих в состав ли-
стьев сенны и плодов кардамона фиточай обладает мягким слабительным 
действием. Курильский чай способствует нормализации микрофлоры ки-
шечника, листья смородины и трава клевера оказывают мягкое мочегонное, 
потогонное действие, а корень лопуха – желчегонное действие.

500024

Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава мелиссы лекарственной, листья мяты 
перечной, листья шалфея, трава зверобоя, трава душицы, трава клевера.

САГААН ХАРААСГАЙ (БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА)
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай  «Сагаан Хараасгай» предназначен для поддержки здоровья жен-
ского организма. Травы клевера и люцерны, а также листья шалфея особенно 
богаты природными фитоэстрогенами, которые способствуют нормализации 
баланса женских половых гормонов. Травы душицы и мелиссы, входящие в 
состав фиточая, обладают мягким успокаивающим действием. А травы зве-
робоя и шалфея обладают антибактериальными свойствами, что способству-
ет  снижению риска воспалений, связанных с половой сферой женщин.

5FP023

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

Құрамы: шөп жапырағы, қалақай жапырағы, түйежапырақ, қарақат жапырағы, түймедақ 
гүлі, курил шайы, жоңышқа шөбі, кардамон жемісі.

СЭБЭР НУУР (ТАЗА ӨЗЕН)
ТАЗАРТАТЫН ФИТОШАЙ
«Сэбэр Нуур» фитошайы асқазан-ішек жүйесінің қалыпты жұмысын сақтауға 
арналған. Құрамына кіретін сенна жапырақтары мен кардамон жемістерінің 
арқасында фитошайдың жеңіл іш жүргізетін әсері бар. Куриль шайы ішектің 
микрофлорасын қалыпқа келтіруге ықпал етеді, қарақат жапырақтары 
мен беде шөбі несеп айдау, тер шығару әсеріне ие, ал шоңайна тамыры өт 
айдауға көмектеседі.

Құрамы: сасықшөп, люцерна шөбі, дәрілік мелисса, ащы жалбыз жапырағы, ешкіжапырақ, 
шайқурай шөбі, жұпаргүл шөбі, жоңышқа шөбі.
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Состав: трава зверобоя, столбики с рыльцами кукурузы, плоды шиповника, трава спорыша, цвет-
ки ромашки, цветки бессмертника, листья мяты перечной, корни одуванчика, цветки пижмы.

АМИНАЙ ЭМ (ТРАВА ЖИЗНИ)
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Аминай Эм» был разработан на основе традиционных бурятских 
рецептов, составленных для поддержки печени и желчевыделительной си-
стемы. Трава зверобоя в сочетании с плодами шиповника и корнями оду-
ванчика способствует защите клеток печени. Рыльца кукурузы, корни оду-
ванчика, трава горца птичьего (спорыша) обладают мягким желчегонным 
действием. Кроме того, цветки бессмертника и трава пижмы в комбинации с 
рыльцами кукурузы способствуют нормализации состава желчи.

5FP021

ШЭДИТЭ НОЙР (ВОЛШЕБНЫЙ СОН)
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ
В состав фиточая «Шэдитэ Нойр» входит комплекс растений, заимствован-
ный из древних тибетских и бурятских традиций. Травы, входящие в состав 
фиточая, действуют по каскадному принципу – последовательно оказывая 
влияние на все фазы сна (фазу засыпания, быстрого сна и поверхностного 
сна). Сочетание травы душицы, листьев мелиссы и мяты способствует ока-
занию мягкого седативного действия, кроме того, благотворно влияет на 
нервную и сердечно-сосудистую системы организма.

Состав: корневища с корнями валерианы, трава пустырника, трава душицы, цветки ромаш-
ки, трава зверобоя, листья мяты перечной, трава мелиссы лекарственной.

5FP028

Құрамы: зимолюбка шөбі, жүгері тұқымы бағаны, итмұрын жемісі, спорыш шөбі, түймедақ 
гүлі, салаубас гүлі, ащы жалбыз жапырағы, бақбақ тамыры, түймешетен гүлі.

АМИНАЙ ЭМ (ӨМІР ШӨБІ)
БАУЫР ФИТОШАЙЫ
«Аминай Эм» фитошайы бауыр және өт шығару жүйесін сақтау үшін 
жасалған дәстүрлі бурят рецептерінің негізінде әзірленген. Шайқурай шөбі 
итмұрын жемістері және бақбақ тамырларымен бірге бауыр жасушаларын 
қорғауға көмектеседі. Жүгері аналық аузы, бақбақ тамыры, таран шөбі 
(спорыш) жеңіл өт шығару әсеріне ие. Сонымен бірге, шөпшай гүлдері мен 
түймешетен шөбі жүгерінің аналық аузымен бірге өт құрамын қалпына 
келтіруге көмектеседі.

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 30 фильтр-пакетов 

по 1,5 г

ШЭДИТЭ НОЙР (СЫЙҚЫРЛЫ ҰЙҚЫ)
СЕДАТИВТІ ФИТОШАЙ
«Шэдитэ Нойр» фитошайының құрамына байырғы тибет және бурят 
дәстүрлерінен ауысқан өсімдіктер кешені кіреді. Фитошай құрамына кіретін 
шөптер сарқырама қағидасы бойынша әрекет етеді – ұйқының барлық са-
тысына (қалғу сатысы, жылдам ұйқы және үстірт ұйқы) рет-ретімен ықпал 
етеді. Жұпаргүл шөбінің, жаужапырақ пен жалбыз жапырақтарының 
үйлесімі жұмсақ седативті әсер етеді, сонымен бірге организмнің жүйке 
және жүрек-қан тамыр жүйесіне пайдалы ықпал етеді.

Құрамы: шүйгіншөп тамыры бар тамырсабақтар, сасықшөп, жұпаргүл шөбі, түймедақ гүлі, 
шайқурай шөбі, ащы жалбыз жапырағы, дәрілік мелисса шөбі.

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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ШАНГА ЗУРХЭН (СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ)
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ
Действие фиточая «Шанга Зурхэн» направлено на поддержание сердечно-
сосудистой системы. Входящие в состав фитокомплекса плоды боярышника, 
пустырник и зизифора способствуют повышению силы сердечных сокраще-
ний и снижению уровня холестерина. Комбинация боярышника и мелиссы 
оказывает антиаритмическое действие, а пустырник, сушеница и мелисса 
оказывают мягкое успокаивающее действие и защищают сердце от стресса.

Состав: плоды боярышника, трава пустырника, трава сушеницы топяной, трава мелиссы 
лекарственной, трава зизифоры, листья малины.

5FP027

УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Уян Номо» был специально разработан для поддержания нор-
мальной работы суставов. Так, листья брусники, черной смородины, корни 
одуванчика и хвоща способствуют нормализации водного и минерального 
обмена в суставах. Плоды шиповника и листья брусники являются источ-
никами природных витамина С и биофлавоноидов, которые обеспечивают 
синтез коллагеновых волокон, образующих каркас суставного хряща, и тем 
самым способствуют повышению прочности и износостойкости суставов.

Состав: листья смородины, трава лабазника, плоды шиповника, трава сабельника, корни со-
лодки, трава хвоща, листья брусники.

5FP025

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 30 фильтр-пакетов 

по 1,5 г

ШАНГА ЗУРХЭН (МЫҚТЫ ЖҮРЕК)
ЖҮРЕК ФИТОШАЙЫ
«Шанга Зурхэн» фитошайының әсері жүрек-қан тамыр жүйесін сақтауға 
бағытталған. Фитокешеннің құрамына кіретін долана жемістері, сасықшөп 
пен зизифора жүректің жиырылу күшінің артуына және холестерин 
деңгейінің төмендеуіне ықпал етеді. Долана мен жаужапырақ үйлесімі 
антиаритмиялық әсер етеді, ақшайыр мен жаужапырақ жеңіл тыныштан-
дыру әсеріне ие және жүректі стрестен сақтайды.

Құрамы: долана жемісі, сасықшөп, ақшайыр жидектері,дәрілік мелисса шөбі,  зизифор шөбі, 
таңқурай жапырағы.

УЯН НОМО (ИІЛГІШ САДАҚ)
БУЫН ФИТОШАЙЫ
«Уян Номо» фитошайы буындардың қалыпты жұмысын сақтау үшін арнайы 
әзірленген. Осылайша, итбүлдірген, қара қарақат жапырақтары, бақбақ 
пен қырықбуын тамырлары буындағы су және минерал алмасуын қалыпқа 
келтіруге ықпал етеді. Итмұрын жемістері мен итбүлдірген жапырақтары 
табиғи С витаминінің және биофлавоноидтардың көзі болып табылады, 
олар буын сіңірінің тірегін құрайтын коллагенді талшықтардың түзілуін, сол 
арқылы буындардың беріктігі мен төзімділігін қамтамасыз етеді.

Құрамы: қарақат жапырағы, жұлдызгүл шөбі, итмұрын жемісі, мажыра шөбі мия тамыры, 
қырықбуын шөбі, итбүлдірген жапырағы.
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ХУБАД САЙ (ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ)
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Хубад Сай» составлен по бурятским трактатам, в которых опи-
саны рецепты, оказывающие комплексное сахаропонижающее действие. 
Входящие в состав створки фасоли, листья шалфея и чага способствуют 
снижению уровня сахара в крови, корни элеутерококка и трава люцерны 
активизируют углеводный обмен, листья черники способствуют восстанов-
лению активности инсулина. Кроме того, корни лопуха обеспечивают очи-
щение организма от вредных продуктов углеводного обмена.

Состав: побеги черники обыкновенной, створки фасоли, корни и корневища элеутерококка, 
трава люцерны, листья шалфея, чага.

D 5FP026

Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника, трава во-
лодушки.

КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ)
ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ
Рецептура фиточая «Курил Сай» составлена по древним бурятским тракта-
там, унаследовавшим мудрость тибетских традиций. Благотворное влияние 
на пищеварительную систему осуществляется за счет мягкого слабитель-
ного, желчегонного и противовоспалительного действия подорожника, 
шиповника и  ромашки. Кроме того, побеги курильского чая способствуют 
нормализации кишечной микрофлоры и мягкому очищающему действию, 
что позволяет использовать фиточай в схемах коррекции веса.

5FP022A

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 30 фильтр-пакетов 

по 1,5 г

ХУБАД САЙ (ІНЖУ ШАЙ)
ДИАБЕТТІК ФИТОШАЙ
«Хубад Сай» фитошайы қант мөлшерін азайту әсері бар рецептер 
сипатталған бурят трактаттары бойынша құралған. Оның құрамына кіретін 
үрмебұршақ жармасы, шатыраш жапырақтары мен татқұлақ қандағы қант 
мөлшерінің азаюына ықпал етеді, элеутерококк тамыры мен жоңышқа 
шөбі көмірсу алмасуын жандандырады; қаражидек жапырақтары инсулин 
белсенділігін қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар шоңайна тамы-
ры организмді көмірсу алмасуының зиянды өнімдерінен тазартады.

Құрамы: кәдімгі қаражидек тармағы, үрме бұршақ жармасы,  элеутерококк тамыры мен 
тамырсабақтары, люцерн шөбі, ешкіжапырақ, татқұлақ.

Құрамы: курил шайы, түймедақ шөбі, итмұрын жемісі, жолжелкен жапырағы,  володушка.

КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬ ШАЙЫ)
АСҚАЗАН ФИТОШАЙЫ
«Курил Сай» фитошайының рецептурасы тибет дәстүрлерін мұралаған 
байырғы бурят трактаттары бойынша жасалған. Жолжелкен шөбінің, 
итмұрын мен түймедақтың жеңіл іш жүргізу, өт айдау және қабынуға қарсы 
әсерінің арқасында ас қорыту жүйесіне пайдалы ықпал етеді. Сонымен 
бірге, куриль шайының өркендері ішек микрофлорасын қалыпқа келтіруге 
ықпал етеді және жұмсақ тазарту әсеріне ие, бұл фитошайды салмақтан 
арылу жүйесінде пайдалануға мүмкіндік береді.

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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ФОРМУЛА 3
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
20 САМЫХ АКТИВНЫХ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
В состав комплекса вошли все необходимые для сохранения нашей моло-
дости антиоксиданты . Они обеспечивают тройную защиту клеток (а значит, 
и всего организма): внешнюю, внутреннюю и межклеточную. В результате: 
вокруг каждой клетки создается мощный барьер, который нейтрализует 
лишние свободные радикалы – главную причину старения.

Состав: поливалентный антиоксидантный комплекс (витамины А, Е, С, рибофлавин, медь, 
марганец, цинк, селен, хром), экстракт шалфея лекарственного, экстракт плодов клюквы, 
экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт душицы, экстракт зеленого чая, 
рутин, ликопин, экстракт черники, бета-каротин, экстракт сибирской лиственницы (90% 
дигидрокверцетина).

60 
капсул

500108 –  60 капсул

500113 – 120 капсул

ФОРМУЛА 3
ТАЗАЛЫҚ КӨЗДЕРІ
20 ЕҢ БЕЛСЕНДІ ТАБИҒИ АНТИОКСИДАНТ
Кешеннің құрамына біздің жастығымызды сақтау үшін барлық қажетті ан-
тиоксиданттар кірді. Олар жасушалардың үш есе қорғанышын қамтамасыз 
етеді (демек, барлық ағзаның): сыртқы, ішкі және жасушааралық. 
Нәтижесінде: әр жасушаның айналасында бекім кедергі құрылады, ол артық 
бос радикалдарды – қартаюдың ең басты себебін бейтараптандырады. 

Құрамы: поливалентті оксидантқа қарсы кешен (витаминдер: А, Е, С, рибофлавин, мыс, 
марга- нец, мырыш, селен, хром), дәрілік ешкіжапырақ сығындысы, мүкжидек жемісі 
сығындысы, жүзім сүйегі сығындысы, жебіршөп сығындысы, жұпаргүл сығындысы, көк 
шай сығындысы, рутин, ликопин, қаражидек сығындысы,  бета-каротин, сібір балқарағайы 
сығындысы (90% дигидрокверцетин).

Мүкжидек 
Клюква

Ешкіжапырақ 
Шалфей

Жебіршөп 
Чабрец

Балқарағай 
Лиственница

Көк шай 
Зеленый чай

www.                                 .tv

ТОЛЫҒЫРАҚ БЕЙНЕКАНАЛДА 
ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ
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ТЕТРАРДИОЛ
ЖҮРЕКТІ CARDIOAGE ВИТАМИНДІ-ОРГАНИКАЛЫҚ КЕШЕНМЕН ҚОРҒАУ
Фолий қышқылы мен В тобы витаминдерінің жетіспеушілігі кезінде әр адамның 
қанында бар гомоцистеиннің – зат алмасудың табиғи өнімінің деңгейі артады және 
оның саны жас ұлғайған сайын өсе бастайды. Гомоцистеиннің жоғары деңгейі кезінде 
атеросклероздың және онымен байланысты жүрек-қан тамыр ауруларының қаупі 
артады. Гомоцистеиннің қалыпты деңгейін ұстап тұру міндетін жаңаша әзірлеме – 
Тетрардиол поливитаминді кешені шешеді, оның негізгі ерекшелігі гомоцистеинді 
залалсыздандыру процесін ынталандыратын төрт ең тиімді табиғи компоненттерді 
үйлестіру болып табылады.

Состав: витаминно-органический комплекс cardioAGEТМ (триметилглицин, фолацин, пиридоксина 
гидрохлорид, цианокобаламин).

ТЕТРАРДИОЛ
ЗАЩИТА СЕРДЦА С ВИТАМИННО-ОРГАНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ CARDIOAGE
При недостатке фолиевой кислоты и витаминов группы В повышается уровень гомо-
цистеина – естественного продукта  обмена, который присутствует в крови у каждого 
человека (с возрастом его количество  начинает стремительно расти). При повышенном 
уровне гомоцистеина значительно повышается риск атеросклероза и связанных с ним 
сердечно-сосудистых заболеваний. Задачу поддержания нормального уровня гомо-
цистеина решает новейшая разработка – поливитаминный комплекс «Тетрардиол», 
ключевой особенностью которого является сочетание четырех самых эффективных 
природных компонентов, стимулирующих процесс обезвреживания гомоцистеина.

400924

30 капсул

Құрамы: cardioAGEТМ витаминдік-органикалық кешен (триметилглицин, фолацин, пиридоксин ги-
дрохлорид, цианокобаламин).

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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ВИТАГЕРМАНИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ  КОМПЛЕКС
Инновационный продукт «ВитаГерманий» направлен на управление про-
цессами старения. Повышение эффективности обмена кислорода в клетках, 
антиоксидантное действие, поддержание активности иммунитета – все это 
стало возможным благодаря новейшим микронутриентам, таким как убихи-
нон, ресвератрол, органический германий и гидрокситирозол. Природный 
комплекс VitAGE оказывает общее действие на весь организм; компоненты 
продукта воздействуют на центральную нервную, эндокринную, иммунную 
и сердечно-сосудистую системы.

Состав: противовозрастной комплекс VitAGE™ (органические соединения германия, трансрес-
вератрол, убихинон), экстракт листьев оливы (10% гидрокситирозола),  экстракт листьев гинкго.

30 капсул

400599

Продукт разработан при участии Государственного 
научного центра РФ Государственного научно-иссле-
довательского института химии и технологии элемен-
тоорганических соединений (ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС).

ВИТАГЕРМАНИЙ
ҚАРТАЮҒА ҚАРСЫ КЕШЕН
«ВитаГерманий» жаңартпалық өнімі қартаю процесін басқаруға бағытталған. 
Жасушалардағы оттегі алмасуының тиімділігін арттыру, антиоксидантты әсер, 
иммунитеттің белсенділігін сақтау – убихинон, ресвератрол, органикалық гер-
маний және гидрокситирозол сияқты жаңа микронутриенттердің арқасында 
мүмкін болды. VitAGE табиғи кешені бүкіл организмге жалпы әсер етеді; 
өнімнің компоненттері орталық жүйке және эндокринді жүйеге, иммундық 
және жүрек-қан тамыр жүйелеріне ықпал етеді.

Құрамы: противовозрастной комплекс VitAGE™ (органические соединения германия, 
трансресвератрол, убихинон), экстракт листьев оливы (10% гидрокситирозола),  экстракт 
листьев гинкго.

70



Состав: глюкозамина сульфат, экстракт соевых бобов (40% изофлавонов), аскорбиновая 
кислота, холекальциферол, природный генистеиновый комплекс Bonistein™, фолацин.

400229

ХРОНОЛОНГ
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРОГЕНОВ  
НУТРИКОСМЕТИЧЕСКОГО И ПРОТИВОВОЗРАСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
«Хронолонг» – это особый продукт для женщин, оказывающий общее действие 
на весь организм. В его основе – комплекс фито эстрогенов, среди которых – 
генистеин, главный фитоэстроген женской красоты. Являясь растительным 
аналогом женских половых гормонов, фитоэстрогены возмещают их дефицит 
в среднем и пожилом возрасте и значительно улучшают состояние кожи, волос, 
ногтей, защищают сердечно-сосудистую систему, замедляют потерю кальция и 
укрепляют костную ткань. Немаловажное значение имеют и другие компонен-
ты комплекса: холекальциферол, фолацин, витамин С и глюкозамин.

30 капсул

Құрамы: глюкозамин сульфат, соя бұршақтары сығындысы (40% изофлавон), аскорбин 
қышқылы, холекальциферол, табиғи генистеин кешені Bonistein™, фолацин.

ХРОНОЛОНГ
ТАБИҒИ ФИТОЭСТРОГЕНДЕР КЕШЕНІ 
НУТРИКОСМЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРТАЮҒА ҚАРСЫ ӘСЕРІ БАР
«Хронолонг» – бүкіл организмге жалпы әсер ететін, әйелдерге арналған 
айрықша өнім. Оның негізінде – фитоэстрогендер кешені, олардың ішінде 
әйел сұлулығының басты фитоэстрогені – генистеин. Әйелдердің жыныс 
гормондарының өсімдік аналогы бола отырып, фитоэстрогендер олардың 
тапшылығын толықтырады және тері, шаш, тырнақтың жай-күйін елеулі 
жақсартады, жүрек-қан тамыр жүйесін қорғайды, кальцийдің шығынын 
азайтады және сүйек тінін нығайтады. Кешеннің басқа да компоненттері: хо-
лекальциферол, фолацин, С витамині және глюкозаминнің маңызы жоғары.

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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ELEMVITALS (ЭЛЕМВИТАЛ) – бұл табиғи 
түрде концентрацияланған минералдар мен 
микроэлементтер, олар организмде барын-
ша сіңіріледі. Табиғи кешендер витамин-
дермен және минералдардың белсенділігі 
мен биологиялық әсерін арттыратын өсімдік 
сығындыларымен байытылған.

ELEMVITALS (ЭЛЕМВИТАЛ) – это минералы и 
микроэлементы в концентрированной природ-
ной форме, которые максимально усваиваются 
организмом. Натуральные комплексы обогаще-
ны витаминами и растительными экстрактами, 
повышающими активность и биологические 
эффекты минералов.

ЭЛЕМВИТАЛ



60  
капсул

ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ  
ЖЕЛЕЗОМ
ЖЕЛЕЗО – МИНЕРАЛ   
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ
Органические соединения железа в соче-
тании с комплексом витаминов группы B и 
природными адаптогенами пантов алтай-
ского марала и сибирского женьшеня (элеу-
терококка) регулируют кроветворение и об-
мен кислорода в организме, насыщая кожу 
молодостью, а тело – энергией. Витамин С и 
инулин из корней лопуха повышают раство-
римость и степень усвоения железа.

Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеутеро-
кокка, фумарат железа, аскорбат железа, витамин-
ный комплекс (витамины В1, В2, В6, никотинамид, 
фолиевая кислота, пантогематоген, витамин С).

500149

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ  
МАГНИЕМ
МАГНИЙ – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ
Магний обнаруживается практически в 
каждой клетке нашего организма, но осо-
бенно много его в мышцах, а также мышеч-
ных клетках сосудов и сердца. Дело в  том, 
что одной из главных функций магния яв-
ляется регуляция процессов расслабления 
мышц, сосудов и сердца. Благодаря этому 
магний обеспечивает хороший сон и устой-
чивость к стрессу.

Состав: дицитрат магния трехзамещенный, экс-
тракт валерианы, экстракт листьев и цветков боя-
рышника, экстракт шлемника байкальского.

60  
капсул

500151

ЭЛЕМВИТАЛ 
ОРГАНИКАЛЫҚ ТЕМІРМЕН
ТЕМІР– ТАБИҒИ СҰЛУЛЫҚ  
МИНЕРАЛЫ
Темір – табиғи сұлулық минералы. Темірдің 
органикалық қосылыстарыеың В тобы 
витаминдерімен және алтайлық марал 
мүйіздерінің табиғи адаптогендерімен және 
сібірлік женьшеньмен (элеутерококк) үйлесімі 
организмдегі қанның түзілуін және оттегі ал-
масуын реттейді, теріге жастық, денеге қуат 
береді. С витамині және шоңайна тамырынан 
алынған инулин темірдің ерігіштігін және 
сіңірілу дәрежесін арттырады.

Құрамы: түйежапырақ тамыры сығындысы,  эле- 
утерококк сығындысы, темір фумараты, темір 
аскорбаты, витаминді кешен (В1, В2, В6 витамин-
дер, никотинамид, фолий қышқылы, пантогема- 
тоген, С витамині).

Түйежапырақ 
Лопух

Элеутерококк
Элеутерококк

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ 
МАГНИЙМЕН
МАГНИЙ – ТАБИҒИ ТЫНЫШТЫҚ  
МИНЕРАЛЫ
Магний – табиғи тыныштық минералы. Ол 
біздің организміміздің әр жасушасында 
бар, әсіресе бұлшықетте, сондай-ақ тамыр-
лар мен жүректің бұлшықет жасушаларын-
да магний көп. Себебі, магнийдің басты 
қызметінің бірі бұлшықетті, тамырлар мен 
жүректі босаңсыту процестерін реттеу 
болып табылады. Соның арқасында маг-
ний жақсы ұйқы мен стресске төзімділікті 
қамтамасыз етеді.

Құрамы: магний дицитраты үш алмасқан, 
шүйгіншөп сығындысы, долана жапырағы мен 
гүлдерінің сығындысы, байқал томағашөбі 
сығындысы.

Долана 
Боярышник

Байқалдық томағашөп
Шлемник байкальский

Шүйгіншөп 
Валериана

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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БІЗГЕ ЙОД НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?
 • Қалқанша бездің қалыпты қызмет етуі.
 • Жалпы тонус пен белсенділікті қолдау.
 • Балалардың өсуін және дамуын ынталандыру.

МАҢЫЗДЫ!  
Йод ағзада тек селеннің жеткілікті мөлшері бо-
луында ғана игеріледі. 

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ЙОД?
 • Нормальное функционирование щитовид-

ной железы.
 • Поддержание общего тонуса и активности.
 • Стимуляция роста и развития у детей.

ВАЖНО! 
Йод усваивается в организме только при нали-
чии достаточного количества селена. 

ЙОД И СЕЛЕН – мінсіз дуэт
ЙОД И СЕЛЕН – идеальный дуэт



Состав: ламинария – морская капуста БИО, по-
рошок корней родиолы розовой, экстракт фукуса, 
экстракт астрагала, «Лалмин Se 2000» (инактиви-
рованные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, со-
держащие селен в форме селенометионина).

60  
капсул

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ
ЙОД – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ
Йод входит в состав гормонов щитовидной 
железы, которые активизируют работу все-
го нашего организма, стимулируют физиче-
скую и умственную активность, участвуют 
в процессах обмена, роста, обновления и 
восстановления. Органические соединения 
йода в виде морских водорослей (ламина-
рии) и экстракта фукуса обеспечивают вы-
сокое содержание йода и стандартизован-
ное качество компонентного состава. 

500089

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ
СЕЛЕН – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ МОЛОДОСТИ
Органические соединения селена в соче-
тании с витаминными и растительными 
антиоксидантами создают молекулярный 
эффект биопротекции и биорегенерации 
сердечно-сосудистой системы, мозга, пече-
ни и других органов, продлевая активную 
жизнь клеток.

Состав:  экстракты чеснока, ацеролы, шиповника 
и шлемника байкальского, витамин Е, «Лалмин Se 
2000» (инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие селен в форме селеномети-
онина), лавитол (дигидрокверцетин).

60  
капсул

500152

Құрамы: ламинария – БИО теңіз қырыққабаты, 
семізот тамырының ұнтағы, фукус сығындысы, та-
спа сығындысы, «Лалмин Se 2000» (құрамында се-
ленометионин түріндегі селен бар Saccharomyces 
cerevisiae инактивтендірілген ашытқысы).

ЭЛЕМВИТАЛ 
ОРГАНИКАЛЫҚ ЙОДПЕН
ЙОД – ТАБИҒИ ҚУАТ МИНЕРАЛЫ
Йод біздің организміміздің жұмысын жан-
дандыратын қалқанша безінің құрамына 
кіреді, дене және ақыл-ой белсенділігін ын-
таландырады, зат алмасу, өсу, жаңару және 
қалпына келтіру үдерістеріне қатысады. 
Теңіз балдырлары (ламинария) түріндегі 
йодтың органикалық қосылыстары және 
фукус сығындысы йодтың жоғары мөлшерін 
және компоненттік құрамының стандартты 
сапасын қамтамасыз етеді. 

ЭЛЕМВИТАЛ 
ОРГАНИКАЛЫҚ СЕЛЕНМЕН
СЕЛЕН – ТАБИҒИ ЖАСТЫҚ  
МИНЕРАЛЫ
Селен – табиғи жастық минералы. Селеннің 
органикалық қосылыстарының витаминді 
және өсімдік тектес антиоксиданттар-
мен үйлесімі жасушалардың белсенді 
өмірін ұзарта отырып, жүрек-қан тамыр 
жүйесінің, мидың, бауырдың және басқа 
да органдардың биопротекциясы және 
биорегенерациясының молекулярлық 
әсерін береді. 

Құрамы: сарымсақ сығындысы, ацерол, итмұрын, 
томағашөп, е витамині, «лалмин Se 2000» (инак-
тивтелген ашытқы Saccharomyces cerevisiae, селе-
но- метионин түрінде селеннен құралған), лави-
тол (дигидрокверцетин).

Ламинария
Ламинария

Фукус
Фукус

Таспа
Астрагал

Сарымсақ 
Чеснок

Ацерола
Ацерола

Байқалдық томағашөп
Шлемник байкальский

Итмұрын 
Шиповник

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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ЭЛЕМВИТАЛ С  
ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ
КАЛЬЦИЙ – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ
Натуральный кальций в нескольких природ-
ных формах, включая самый органичный 
для организма человека гидроксиапатит 
кальция, создает основу прочной костной 
ткани. Витамин D3, цинк и изофлавоны сои 
обеспечивают адресное попадание кальция 
в кости и  предотвращают его потерю с воз-
растом. Витамины B6, С и К1, а также марга-
нец и природный кремний хвоща формиру-
ют надежный белковый каркас кости.

Состав: карбонат кальция, витаминно-минераль-
ный комплекс (витамины D3, B6, C, K1, марганец, 
цинк), гидроксиапатит кальция, цитрат кальция, 
экстракт сои, экстракт хвоща.

60  
капсул

500150

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
ЦИНК – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ СИЛЫ
Цинк необходим для поддержания имму-
нитета и защитных сил организма, а также 
мужской половой силы. В этом ему помога-
ют: медь, натуральный витамин С в составе 
экстрактов ацеролы и шиповника, нату-
ральный инулин в составе экстракта лопу-
ха, а также иммуномодулирующие веще-
ства эхинацеи, которые составляют основу 
БАД «Элемвитал с органическим цинком».

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, 
порошок инулина, экстракт шиповника, органи-
ческий комплекс ZincVital (оротат цинка, лактат 
цинка, цитрат цинка), цитрат меди.

60  
капсул

500153

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ  
МЫРЫШПЕН
МЫРЫШ – ТАБИҒИ КҮШ МИНЕРАЛЫ
Мырыш – табиғи күш минералы.  Ол 
иммунитетті және организмнің қорғаныш 
күштерін, сондай-ақ ерлердің жыныстық 
күшін сақтауға қажет. Оған мыс, аце-
рола мен итмұрын сығындыларының 
құрамындағы табиғи С витамині, шоңайна 
сығындысының құрамындағы табиғи ину-
лин, сондай-ақ «Элемвитал органикалық 
мырышпен» ББҚ негізін құрайтын 
эхинацеяның иммуномодуляциялаушы 
заттары көмектеседі.

Құрамы: эхинацея сығындысы,  ацерол 
сығындысы, түйежапырақ тамыры сығындысы, 
итмұрын сығындысы, органикалық кешен 
ZincVital (мырыш оротаты, мырыш лактаты, мы-
рыш цитраты), мыс цитраты.

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ 
КАЛЬЦИЙМЕН
КАЛЬЦИЙ – ТАБИҒИ БЕРІКТІК МИНЕРАЛЫ
Кальций – табиғи беріктік минералы. 
Бірнеше табиғи түрдегі табиғи каль-
ций, оның ішінде адам организмі үшін ең 
органикалық кальций гидроксиапатиті берік 
сүйек тінінің негізін құрайды. D3 витамині, 
мырыш және соя изофлавоны кальцийдің 
сүйекке сіңуін қамтамасыз етеді, жастың 
ұлғаюына байланысты оның азаюын бол-
дырмайды. B6, С және К1 витаминдері, 
сондай-ақ марганец пен қырықбуынның 
табиғи кремнийі сүйектің сенімді белоктық 
қаңқасын қалыптастырады.

Құрамы: кальций карбонаты, витаминді-
минералды кешен (D3, B6, C, K1 витаминдері, мар-
ганец, мырыш), кальций гидроксиапатиті, кальций 
цитраты, соя сығындысы, қырықбуын сығындысы.

Эхинацея
Эхинацея

Ацерола
Ацерола

Түйежапырақ 
Лопух

Соя
Соя

Қырықбуын 
Хвощ
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МЕДОВЫЕ ФИТОКОМПОЗИЦИИ

Бал фитокомпозицияларының негізін («Медина» се-
риясы) Таулы Алтайдың аумағында жиналған және 
сібір шөптерінің эфир майларының сығындыларымен 
байытылған ара балы құрайды, олар бір-бірін 
толықтырады және әсерін күшейтеді. Өнімдердің 
әрқайсысы құрамына кіретін өсімдік сығындыларының 
қасиеттеріне қарай бағытты әсер етеді. 
Основу медовых фитокомпозиций составляет пчелиный 
мед, собранный на территории Горного Алтая и обо-
гащенный эфирномасличными экстрактами сибирских 
трав, которые дополняют и усиливают действие друг 
друга в комплексе. Каждый из продуктов способен ока-
зывать направленное действие в зависимости от свойств 
входящих в его состав экстрактов растений. 

БАЛ  
ФИТОКОМПОЗИЦИЯЛАРЫ



185 г

КАРДИОВИТ
МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Фитокомплекс «Кардиовит» стал вкуснее: благода-
ря легкому медовому вкусу с травяными нотками он 
прекрасно подойдет к чаю. Растительные компонен-
ты помогают нормализовать артериальное давление 
и ритм сердца, защитить клетки сердца и сосудов, 
оказывают противоотечное и антиоксидантное дей-
ствие, выводят избыток натрия из организма. Микро-
гранулированные экстракты позволяют максимально 
сохранить активные вещества, способствующие нор-
мализации сердечного ритма, кровоснабжения сер-
дечной мышцы и головного мозга.

Состав:  мед натуральный горно-алтайский, экстракты боярыш-
ника, мяты перечной, календулы, пустырника, арники горной, 
листьев березы.

500105

КАРДИОВИТ
ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫР ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТЫ 
ҰСТАУҒА АРНАЛҒАН БАЛ ФИТОКЕШЕНІ
«Кардиовит» фитокешені дәмдірек болды: шөптер 
қосылған жеңіл бал дәмі шаймен тамаша үйлеседі. 
Өсімдік компоненттері артериялық қан қысымын, 
жүрек ырғағын қалыпқа келтіруге, жүрек және тамыр 
жасушаларын қорғауға көмектеседі, ісінуге қарсы, 
антиоксидантты әсер етеді және организмнің артық 
натрийді шығарады. Ұсақ түйіршікті сығындылар жүрек 
ырғағын, жүрек бұлшықетіне және миға қан тасымалда-
уын қалыпқа келтіруге көмектесетін белсенді заттардың 
қасиетін барынша сақтауға мүмкіндік береді.

Құрамы: таулы алтайлық табиғи бал, долана, бұрыш 
жалбызының, қырмызыгүлдің, сасықшөптің, таулық арниканың, 
қайың жапырақтарының сығындылары.

Долана 
Боярышник

Сасықшөп 
Пустырник

Қырмызы 
Календула

Арника
Арника

Жалбыз 
Мята
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185 г 185 г

ГЕПАТОВИТ
МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ  
ЗАЩИТЫ  ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕ- 
ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Обновленный растительный продукт имеет 
приятный медовый вкус с легкими травяными 
нотами. Компоненты, входящие в его состав, 
оказывают гепатопротекторное, желчегон-
ное, антиоксидантное и детоксикационное 
действие. Микрогранулированные экстракты 
защищают клетки печени и способствуют их 
регенерации, а также стимулируют работу 
обезвреживающих систем печени. Употреб-
ляйте вкусное средство во время чаепития.

Состав:  мед натуральный горно-алтайский, микрогра-
нулированный экстракт кукурузных рылец, эфирно-
масличный экстракт травы мяты перечной, экстракты 
цветков ромашки и цветков бессмертника песчаного.

500104

АПИВИТ
МЕДОВЫЙ ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ 
ФИТОКОМПЛЕКС
Отличное природное средство защиты от ви-
русов – фитокомплекс «Апивит» – теперь име-
ет насыщенный ягодный вкус с легкими тра-
вяными нотами. Основа состава по-прежнему 
высококачественный горно-алтайский мед, 
являющийся проверенным народным сред-
ством при лечении простуды. Дополняют ме-
довую композицию плоды сибирских ягод и 
растительные экстракты, оказывающие пре-
красное иммуностимулирующее действие. 
Вкусное средство идеально подойдет для всех 
членов семьи: оно станет прекрасным помощ-
ником в период простуд и инфекций. 

Состав:  мед натуральный горно-алтайский, экс-
тракты цветков липы, корня солодки, травы череды, 
соплодий хмеля, плодов шиповника, плодов черной 
смородины, плодов черники, березовых почек, экс-
тракт корня девясила.

500100

ГЕПАТОВИТ
БАУЫР ЖӘНЕ ӨТ ШЫҒАРУ ЖҮЙЕСІН 
ҚАЛЫПТА ҰСТАУҒА АРНАЛҒАН БАЛ 
ФИТОКЕШЕНІ
Жаңартылған өсімдік өнімінің шөптер 
қосылған жеңіл жағымды бал дәмі бар. 
Оның құрамына кіретін компоненттер 
гепатопротекторлық, өт айдау, антиоксидант-
ты және уытсыздандыру әсеріне ие.  Ұсақ 
түйіршікті сығындылар бауыр жасушала-
рын қорғайды және оның қалпына келуіне 
көмектеседі, сондай-ақ бауырдың залалсыз-
дандыру жұмысын ынталандырады. Дәмді 
құралды шай ішу кезінде пайдаланыңыз.

Құрамы: таулы алтайлық табиғи бал, жүгері аналық 
аузының ұсақ түйіршікті сығындысы, бұрыш 
жалбызының эфир майлы сығындысы, түймедақ 
гүлдерінің және құмдақ шөпшай гүлдерінің 
сығындылары.

АПИВИТ
СУЫҚ ТИЮГЕ ҚАРСЫ БАЛ ФИТОКЕШЕНІ
Вирустардан қорғайтын тамаша табиғи 
құрал  – «Апивит» фитокешенінің – енді әлсіз 
шөп дәмі сезілетін айқын жидек дәмі бар. 
Құрамының негізі бұрынғыдай жоғары сапа-
лы таулы  алтайлық бал болып қала береді, 
ол суық тиюді емдеу кезіндегі дәлелденген 
дәстүрлі зат. Бал композициясын сібірлік 
жидектердің жемістері және иммунитетті 
ынталандыру әсерін беретін өсімдік 
сығындылары толықтырады. Дәмді құралды 
отбасының барлық мүшелеріне пайдалануға 
болады: ол суық тию және инфекциялар 
кезінде таптырмас көмекші. 

Құрамы: таулы алтайлық табиғи бал, жөке гүлдерінің, 
мия тамырының, итошаған шөбінің, құлмақ біріккен 
жемістерінің, итмұрын жемістерінің, қара қарақат 
жемістерінің, қаражидек жемістерінің, қайың 
бүршіктерінің сығындылары.

Жалбыз 
Мята 

Түймедақ 
Ромашка

Салаубас 
Бессмертник 

Жөке 
Липа

Мия
Солодка

Құлмақ
Хмель

Итмұрын 
Шиповник

Итошаған
Череда

ҮЙЛЕСІМ / ГАРМОНИЯ
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НЕФРОВИТ
МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ
Обновленное средство «Нефровит» отлично подходит для чаепития. 
Вкусный фитокомплекс предназначен для ежедневного применения 
при повышенном риске застойных явлений и воспалительных забо-
леваний мочевыделительной системы. Он обладает мягким моче-
гонным действием, оказывает антибактериальный эффект на всем 
протяжении мочевыводящих путей, препятствует застою мочи и об-
разованию мочевых камней, а также укрепляет кровеносные сосуды 
почек, которые становятся слабее при почечных заболеваниях.

Состав:  мед натуральный горно-алтайский, микрогранулированные экстракты 
листьев брусники, корней солодки, травы череды, листьев мяты перечной, сопло-
дий хмеля, березовых почек.

185 г
500106

НЕФРОВИТ
ЗӘР ШЫҒАРУ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТА ҰСТАУҒА АРНАЛҒАН 
БАЛ ФИТОКЕШЕНІ
«Нефровит» жаңартылған құралы шаймен тамаша үйлеседі. Дәмді фи-
токешен зәр шығару жүйесінің іркілу құбылыстарының және қабыну 
ауруларының жоғары қаупі кезінде күн сайын пайдалануға арналған. 
Оның несеп айдау әсері бар, зәр шығару жолдары бойынша бактерияға 
қарсы әрекет етеді, несептің іркілуіне және несеп тастарының түзілуіне 
кедергі келтіреді, сондай-ақ бүйрек аурулары кезінде әлсіз болатын 
бүйректің қан айдайтын тамырларын нығайтады.

Құрамы:  таулы алтайлық табиғи бал, итбүлдірген жапырақтарының, мия 
тамырының, итошаған шөбінің, бұрыш жалбызы жапырақтарының, құлмақ 
біріккен жемістерінің, қайық бүршіктерінің ұсақ түйіршікті сығындылары.

Итбүлдірген 
Брусника

Мия
Солодка уральская

Құлмақ
Хмель

Қайың 
Береза

Итошаған
Череда
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ЗДОРОВЫЙ
МАЛЫШ
ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Питание ребенка является ключевым факто-
ром для его полноценного развития, поэтому 
рацион малыша должен быть насыщен всеми 
необходимыми витаминами и микроэлемен-
тами. Они обеспечат полноценное умствен-
ное развитие, поддержку иммунной системы, 
крепкий сон и отличный жизненный тонус.

САУ СӘБИ
ТОЛЫҚҚАНДЫ ДАМУ
Баланың қоректенуі, оның толыққанды 
дамуында негізгі фактор болып табы-
лады, сондықтан сәбинің тағам мөлшері 
барлық қажетті дәрумендер мен шағын 
элементтермен қаныққан болуы тиіс. Олар 
толыққанды ой дамуын, жүйке жүйесіне 
қолдау көрсетуді, қатты ұйқы мен жақсы 
өмір тонусын қамтамасыз етеді. 



ПАЙДАЛЫ ДӘМДІ 
ДЕ БОЛА АЛАДЫ!

ПОЛЕЗНОЕ БЫВАЕТ 
ВКУСНЫМ!

ДӘМДІ, ТАБИҒИ ЖӘНЕ СОНДАЙ ҚӨҢІЛДІ 
Продукты серии  «ВитаМама» топтамасының өнімдері сәбидің 
өсуін және толыққанды дамуына қолдау көрсетуге жасалған. 
Ішінде -пайдалы омега-қышқылдар,  негізгі дәрумендердің 
және шағын элементтердің тәуліктік нормасы.

ВКУСНЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ И ТАКИЕ ВЕСЕЛЫЕ! 
Продукты серии  «ВитаМама» созданы для поддержания роста и 
полноценного развития вашего малыша. Внутри – полезные омега-
кислоты, суточная норма основных витаминов и микроэлементов.

ЕРЕСЕКТЕР – АБАЙЛЫ ЖӘНЕ РИЗА!
 • Сәби ризашылықпен дәрумендерді қабылдайды
 • Пайдалы заттардың тәуліктік нормасы – бір-екі қабылдауында
 • Жасанды бояғыштарсыз және дәмдеуіш қосындыларсыз 

ВЗРОСЛЫЕ – СПОКОЙНЫ И ДОВОЛЬНЫ!
 • Малыш с удовольствием принимает витамины
 • Суточная норма полезных веществ – за один-два приема
 • Без искусственных красителей и вкусовых добавок
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ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ
Вкусное натуральное драже содержит 11 ос-
новных витаминов для полноценного роста и 
развития ребенка. Состав дополнительно обо-
гащен топинамбуром и плодами шиповника – 
природным стимулятором иммунитета.

ВИТАМИНКА
 11 ДӘРУМЕНІ БАР ДРАЖЕ 
Дәмді табиғи дражеде баланың толыққанды 
өсуі мен дамуы үшін 11 негізгі дәрумені бар. 
Құрамына қосымша топинамбур мен итмұрын 
жемістері қосылған - олар иммунитеттің 
табиғи ынталандырушылары.

Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топи-
намбур стерильный, сахарная крупка нонпарель, сахар-
песок, чистая вода, патока крахмальная карамельная, 
плоды шиповника, премикс витаминный (витамины А, 
Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12, фолиевая и пантотеновая 
кислоты, биотин), экстракт лопуха, глянцеватель.

Құрамы: қант ұнтағы, құрғақ қалыпты сүт, тазартылған 
топинамбу, нонпарель қант ұнтағы, құмды қант, таза 
су, крахмалды карамельді сірнесі, итмұрын жемістері,  
дәруменді қоспа (А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12 
дәрумендері, фолий және пантотен қышқылдары, 
биотин), түйежапырақ сіріндісі, жылтыратқыш.

500163
100 г

БАЛАЛАР – РИЗА ЖӘНЕ БЕЛСЕНДІ!
 • Денсаулық үшін дәмді тәттілерді жақсы көреміз
 • Жайдары ойын күтеміз
 • Ересектермен бөлісуге дайынбыз

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

Итмұрын 
Шиповник

Түйежапырақ 
Лопух

Топинамбур
Топинамбур

ЖАҢАЛЫҚ

НОВИНКА
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ЗОЛОТАЯ РЫБКА  
ИСПОЛНИТ  
ТРИ ЖЕЛАНИЯ:
 • ОБОГАТИТ ДЕТСКИЙ  

ОРГАНИЗМ  ОМЕГА-3  
КИСЛОТАМИ

 • ВОСПОЛНИТ ДЕФИЦИТ  
ВИТАМИНОВ А, Е, D

 • ПОРАДУЕТ РЕБЕНКА  
ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОРМОЙ

АЛТЫН БАЛЫҚ ҮШ ТІЛЕКТІ ОРЫНДАЙДЫ:
 • БАЛА АҒЗАСЫН ОМЕГА-3 ҚЫШҚЫЛДАРЫМЕН БАЙЫТАДЫ
 •  А, Е, D ДӘРУМЕНДЕРІНІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ТОЛТЫРАДЫ
 • БАЛАНЫ ЕРЕКШЕ ФОРМАСЫМЕН ҚУАНТАДЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ – 
ДЕТЯМ!

ПАЙДАЛЫ МАЙЛАР –  
БАЛАЛАРҒА!

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ:

 • ЗАПИТЬ ВОДОЙ КАПСУЛУ-РЫБКУ

 • ОТДЕЛИТЬ ОТ КАПСУЛЫ ХВОСТИК  
И ВЫПИТЬ СОДЕРЖИМОЕ

 • ДОБАВИТЬ СОДЕРЖИМОЕ КАПСУЛЫ В ПИЩУ

БАЛАМЕН БІРГЕ НҰСҚАЛАРДЫҢ 
БІРЕУІН КӨРІҢІЗ:

 • КАПСУЛА-БАЛЫҚТЫ СУМЕН БІРГЕ ЖҰТУ

 • КАПСУЛАДАН ҚҰЙРЫҒЫН БӨЛІП,  
ІШІНДЕГІСІН ІШІП ҚОЮ

 • КАПСУЛАНЫҢ ІШІНДЕГІСІН ТАМАҚҚА ҚОСУ



Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жирных 
кислот омега-3, льняное масло, витамин Е, витамин А, витамин D3. 

Құрамы: омега-3 полиқаныққан майлы қышқылдарының этил эфирлерінің 
75% концентраты, зығыр майы, Е дәрумені,А дәрумені,D3 дәрумені.

ЗОЛОТАЯ  
РЫБКА 
Омега-3 кислоты и витамины, содержащиеся в золотых капсу-
лах-рыбках, необходимы для гармоничного развития ребен-
ка. Они способствуют правильному формированию сетчатки 
глаза, укреплению памяти, полноценному развитию нервной 
и сердечно-сосудистой систем. Оригинальная форма капсулы 
позволяет дозировать содержимое и добавлять его в пищу, на-
дежно защищает продукт от окисления.  

АЛТЫН БАЛЫҚ 
Алтын капсулалар-балықтарда бар омега-3 қышқылдар мен 
дәрумендер баланың үйлесімді дамуына қажет.  Олар көз 
торының дұрыс қалыптасуына, жады бекітуіне, жүйке және 
жүрек-тамырлы жүйелердің толыққанды дамуына көмектеседі.  
Капсуланың ерекше формасы  ішіндегесін мөлшерлеуге  және оны 
тамаққа қосуға қол жеткізеді, өнімді тоттанудан сенімді қорғайды. 

75 г 500126

ЖАҢАЛЫҚ

НОВИНКА

САУ СӘБИ / ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ
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СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ  
ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ  
РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
Антипростудный сироп «ВитаМама» – это 
живая сила плодов, ягод и экстрактов ле-
карственных растений, необходимых для 
здоровья каждого взрослого и ребенка. 
Не содержит искусственных консервантов 
и красителей. Рекомендуется в качестве 
общеукрепляющего средства и источника 
натуральных витаминов для повышения 
защитных сил организма, улучшения со-
стояния органов дыхания и профилактики 
сезонных инфекций.

150 МЛ

Состав: сок концентрированный вишневый или 
яблочный, фруктоза, трава эхинацеи, трава ча-
бреца, плоды шиповника, сахар-песок, листья 
малины, листья мать-и-мачехи.

500095

ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
Идеальное средство для профилактики 
вирусных инфекций с топинамбуром и экс-
трактом лопуха содержит 46 мг чистого 
инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с ви-
тамином  С, он укрепляет иммунитет, стиму-
лирует рост полезной микрофлоры малыша 
и улучшает минеральный обмен в костной 
ткани. Приятный сладковатый вкус и форма 
не оставят равнодушным ни одного ребен-
ка! «Топивишка» – удовольствие и польза 
для вашего малыша от самой природы.

500120

150 г

Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-
песок, патока, вода), молоко сухое цельное, то-
пинамбур, какао-порошок, крупка сахарная (нон-
парель), экстракт лопуха,  аскорбиновая кислота,  
глянцеватель.

ИММУНИТЕТТІ НЫҒАЙТУҒА 
АРНАЛҒАН
ШӘРБАТ ТАБИҒИ ӨСІМДІК БАЛЬЗАМЫ
«ВитаМама» суық тиюге қарсы шәрбаты  – бұл 
әрбір ересек адам мен баланың денсаулығына 
қажетті жемістердің, жидектердің және 
дәрілік өсімдіктер сығындыларының 
тіршілік күші. Жасанды консерванттар мен 
бояғыштары жоқ. Жалпы нығайтатын құрал 
және организмнің қорғаныс күшін артты-
ру, тыныс алу органдарының жағдайын 
жақсарту және маусымдық инфекциялардың 
алдын алу үшін табиғи витаминдер көзі 
ретінде ұсынылады.

Құрамы: қойылтылған шие немесе алма шы-
рыны, фруктоза, эхинацея шөбі, жебіршөп 
шөбі, итмұрын жемістері, құмшекер, таңқурай 
жапырақтары, өгейшөп жапырақтары.

ТОПИВИШКА
КҮШТІ ИММУНИТЕТ ҮШІН
Жералмұрт пен шоңайна сығындысы бар, 
вирусты жұқпалы аурулардың алдын алуға 
арналған тамаша құралдың құрамында 
өнімнің  100 г шаққанда 46 мг таза ину-
лин бар. С витаминімен үйлесе отырып, ол 
иммунитетті нығайтады, сәбидің пайдалы 
микрофлорасының өсуін ынталандырады 
және сүйек тініндегі минералды алмасуды 
жақсартады. Жағымды тәтті дәмі мен пішіні 
әр сәбиге ұнайды! «Топивишка» – сіздің 
сәбиіңізге деген табиғи пайда.

Құрамы: қант опасы, қант шәрбаты (құмшекер, 
патока, су), қаймағы алынбаған құрғақ сүт, 
жералмұрт, какао-ұнтақ, қант жармасы (нонпа-
рель), шоңайна сығындысы,  аскорбин қышқылы, 
жылтыратқыш.
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АКТИВНОСТЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Важность спорта и активного образа жиз-
ни трудно переоценить. Регулярные физи-
ческие упражнения столь же важны, как и 
правильное питание: они поддерживают 
здоровье, предохраняют от заболеваний, 
замедляют процесс старения и помогают 
привести фигуру в норму.

БЕЛСЕНДІЛІК
ДЕНЕ СЫМБАТЫН ЖЕТІЛДІРУ
Спорт пен белсенді өмір салтының ма-
ңыздылығын айтып жеткізу қиын.  Дұрыс 
тамақтану сияқты тұрақты дене жаттығулары 
да маңызды, олар денсаулықты сақтайды, 
ауру-сырқаттан қорғайды, қартаю процесін 
баяулатады және сымбатты қалпына 
келтіруге көмектеседі. 



60  
капсул

L-КАРНИТИН
АКТИВАТОР СЖИГАНИЯ ЖИРА
Направлен на активизацию аэробного рас-
щепления жиров. Активный компонент 
L-карнитин обеспечивает мобилизацию 
и транспорт жирных кислот в мышеч-
ные клетки, где они метаболизируются  
с образованием энергии, повышает вы-
носливость организма, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы, уменьшает 
количество общего и подкожного жира, а 
также способствует более быстрому вос-
становлению организма после тренировок.

Состав: аминокислотный комплекс LipoCarnitine™ 
(L-карнитина тартрат, L-карнитин базовый), маль-
тодекстрин, фруктоза.FITNESSCATALYST  

ФИТНЕСКАТАЛАЙЗЕР
СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ
Fitness сatalyst® – это новая технология, позволяющая значительно повы-
сить эффективность тренировок и обрести стройное, энергичное, сексуаль-
ное тело. Набор «ФитнесКаталайзер» включает в себя три взаимодополня-
ющих продукта, которые оказывают комплексное воздействие на организм 
во время интенсивных физических нагрузок и тренировок.

500003  

НАБОР БАД: 

1     L-КАРНИТИН             

2    ЙОГА ДЖОЙНТС            

 3    ФИТНЕС РИТМ

FITNESSCATALYST 
ФИТНЕСКАТАЛАЙЗЕР
МІНСІЗ СЫМБАТ
Fitness сatalyst® – жаттығулардың тиімділігін едәуір арттыруға және 
сымбатты, қуатты, сексуалды денеге ие болуға мүмкіндік беретін 
жаңа технология. Жаңа биобелсенді «ФитнесКаталайзерге» бірін-бірі 
толықтыратын үш өнім кіреді, олар қарқынды дене жүктемелері және 
жаттығулар кезінде организмге кешенді ықпал етеді.

L-КАРНИТИН
МАЙДЫ ЫДЫРАТУ АКТИВАТОРЫ
Майларды аэробты ыдыратуды жандан-
дыруға бағытталған. L-карнитин белсенді 
компоненті май қышқылдарын бұлшықет 
жасушаларына шоғырландыруды және 
тасымалдауды қамтамасыз етеді, мұнда 
олар энергия түзе отырып метаболизмге 
ұшырайды, организмнің төзімділігін артты-
рады, жүрек-қан тамыр жүйесінің жұмысын 
жақсартады, жалпы және теріасты 
майларының мөлшерін азайтады, сондай-
ақ организмнің жаттығулардан кейін жыл-
дам қалпына келуіне көмектеседі.

Құрамы: аминқышқылды кешен LipoCarnitine™ 
(L-карнитин тартрат, L-карнитин базалық), маль-
тодекстрин, фруктоза.
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Состав утреннего комплекса ActiFaze™: витамин-
ный комплекс (витамины С, РР, Е, В1, В2, В6, А, D3, 
В12, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, био-
тин), корни аралии маньчжурской, элеутерококка 
колючего, дягиля лекарственного, микрокристал-
лическая целлюлоза.
Состав вечернего комплекса RestFaze™: мине-
ральный комплекс (калий, магний, кальций, же-
лезо, цинк, медь, марганец, йод, селен), корни 
валерианы  лекарственной, трава зверобоя, трава 
мелиссы лекарственной.

Состав: глюкозамина сульфат, цитрусовые пище-
вые волокна Herbacell™, витамины Е, С, экстракт 
листьев малины, экстракт побегов черники, мар-
ганец, цинк, медь, экстракт виноградных косто-
чек, витамин А, селен.

60  
капсул

60  
капсул ФИТНЕС РИТМ

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ  
РЕГУЛЯТОР БИОРИТМОВ
Направлен на восполнение суточной нор-
мы важнейших биологически активных 
веществ. Комплекс  состоит из двух взаимо-
дополняющих формул – утренней, способ-
ствующей повышению физической активно-
сти, и вечерней, настраивающей организм на 
полноценный отдых и восстановление сил.

ЙОГА ДЖОЙНТС
СУСТАВНАЯ ФОРМУЛА
Направлен на повышение гибкости и проч-
ности суставов, способствует их восста-
новлению после физических нагрузок и 
препятствует их изнашиванию. Активные 
компоненты поддерживают эластичность 
хрящевой ткани суставов и состояние су-
ставной жидкости. Растительные экстрак-
ты оказывают противовоспалительное и 
антиоксидантное действие.

Кешкі кешен құрамы ActiFaze™: витаминдік кешен 
(витаминдер: С, РР, Е, В1, В2, В6, А, D3, В12, пантотен 
қышқылы, фолий қышқылы, биотин), маньчжур 
аралийі тамыры, ткенді элеутерококк, дәрілік 
балдырған, микрокристалдық целлюлоза.
Кешкі кешен құрамы RestFaze™: минералды ке-
шен  (калий,  магний,  кальций, темір, мырыш, 
мыс,  марганец,  йод,  селен),  дәрілік шүйгіншөп 
тамыры, шайқурай шөбі,  дәрілік мелисса шөбі.

Құрамы: глюкозамин сульфат, цитрусты тағам 
талшықтары Herbacell™, Е, С витаминдері, 
таңқурай жапырағы сығындысы, қаражидек 
тармағы сығындысы, марганец, мырыш, мыс, 
жүзім сүйектері сығындысы, витамин А, селен.

ФИТНЕС РИТМ
БИОЫРҒАҚТЫ ВИТАМИНДІ-
МИНЕРАЛДЫ РЕТТЕУІШ
Маңызды биологиялық белсенді заттар-
дың, витаминдердің және микроэлемен-
ттердің тәуліктік нормасын толықтыруға 
бағытталған. Кешен өзара бірін-бірі 
толықтыратын таңертеңгі және кешкі фор-
муладан тұрады. Адамның биологиялық 
ырғағының екі фазалы сипатына сәйкес, 
таңертеңгі формула дене белсенділігін  
арттыруға көмектеседі, ал кешкі формула 
организмді толыққанды демалуға және 
күшін қалпына келтіруге бағыттайды. 

ЙОГА ДЖОЙНТС
БУЫН ФОРМУЛАСЫ
Буындардың икемділігі мен төзімділігін 
арттыруға бағытталған, дене 
жүктемелерінен кейін оларды қалпына 
келтіруге көмектеседі және олардың на-
шарлауына кедергі келтіреді. Белсенді 
компоненттер буындардың сіңір тіндерінің 
икемділігін және буын сұйықтығының 
жай-күйін қалпында ұстайды. Өсімдік 
сығындылары қабынуға қарсы және анти-
оксидантты әсерге ие.

Элеутерококк
Элеутерококк

Шүйгіншөп 
Валериана

Мелисса
Мелисса

Таңқурай 
Малина

Қаражидек 
Черника

Жүзім 
Виноградные косточки

БЕЛСЕНДІЛІК / АКТИВНОСТЬ
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60  
капсул

Состав:  L-карнитин, микрокристаллическая цел-
люлоза, витамин С (аскорбиновая кислота), коэн-
зим Q10.

Құрамы:  L-карнитин, шағын кристаллды целлюло-
за,  С дәрумені(аскорбин қышқылы), коэнзим Q10.

500187

КАРНИТРИН
РЕГУЛЯТОР ЖИРОВОГО ОБМЕНА
Особый комплекс биокатализаторов, ко-
торые способствуют сжиганию жировой 
ткани и препятствуют отложению новых 
жиров. Когда вы активно двигаетесь,  ком-
плекс работает: помогает жирам сгорать 
и заряжает организм энергией. Дополни-
тельно продукт обогащен коэнзимом Q10, 
который нейтрализует вредные процессы 
окисления жиров.

КАРНИТРИН
МАЙ АЛМАСУДЫҢ РЕТТЕУІШІ
Биокатализаторлардың ерекше кешені, 
олар майли тін азаюна көмектеседі және 
жаңа майлар пайда болуына кедергі 
келтіреді. Сіз белсенді қимылдағаңызда,  
кешен жұмыс істейді: майлар күйіп кетуіне 
көмектеседі және ағзаға қуат береді. 
Оған қоса өнім майлар тоттанудың зиян 
үдерістерін бейтараптандыратын коэнзи-
мом Q10 байытылған.

Состав: энергомодулирующий комплекс Ergo-
Slim™ (экстракт момордики, хромсодержащая 
спирулина ChromBio™, экстракт элеутерококка).

Құрамы:  Ergo Slim™ қуатты өзгертетін кешен 
(момордика сіріндісі, хромы бар спирулина 
ChromBio™, элеутерококк сіріндісі).

60  
капсул

500182

ХРОМЛИПАЗА
РЕГУЛЯТОР УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Биоактивный комплекс,  активизирующий 
утилизацию углеводов и предотвращаю-
щий их превращение в жиры. Благодаря 
активным компонентам уменьшается тяга 
к сладкому, активизируется сжигание 
жира во время физических тренировок, со-
храняя мышечную ткань, поддерживается 
нормальный уровень глюкозы  и холесте-
рина в крови.

ХРОМЛИПАЗА
КӨМІРСУЛАР АЛМАСУЫНЫҢ 
РЕТТЕУІШІ
Биобелсенді кешен, көмірсулар жойылуын 
белсендетіреді, олардың майларға айналуы-
на жол бермейді. Белсенді құрамдастардың 
арқасында тәттіге құмарлығы азаяды, дене 
шынықтыруында бұлшық ет тінін сақталып, 
май кетуін белсендіріледі, қандағы глю-
коза мен холестериннің қалыпты деңгейі 
ұсталынып қалады.

Көк шай
Зеленый чай

Элеутерококк
Элеутерококк

Спирулина
Спирулина

Момордика
Момордика

Элеутерококк
Элеутерококк
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120 
капсул

500188

Состав: яблочный пектин, гуаровая камедь, пищевые волокна цитрусовые, 
оболочки семян подорожника, корень лопуха, хитозан.

Құрамы: алма пектині, гуар шайыры, азықтық цитрус талшықтары, 
иманжапырақ тұқымдарының қабыршақтары, түйежапырақтың тамыры, 
хитозан.

АКТИВ ФАЙБЕР
КОНТРОЛЬ КАЛОРИЙНОСТИ
Главной задачей активированной клетчатки является связыва-
ние в пищеварительном тракте токсинов, жиров и углеводов, 
восстановление нормальной кишечной микрофлоры. Попадая 
в желудок, клетчатка быстро увеличивается в объеме и соз-
дает эффект скорого насыщения, за счет чего уменьшаются  
калорийность и объем съеденной пищи. Клетчатка оказывает 
очищающее действие, нормализует  микрофлору кишечника и 
борется с избыточным весом.

АКТИВ ФАЙБЕР
ҚҰНАРЛЫЛЫҚТЫ БАҚЫЛАУ
Белсендендірілген өзектің басты міндеті ас қорыту жолдарын-
да зәрлер, майлар мен көмірсуларды байланыстыру болып та-
былады, қалыпты ішек микрофлорасын қайта қалпына келтіру. 
Асқазанға түсіп, өзек жылдам өседі және тез тою әсерін береді, 
сондықтан желінген тамақтың құнарлығы мен көлемі азаяды. 
Өзек тазартатын әсер етеді, ішек-қарынның микрофлорасын 
қалыптандырады және артық салмақпен күреседі.

Түйежапырақ 
Лопух

Жалбызтікен 
Алтей

Цитрустық талшықтар 
Цитрусовые волокна

Ламинария
Ламинария

БЕЛСЕНДІЛІК / АКТИВНОСТЬ
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ЭНЕРГИЯ РАСТЕНИЙ
                ДЛЯ КРАСОТЫ И СИЛЫ

СІБІРЛІК  
БАЛЬЗАМДАР  
ТОПТАМАСЫ
Аты аңызға айналған бальзамдар  
сериясысұлулық пен тамаша көңіл-
күйді сақтауға арналған тибет-бурят 
ежелгі рецептері негізінде жасалған. 
Топтаманың өзегі – Сібір (Алтай және 
Байкал) шөптерінің сығындысы, 
өсімдіктердің эфир майларының 
концентраттары және басқа да 
бағалы өсімдік компоненттері. 

СИБИРСКАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ  
БАЛЬЗАМОВ
Серия легендарных бальзамов 
создана на основе древних тибет-
ско-бурятских рецептов для под-
держания красоты и отличного 
самочувствия. Сердце коллекции – 
экстракты трав Сибири (Алтая и 
Байкала), концентраты эфирных 
масел растений и другие ценные 
растительные компоненты. 

ӨСІМДІКТЕРДІҢ
       КҮШІ СҰЛУЛЫҚ ПЕН
 ҚУАТТЫЛЫҚ ҮШІН



Активный состав: масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта эфирное, живица 
сосновая, экстракт чабреца,  экстракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт мать-
и-мачехи, экстракт крапивы, экстракт  хмеля, экстракт бадана, экстракт солянки 
холмовой, экстракт донника белого, экстракт дягиля, экстракт лапчатки,  экстракт 
зверобоя, экстракт чаги.

КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
 • Снижет воспалительные проявления различного характера.
 • Прогревает и улучшает общее самочувствие.
 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные ощущения в суставах ног и рук.

402860

250 мл

Белсенді құрамы: майқарағай майы, камфора, эвкалипт эфир майы, қарағай шайы-
ры, жебіршөп сығындысы, емен қабығының сығындысы, пион сығындысы, өгейшөп 
сығындысы, қалақай сығындығы, құлмақ сығындысы, бадан сығындысы, ащышөп 
сығындысы, бұқар беде сығындысы, балдырған сығындысы, қазтабан сығындысы, 
шайқурай сығындысы, татқұлақ сығындысы.

КОРЕНЬ
ҚОЛДАНУ АЯСЫ КЕҢ БАЛЬЗАМЫ
 • Түрлі сипаттағы қабыну белгілерін басады                                       
 • Қыздырады және жалпы жай-күйіңізді жақсартады.
 • Күш-қуатыңызды қалпына келтіреді.
 • Аяқ пен қол маңыздағы жайсыздық сезімін жеңілдетеді.

поясница

бел

крылья носа

мұрын

горло и грудь

тамақ пен кеуде

Үнемі СУЫҚ
     ТИЕ МЕ?
БАЛАҢЫЗДЫҚ ҚЫЗУЫ
     қайта  
         КӨТЕРІЛДІ МЕ?

БҰЛШЫҚЕТІҢІЗДІ 
СОЗЫП АЛДЫҢЫЗ БА?

ПОТЯНУЛИ МЫШЦЫ? 
МУЧАЮТ постоянные  
ПРОСТУДЫ?
У РЕБЕНКА снова 
ТЕМПЕРАТУРА?

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 93



КОМФОРТ БЕЗ БОЛИ

АУРУСЫЗ  
              ЖАЙЛЫЛЫҚ



Активный состав: экстракт корня дуба, органическая сера, камфора, ментол.

ХУРДАН / БЫСТРЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
 •  Моментальная помощь для шейного и поясничного отделов позво-

ночника.
 •  Помогает при воспалениях и ускоряет процесс восстановления.
 •  Устраняет застойные явления.

402861

50 мл

Белсенді құрамы: емен қабығының сығындысы, органикалық күкірт, камфора, ментол.

ХУРДАН / ЖЫЛДАМ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМ
 • Омыртқаның мойын және бел тұстарына жылдам көмек.
 • Қабыну кезінде көмектеседі және қалпына келу процесін жылдам-

датады.
 • Іркілу құбылыстарын болдырмайды.

поясница

бел

шея

мойын

плечи

иық

АЗ ҚОЗҒАЛАСЫЗ БА?
         

МОЙНЫҢЫЗҒА ШАНШУ  
     ҚАДАЛДЫ МА?

БЕЛІҢІЗ  
   МАЗАЛАЙ МА?

МАЛО ДВИГАЕТЕСЬ?
ПРОДУЛО ШЕЮ?
Не дает покоя  
поясница?

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА
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ЖАЗ – БЕЛСЕНДІ КЕЗЕҢ
және буындарға жоғарлатылған жүктеме! 
ЛЕТО – активная пора и повышенная нагрузка на суставы!

САЯЖАЙ   
Сүйікті жүйектердегі еңбек

Қайтадан тізелер мен арқаңыз аурады?
ДАЧА   Труд на любимых грядках
Снова болят колени и спина?

БЕЛСЕНДІ ДЕМАЛЫС   
Өзен арқылы қарқынды түсу

Мойыныңыз бен иығыңыз алаңдатады?
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ   Захватывающий сплав по реке
Беспокоит шея и ноет плечо?



ЖАЗ – БЕЛСЕНДІ КЕЗЕҢ
және буындарға жоғарлатылған жүктеме! 
ЛЕТО – активная пора и повышенная нагрузка на суставы!

СПОРТ   Футболға ширақ ойнау
Бұнақ ұстамайды, таңертеңнен  
ақсандап жүрсіз?

СПОРТ    Напряженная игра в футбол
Стопа не держит, хромаете с утра?

Буындарды кешенді және алдын 
ала қорғаңыз! 
Защищайте суставы  
комплексно и заранее!

ҚОЗҒАЛУ 
ҚУАНТАДЫ!  
КОГДА ДВИЖЕНИЕ В РАДОСТЬ!



Активный состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, экстракт бодя-
ги, экстракт окопника, комплекс эфирных масел (эвкалипта, кайепута, можжевель-
ника, розмарина и гвоздики).

ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА, ГЛЮКОЗАМИНОМ И  
ХОНДРОИТИНОМ. 
 • Классическая формула бальзама для суставов!
 • Значительно улучшает подвижность!
 • Охлаждает и помогает снять воспаление!
 • Одобрено несколькими поколениями!

402692

50 мл

Белсенді құрамы: хондроитин сульфаты, глюкозамин гидрохлориды, сарықалуен 
сығындысы, майтамыр сығындысы, эвкалипттің, кайепуттың, аршаның, гүлшетеннің 
жәнеқалампырдың эфир майларының жиынтығы.

ЖИВОКОСТ
МАЙТАМЫР СЫҒЫНДЫСЫ, ГЛЮКОЗАМИН ЖӘНЕ ХОНДРОИТИН 
БАР БАЛЬЗАМЫ
 • Буындарға арналған бальзамның классикалық формуласы!
 • Қозғалысты едәуір жақсартады!
 • Салқындатады және қабынуды басуға көмектеседі!
 • Бірнеше ұрпақ мақұлдаған!

колени

тізе

локти

шынтақ

кисти рук

қолдың білезігі

ҚОЗҒАЛЫСЫҢЫЗ  
     ҚИЫНДАП КЕТТІ МЕ?

  АЯҚ-ҚОЛЫҢЫЗДЫҢ  
            АУРУЫ  
     МАЗАЛАЙ МА?

КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ДАЕТСЯ С ТРУДОМ?
БЕСОПОКОЯТ  БОЛИ В 
КОНЕЧНОСТЯХ?

98



УЯН НОМО / ГИБКИЙ ЛУК
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛА 
 • Эффективен при высоких физических 

нагрузках!
 • Мгновенный проникающий эффект!
 • Скорейшее восстановление!
 • Максимально долгая защита!

УЯН НОМО / ГИБКИЙ ЛУК
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 
 • Действует еще быстрее!
 • Значительно улучшает подвижность!
 • Охлаждает и помогает снять воспале-

ние!
 • Быстрый и стойкий эффект!

Активный состав: хондроитина сульфат, глюко-
замина гидрохлорид, гиалуроновая кислота, па-
паин, ментол, комплекс эфирных масел (пихты, 
розмарина, гвоздики).

402580402579
50 мл100 мл

спина коленимышцы бедраспина коленимышцы бедра

Активный состав: живица пихтовая, хондроитин,  ор-
ганическая сера, экстракты окопника и сабельника, 
папаин, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, 
розмарина, ладана, окопника, сабельника, гвоздики).

Белсенді құрамы: самырсын шайыры, хондрои-
тин,  органикалық күкірт, майтамыр және мажы-
ра сығындылары, эфир майларының (эвкалипт, 
самырсын, розмарин, ладан, майтамыр, мажыра, 
қалампыр) кешені.

УЯН НОМО / ИІЛГІШ САДАҚ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ТАБИҒИ БАЛЬЗАМ
 • Жылдамырақ әсер етеді!
 • Қозғалғыштықты елеулі жақсартады!
 • Салқындатады және қабынуды басуға 

көмектеседі!
 • Жылдам, әрі ұзақ уақыт әсер етеді!

Белсенді құрамы: хондроитин сульфаты, глю-
козамин гидрохлориді, гиалурон қышқылы, 
папаин, ментол, эфир майларының (самырсын, 
розмарин,қалампыр) кешені.

УЯН НОМО / ИІЛІМДІ САДАҚ
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН  
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ
 • Жоғары дене жүктемелері кезінде 

тиімді!
 • Лезде сіңу әсері!
 • Жылдам қалпына келтіру!
 • Барынша ұзақ қорғаныс!

арқа арқатізе тізесан бұлшықеттері
сан бұлшықеттері

БУЫНДАРЫҢЫЗ 
    АУЫРА МА?
   ҚЗЗҒАЛУ ҚИЫН БА? 

Беспокоят БОЛИ 
В СУСТАВАХ?
ТЯЖЕЛО 
ДВИГАТЬСЯ?

КӨП  
ЖАТТЫҒАСЫЗ БА?

БУЫНДАРЫҢЫЗ  
      АУЫРА МА?

Много  
ТРЕНИРУЕТЕСЬ?
Беспокоят БОЛИ  
     В СУСТАВАХ?

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА
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МЭДЭСЭ / СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
 • Успокаивает кожу и снимает раздра-

жение. 
 • Ускоряет заживление ран.
 • Эффективен при солнечных и тепло-

вых ожогах.

Активный состав: масло семян подсолнечника, 
масло касторовое, воск пчелиный, масло олив-
ковое, масло кунжутное, эфирное масло лаван-
ды, живица пихтовая.

Белсенді құрамы: күнбағыс дәндерінің майы, 
майсана майы, ара балауызы, зәйтүн майы, 
күнжіт майы, лаванда эфир майы, самырсын 
шайыры.

401802 (30 мл)
402289 (10 мл)

плечи щеки

ұрт

НАСТОЯЩИЙ СПАСАТЕЛЬ!

НАҒЫЗ 
     ҚҰТҚАРУШЫ!

МЭДЭСЭ / ЕМШІ ҚҰПИЯСЫ
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУШІ БАЛЬЗАМ 
 • Теріні тыныштандырады және 

тітіркенуді басады. 
 • Жараның жазылуын жылдамдатады.
 • Күнге және ыстыққа күю кезінде тиімді.

иық



Активный состав: масло семян подсолнечника, 
масло касторовое, воск пчелиный, канифоль со-
сновая, масло оливковое, витамин F, экстракт меда.

ТУЛГА / ОПОРА
БАЛЬЗАМ С ПЧЕЛИНЫМ  
ВОСКОМ ДЛЯ СТОП И ПЯТОК 
 • Увлажняет и защищает от пересыхания 

кожу стоп.
 • Ускоряет процессы заживления и восста-

новления кожи стоп и пяток.
 • Освежает и обеспечивает чувство ком-

форта.Активный состав: масло семян подсолнечника, 
масло касторовое, воск пчелиный, масло олив-
ковое, масло кунжутное, эфирное масло лаван-
ды, живица пихтовая.

ХАМГААЛХА / ОБЕРЕГ
ЗАЩИТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ 
 • Природный антисептик защищает  от 

бактерий.
 • Предотвращает появление грибка стопы.
 • Дезодорирует кожу ног.
 • Дарит ощущение свежести на целый день.

401801

ноги пальцы

30 мл

Белсенді құрамы: күнбағыс дәндерінің майы, 
майсана майы, ара балауызы, қарағай канифолі, 
зәйтүн майы, Ғ витамині, бал сығындысы.

ТУЛГА / ТІРЕК
АРА БАЛАУЫЗЫ БАР БАЛЬЗАМ 
 • Ылғалдандырады және аяқ терісін 

құрғап кетуден қорғайды.
 • Аяқ және өкше терісінің жазылуын және 

қалпына келуін жылдамдатады.
 • Сергітеді және жайлылық сезімін қам-

тамасыз етеді.
Белсенді құрамы: сүйелшөп сығындысы, бисабо-
лол, жалбыз эфир майы, магнолия сығындысы, 
манука майы.

ХАМГААЛХА / БОЙТҰМАР
АЯҚҚА АРНАЛҒАН ҚОРҒАНЫС  
БАЛЬЗАМЫ 
 • Табиғи антисептик бактериядан қорғайды.
 • Аяқ зеңін болдырмайды.
 • Аяқ терісінің жағымсыз иісін кетіреді.
 • Күні бойы балғындық сезімін сыйлайды.

ТЕРІ  
    СЫЗАТТАРЫ, 
ЖАРЫЛУЫ 
  мазалай ма? 

Беспокоят 
      ССАДИНЫ, 
ТРЕЩИНЫ? 

ҚЫШУ ЖӘНЕ 
     БАКТЕРИЯЛАР?    

ЖАҒЫМ 
      СЫЗ ИІС?

ЗУД и БАКТЕРИИ?
НЕПРИЯТНЫЙ  
    ЗАПАХ?

аяқ саусақтар

401796

ноги пятки

50 мл

аяқ өкше

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА
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ТОНУС И ЛЕГКОСТЬ!

СЕРГЕКТІК ПЕН 
       ЖЕҢІЛДІК!



Активный состав: глицерин, гидрогенизиро-
ванные полиглицериды сои, масло зимолюбки,  
ментол.

МУЛЬХЭН / ЛЕД
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ 
 • Помогает устранить отеки и застойные 

явления на коже.
 • Устраняет чувство тяжести в ногах, да-

рит ощущение комфорта и легкости.
 • Приятно охлаждает и освежает. 
 • Не вызывает дискомфорт при ходьбе в 

открытой обуви. 

ГОРХОН / РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ  
БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ 
 • Тонизирует и улучшает состояние капил-

ляров.
 • Устраняет чувство тяжести в ногах. 
 • Дарит ощущение комфорта и легкости.
 • Увлажняет кожу и делает ее гладкой.

40180475 мл
ноги стопы

стопыаяқ

40180375 мл

Активный состав: масло кунжутное, экстракт кон-
ского каштана, экстракт бузины черной, эфирное 
масло мяты, кофеин, эфирное масло гвоздики, 
трехалоза, эфирное масло майорана, эфирное 
масло эвкалипта, эфирное масло бессмертника.

Белсенді құрамы: глицерин, гидрогенделген соя 
полиглицеридтері, қыссүйгіш шөп майы, ментол.Белсенді құрамы: күнжіт майы, ат талшын 

сығындысы, қара ырғай сығындысы, жалбыз 
эфир майы, кофеин, қалампыр эфир майы, трех-
алоза, майоран эфир майы, эвкалипт эфир майы, 
салаубас эфир майы.

МУЛЬХЭН / МҰЗ
АЯҚҚА АРНАЛҒАН  
ЖАЙЛАНДЫРАТЫН ГЕЛЬ 
 • Ісіктер мен терідегі іркілу құбылыстарын 

кетіруге көмектеседі.
 • Аяқтағы ауырлық сезімін басады, 

жайлылық пен жеңілдік сезімін сыйлайды.
 • Жағымды салқындатады және сергітеді. 
 • Ашық аяқ киіммен жүргенде жайсыздық 

сезімін туғызбайды.

ГОРХОН / БҰЛАҚ
МІНСІЗ АЯҚҚА АРНАЛҒАН  
СЕРГІТУШІ КРЕМ 
 • Сергітеді және қылтамырлардың жай-

күйін жақсартады.
 • Аяқтағы ауырлық сезімін басады. 
 • Жайлылық пен жеңілдік сезімін сыйлайды.
 • Теріні ылғалдандырады және оның тегіс 

етеді.

ноги стопы

стопыаяқ

Аяғыңыздың  
             жай-күйі  
мазалай ма? 
    ІСІК МАЗАҢЫЗДЫ  
          АЛА МА? 

Тревожит  
        состояние ног? 
БЕСПОКОЯТ  
       ОТЕКИ?  

БИІК ӨКШЕМЕН  
        КӨП УАҚЫТ  
 ЖАЯУ ЖҮРЕСІЗ БЕ?
    Варикозды  
байқадыңыз ба?

МНОГО ХОДИТЕ  
    ПЕШКОМ  
И НА КАБЛУКАХ?
Заметили варикоз?

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА
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С ЧУВСТВОМ ЛЕГКОЙ ГОЛОВЫ!

БАСЫҢЫЗДЫ  
                 ЖЕҢІЛ СЕЗІНУ!



401805

Активный состав: кофеин, экстракт иван-чая, L-аргинин, витамин РР, ромашка, зве-
робой, экстракт лопуха, бузина черная, гречиха, эфирное масло мяты кудрявой, 
эфирное масло цедры апельсина, эфирное масло туи, эфирное масло еловой хвои, 
сухой экстракт чаги, эфирное масло аниса, эфирное масло эвкалипта.

УДХЭН ОЙ / ЛЕС
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 
 • Аромакомпозиция эфирных масел  успокаивает и снимает пере-

утомление.
 • Тонизирует и улучшает состояние кожи головы.
 • Нормализует рост волос.
 • Укрепляет структуру волос, делая их сильнее.

виски кожа головы

250 мл

Белсенді құрамы:  кофеин, күреңот сығындысы, L-аргинин, РР витамин, түймедақ, 
шайқурай, шоңайна сығындысы, қара ырғай, қарақүмық, бұйра жалбыздың эфир 
майы, апельсин цедрасының эфир майы, туя эфир майы, шырша қылқандарының 
эфир майы, татқұлақтың құрғақ сығындысы, анис эфир майы, эвкалипт эфир майы.

УДХЭН ОЙ / ОРМАН
БАС ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН СЕРГІТКІШ ЛОСЬОН 
 • Эфир майларының аромакешені тыныштандырады және шарша-

ғанды басады.
 • Сергітеді және бас терісінің жай-күйін жақсартады.
 • Шаштың өсуін қалпына келтіреді.
 • Шашты қатайта отырып, оның құрылымын нығайтады.

самай бас терісі

БАС АУРУЛАРЫ 
         мазаңызды  
                          ала ма? 

ШАШЫҢЫЗДЫҢ  
          ТҮСКЕНІН 
        байқадыңыз ба?

Мучают частые  
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ?
Заметили ВЫПАДЕНИЕ 
ВОЛОС?

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 105



ДЫХАНИЕ ЗДОРОВЬЯ!

ДЕНСАУЛЫҚ  
                ТЫНЫСЫ!



Активный состав: вода, масло касторовое, эфир-
ное масло мяты, эфирное масло эвкалипта,  кам-
фора, эфирное масло лаванды, эфирное масло 
герани, облепиховое масло, эфирное масло аира, 
эфирное масло аниса, эфирное масло имбиря, 
эфирное масло майорана, масло семян подсол-
нечника, экстракт листьев розмарина.

Активный состав: живица пихтовая, комплекс 
эфирных масел (эвкалипта, герани, ладана, пихты, 
равенсары, кедра, душицы, шалфея, туи, майора-
на, тимьяна).

401800 402456

крылья носависки
спина горло и грудь

50 мл30 мл

Белсенді құрамы: су, майсана майы, жалбыз эфир 
майы, эвкалипт эфир майы, камфора, лаванда 
эфир майы, қазтамақ эфир майы, шырғанақ майы, 
иіртамыр эфир майы, анис эфир майы, зімбір эфир 
майы, майоран эфир майы, күнбағыс тұқымдарының 
майы, розмарин жапырақтарының сығындысы.

Белсенді құрамы: майқарағай шайыры, эфир 
майларының кешені (эвкалипт, қазтамақ, ладан, 
самырсын, равенсар, самырсын, жұпаршөп, ша-
тыраш, бозарша, майоран, тимьян).

ОДОН / ЗВЕЗДА
РАЗОГРЕВАЮЩИЙ АРОМАБАЛЬЗАМ
 • Ароматерапевтическая композиция из 9 

природных масел. 
 • Успокаивает и снимает переутомление.
 • Помогает организму адаптироваться в пе-

риоды межсезонья  и холодное время года.

АМИН / ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАСТИРАНИЙ
 • Помощь при простуде – оказывает хоро-

ший прогревающий эффект.
 • 11 натуральных эфирных масел для за-

щиты  организма от вирусов.
 • Природная помощь для облегчения ды-

хания.

ОДОН / ЗВЕЗДА
ҚЫЗДЫРҒЫШ АРОМАБАЛЬЗАМ
 • 9  табиғи майдан жасалған ароматера-

пиялық кешен. 
 • Тыныштандырады және шаршағанды 

басады.
 • Маусым аралығында және жылдың суық 

мезгілдерінде организмнің бейімделуіне 
көмектеседі.

АМИН / ТЫНЫС
УҚАЛАУҒА АРНАЛҒАН МАЙҚАРАҒАЙ 
БАЛЬЗАМЫ
 • Суық тию кезінде қыздыруға және 

уқалауға тиімді.
 • Организмді вирустардан қорғауға 

арналған 11 табиғи эфир майы.
 • Тыныс алуды жеңілдету үшін табиғи 

көмек.

арқамұрынсамай
тамақ және          кеуде

СУЫҚ ТИЮГЕ және 
ҰШЫРАЙСЫЗ БА?

  Жөтел 
    МАЗАЛАЙ МА?

ЖИІ СУЫҚ 
             ТИГІЗІП  
АЛАСЫЗ БА?

АУА-РАЙЫ 
    ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ 
СЕЗІМТАЛСЫЗ БА? 

Чувствительны  
к перемене погоды?
ПОДВЕРЖЕНЫ  
ПРОСТУДАМ?

Кашель  
    не дает покоя?
Часто  
          простываете?

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА
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ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК!

ҚАУІПТІ  
МИКРОБТАРДЫ 
100%  
ӨЛТІРЕДІ*
* Ішек таяқшасы, алтын түстес 
стафилококкқа қатысты микробқа 
қарсы белсенділігі РҒА ЦКБ клини-
калық-зертханалық сынақтарымен 
расталған. 

100%  
УБИВАЕТ  
ОПАСНЫЕ  
МИКРОБЫ*
* Антимикробная активность в 
отношении кишечной палочки и 
стафилококка золотистого под-
тверждена клинико-лаборатор-
ными испытаниями ЦКБ РАН.

ТАБИҒИ 
        АНТИСЕПТИК!



ЭЛЬБЭШЭН / ВОЛШЕБНИК
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК
 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и поддерживает естест венную микрофлору 

полости рта. 
 • Помогает снять воспаление и защищает десны от кровоточивости.
 • Устраняет неприятный запах изо рта.

СОСТАВ: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), экстракт сибирской листвен-
ницы, масло эвкалипта, мята, шалфей, солодка, горец японский, байкальский шлем-
ник, ромашка, масло чайного дерева.

полость рта

402879

ранки на коже

250 мл

ЭЛЬБЭШЭН / СИҚЫРШЫ
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК
 • Ауыз қуысын тазалайды.
 • Бактериялардан қорғайды және ауыз қуысының табиғи микрофло-

расын сақтайды. 
 • Қабынуды басуға көмектеседі және қызылиекті қанаудан қорғайды.
 • Ауыздан шығатын жағымсыз иісті кетіреді.

ҚҰРАМЫ: хлорофиллипт (эвкалипт жапырақтарының сығындысы), сібірлік 
балқарағай сығындысы, эвкалипт майы, жалбыз, шатыраш, мия, жапондық 
жерқонақ және байкалдық томағашөп, түймедақ, шай ағашының майы.

ауыз қуысы терідегі жаралар

ҚЫЗЫЛИЕК 
             ҚАБЫНЫП, 
      қанай ма?

      ЖАРАЛАР 
МАЗАҢЫЗДЫ  
  АЛА МА?

ДЕСНЫ    ВОСПАЛЕНЫ и 
кровоточат? 
ТРЕВОЖАТ РАНКИ?

ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ / КОМФОРТ ТЕЛА
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СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
В основе  пасты – сочетание сибирских рас-
тений и красной глины, которая является 
источником необходимых минеральных 
веществ. Экстракт сибирского шиповника 
и красная глина улучшают кровоснабже-
ние десен, способствуют восстановлению 
тканей полости рта, эффективно укрепля-
ют зубную эмаль. Естественная защита  
сибирских растений – сибирского мож-
жевельника, облепихи, шалфея, ромаш-
ки – препятствует развитию воспалений и 
пародонтоза, подавляет активность карие-
согенных бактерий.

Состав: экстракт сибирского шиповника, красная 
глина, экстракты сибирского можжевельника, 
шалфея, облепихи и ромашки. 

401513

СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Природная зубная паста с уникальным 
концентратом сибирских целебных трав 
и пчелиного прополиса содержит компо-
ненты, обладающие антибактериальным, 
противовоспалительным и ранозаживляю-
щим действием. Они способствуют умень-
шению кровоточивости, отечности десен и 
заживлению слизистой полости рта. Моно-
фторфосфат натрия, входящий в состав 
зубной пасты, обеспечивает профилактику 
кариеса, а фтор повышает устойчивость к 
негативному воздействию кариесогенных 
бактерий.

Состав: эмульсия пчелиного прополиса, комплекс 
экстрактов и масел бадана, шалфея, ромашки, ге-
рани и облепихи, монофторфосфат натрия.

400758

75 мл75 мл

СІБІРЛІК ИТМҰРЫН
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ
Пастаның негізінде – сібірлік шөптердің 
және қажетті минералды заттардың көзі 
болып табылатын қызыл саздың үйлесімі. 
Сібірлік итмұрынның сығындысы және 
қызыл саз қызылиектің қан айналымын 
жақсартады, ауыз қуысы тіндерін қалпына 
келтіруге көмектеседі, тіс эмалін тиімді 
бекемдейді. Сібірлік өсімдіктердің – сібірлік 
аршаның, шырғанақтың, шатыраштың, 
түймедақтың табиғи қорғанышы 
қабынулар мен пародонтоздың асқынуына 
кедергі келтіреді, тіс жегісін туғызатын 
бактериялардың белсенділігін басады. 

Құрамы: сібірлік итмұрын сығындысы, қызыл саз, 
сібірлік арша, шатыраш, шырғанақ және түймедақ 
сығындысы.

СІБІР ПРОПОЛИСІ
ТАБИҒИ ҚОРҒАНЫС
Сібірлік емдік шөптердің және ара 
прополисінің бірегей концентраты бар 
табиғи тіс пастасы антибактериялық, 
қабынуға қарсы және жараны жазу 
әсерге ие. Олар қызылиектің қанауын, 
ісінуін азайтуға және ауыз қуысының 
шырышты қабығын емдеуге көмектеседі. 
Тіс пастасының құрамына кіретін натрий 
монофторфосфаты тіс жегінің алдын алу-
ды қамтамасыз етеді, ал фтор тіс жегіні 
туғызатын бактериялардың жағымсыз 
ықпалына төзімділікті арттырады. 

Құрамы:  ара прополисі, бадан сығындысы, 
қазтамақ эфир майы, түймедақ сығындысы, ша-
тыраш сығындысы, шырғанақ сығындысы, натрий 
монофторфосфаты, папаин.

Итмұрын 
Шиповник

Бадан
Бадан

Арша 
Можжевельник

Ешкіжапырақ 
Шалфей

Ешкіжапырақ 
Шалфей

Түймедақ 
Ромашка

Түймедақ 
Ромашка

Шырғанақ 
Облепиха

Шырғанақ 
Облепиха
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СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И СНИЖЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Мягкая основа этой пасты позволяет бе-
режно и эффективно очистить даже самые 
чувствительные зубы, не травмируя эмаль. 
Инновационная чистящая основа Tixosil 
SoftClean® дополнительно способствует 
снижению чувствительности зубов и пре-
пятствует истончению зубной эмали. Паста 
освежает дыхание, помогает значительно 
улучшить состояние десен.

СІБІР ШЫРҒАНАҚ
КҮН САЙЫНҒЫ КҮТІМ ЖӘНЕ 
СЕЗІМТАЛДЫҚТЫ ТӨМЕНДЕТУ
Осы пастаның жеңіл негізі эмальға зақым 
келтірмей, ең сезімтал тістерді де ұқыпты 
және тиімді тазартуға көмектеседі. Tixosil 
SoftClean® инновациялық тазартатын 
негізі тістер сезімталдығын төмендетуге 
қосымша себепші болады және тіс эмалі 
жұқалауына кедергі келтіреді. Паста дем 
алуды сергітеді, тіс етінің жағдайын елеулі 
жақсартуға көмектеседі. 

75 мл

Активный состав: масло и натуральный сок ал-
тайской облепихи, экстракт календулы, экстракт 
душицы.

Белсенді құрамы: алтай шырғанақтың майы 
және табиғи шырыны, қырмызының сіріндісі, 
жұпаргүлдің сіріндісі.

Жұпаргүл 
Душица

! Тіс пасталарында лаурилсульфаттар, 
парабендер, добал абразивті құрамдастар, 
синтетикалық бояуыштар жоқ. 

! Зубные пасты не содержат лаурилсульфатов, 
парабенов, грубых абразивных компонентов, 
синтетических красителей

Шырғанақ 
Облепиха

Қырмызы 
Календула

403024
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ТАЗАЛЫҚ 
ББҚ тура сорбациялау 
әсерінен және ағзаның 
табиғи тазаруы үдерістерін 
белсендіру есебінен зиян-
ды заттардан ағза тазаруы-
на көмектеседі.

ЧИСТОТА 
БАД способствуют очищению организма от 
вредных веществ за счет прямого сорбционно-
го действия и активации процессов естествен-
ного очищения организма.

ҚУАТ
ББҚ адаптогенді және 
биоэнергетикалық түзету-
мен жасушалар тұрақты-
лығын көтеруге көмекте- 
седі, олардың энергетика-
лық әлеуетін жақсартады.

ЭНЕРГИЯ
БАД адаптогенной и биоэнергетической кор-
рекции способствуют повышению устойчи-
вости клеток, улучшают их энергетический 
потенциал.

ҮЙЛЕСІМ
ББҚ негізгі биологиялық 
белсенді заттардың тап-
шылығын толтыру және 
биологиялық ырғақтарды 
тұрақтандыруға қажет.

ГАРМОНИЯ
БАД для восполнения дефицита основных 
биологически активных веществ и регуляции 
биологических ритмов.

ТАЗАЛЫҚ. ҚУАТ. ҮЙЛЕСІМДІК –
ағзаны тазартуға, бейімділік ресурстарын қайта 
қалпына келтіруге, жасушалар функцияларын 
үйлестіру үшін дайын бағдарламалар жүйесі.

ЧИСТОТА. ЭНЕРГИЯ.  ГАРМОНИЯ –
это система готовых программ для очищения орга-
низма, восстановления адаптационных ресурсов и 
гармонизации клеточных функций.

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Малахитты шипамай / 
Малахитовый бальзам

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Панторал; Адаптовит / 
Панторал; Адаптовит

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Күміс шипамайы; Адапто-
вит / Серебряный бальзам; 
Адаптовит

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Ақықты шипамай; Адапто-
вит / Гранатовый бальзам; 
Адаптовит

Денсаулық ырғақтары; Тазалық көздері. Формула 3 / 
Ритмы здоровья; Истоки чистоты. Формула 3 

Элемвитал  органикалық мырышпен; Апивит; Синхро-
витал V / Элемвитал с органическим цинком; Апивит; 
Синхровитал V 

Элемвитал  органикалық мырышпен / Элемвитал с 
органическим цинком

Әйел фитошайы «Сагаан Хараасгай» (Ақ қарлығаш); 
Элемвитал органикалық темірмен; Хронолонг / Женский 
фиточай «Сагаан Хараасгай» (Белая ласточка); Элемвитал с 
органическим железом; Хронолонг

Тазартатын фитошай «Сэбэр Нуур» (Таза көл) /  
Очищающий фиточай «Сэбэр Нуур» (Чистое озеро)

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері; Тригельм / Лимфосан 
базовый; Истоки чистоты; 
Тригельм 

Ақықты шипамай; Панто-
рал / Агатовый бальзам; 
Панторал

ЖОҒАРЫ ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІЛІК 
ВЫСОКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

МЫҚТЫ ИММУНИТЕТ 
СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

ӘЙЕЛ ДЕНСАУЛЫҒЫ 
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЕР ДЕНСАУЛЫҒЫ 
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

САУ АСҚАЗАН МЕН ІШЕК-ҚАРЫН 
ЗДОРОВЫЕ ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК
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МЫҚТЫ ЖҮЙКЕ 
СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ

САУ ЖҮРЕК 
ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

ЗЕРЕК КӨЗДЕР 
ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ

ИІЛМЕЛІ БУЫНДАР 
ГИБКИЕ СУСТАВЫ

АЛЛЕРГИЯНЫҢ АЛДЫН АЛУ 
ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ

МЫҚТЫ СҮЙЕК 
КРЕПКИЕ КОСТИ

ДИАБЕТТІҢ АЛДЫН АЛУ 
ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА

Тазалық көздері / Истоки 
чистоты

Алтын шипамай; Адап-
товит / Золотой бальзам; 
Адаптовит

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Панторал; ЭПАМ-31 /  
Панторал; ЭПАМ-31

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Адаптовит; ЭПАМ-44 /  
Адаптовит; ЭПАМ-44

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Алтын шипамай; Адап-
товит / Золотой бальзам; 
Адаптовит

Тазалық көздері; ТИК / Истоки 
чистоты; ПИК Адаптовит / Адаптовит

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері; ТИК / Лимфосан базо-
вый; Истоки чистоты; ПИК

Панторал; ЭПАМ-8 /  
Панторал; ЭПАМ-8

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері; Тригельм / Лимфосан 
базовый; Истоки чистоты; 
Тригельм

Ақықты шипамай; Адап-
товит / Агатовый бальзам; 
Адаптовит

Диабетикалық фитошай «Хубад Сай» (Меруерт шайы) / 
Диабетический фиточай «Хубад Сай» (Жемчужный чай)

Синхровитал II; Седативті фитошай «Шэдитэ Нойр»; 
Элемвитал органикалық магнийі бар; Элемвитал 
органичкалық йоды бар / Синхровитал II; Седативный 
фиточай «Шэдитэ Нойр»; Элемвитал с органическим 
магнием; Элемвитал с органическим йодом

Тетрардиол; Тримегавитал. Сібір зығыр және омега-3; Син-
хровитал III; Жүрек фитошайы «Шанга Зурхэн» / Тетрарди-
ол; Тримегавитал. Сибирский лен и омега-3; Синхровитал III; 
Сердечный фиточай «Шанга Зурхэн»

Синхровитал VII; Тримегавитал. ДГК Суперконцентрат; 
Тримегавитал. Лютеин және зеаксантин. Суперконцентрат / 
Синхровитал VII; Тримегавитал. ДГК Суперконцентрат; 
Тримегавитал. Лютеин и зеаксантин. Суперконцентрат

Синхровитал VI; Буынды фитошай «Уян Номо» (Иілмелі 
садақ) / Синхровитал VI; Суставной фиточай «Уян Номо» 
(Гибкий лук)

Тазартатын фитошай «Сэбэр Нуур»; Асқазан фитошайы 
«Курил Сай»; Тримегавитал. Бораго және амарант / Очи-
щающий фиточай «Сэбэр Нуур»; Желудочный фиточай 
«Курил Сай»; Тримегавитал. Бораго и амарант

Элемвитал органикалық кальциймен; Хронолонг /  
Элемвитал с органическим кальцием; Хронолонг

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан базалық; Тазалық 
көздері / Лимфосан базовый; 
Истоки чистоты

Адаптовит; ЭПАМ-96 /  
Адаптовит; ЭПАМ-96

Адаптовит; ЭПАМ-4 /  
Адаптовит; ЭПАМ-4

Адаптовит; ЭПАМ-44 /  
Адаптовит; ЭПАМ-44

Нефровит / Нефровит

Тірі жасуша IV; Бауыр фитошайы «Аминай Эм» (Өмір 
шөбі); Гепатовит / Живая клетка IV; Печеночный фиточай 
«Аминай Эм» (Трава жизни); Гепатовит

Тримегавитал. Сібір зығыр және омега-3; Синхровитал III  / 
Тримегавитал. Сибирский лен и омега-3; Синхровитал III

САУ БҮЙРЕКТЕР 
ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ

САУ БАУЫР 
ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ

САУ БУЫНДАР 
ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2015  
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ESSENTIALS  
BY SIBERIAN HEALTH

Компания әрқашанда Клиенттердің қалауларын және 
қажеттіліктерін ескеруді тырысады. Сондықтан 2014 жылы 
өндіріске Essentials жаңа топтамасы жіберілді. Оған денсаулықты 
сақтау және кез келген адам ағзасының ең таралған қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін үнемді шешім болып табылатын өнімдер 
кірді.  Дәлелденген алдын алу қасиеттерімен құрамдастар пайда-
лану, биологиялық белсенді заттарды тәулікте тұтыну нормаларын 
сақтау және үнемді орамасы арқасында үнемділікке жете алдық.  

Компания всегда старается учитывать пожелания и потребности 
Клиентов. Именно поэтому в 2014 году в производство запущена 
новая серия Essentials. В нее вошли продукты, представляющие 
собой экономичное решение для поддержания здоровья и для 
удовлетворения самых распространенных потребностей орга-
низма любого человека. Экономичности удалось добиться благо-
даря использованию ингредиентов с доказанными профилакти-
ческими свойствами, соблюдению норм суточного потребления 
биологически активных веществ и экономичной упаковке. 

 «СІБІР ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ» НЕГІЗГІ ӨНІМДЕРІ

БАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ «СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

 • ДӘСТҮРЛІ ҚҰРАМДАСТАР
 • ЖАЛПЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
 • ҮНЕМДІ ФОРМАТ 

 • ТРАДИЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
 • ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 • ЭКОНОМИЧНЫЙ ФОРМАТ 

ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АНАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
 • Повышает сексуальный потенциал мужчины.
 • Придает сил и увеличивает физическую работоспособность. 
 • Усиливает процесс сжигания жиров.

Состав:  корень элеутерококка (сибирского женьшеня), гемолен (концентрат плазмы 
и крови северного оленя),  экстракт  йохимбе, экстракт левзеи.

ЙОХИМБЕ ЖӘНЕ СІБІР АДАМШӨП
ДЕНЕ ЖӘНЕ СЕКСУАЛЬДЫ ӘЛЕУЕТ АНАБОЛИКАЛЫҚ ӘСЕР
 • Ердің  сексуалды әлеуетін көтереді.
 • Күш береді және физикалық жұмысқа қабілеттілігін ұлғайтады.  
 • Майларды жою процесін күшейтеді.

Құрамы:   элеутерококк тамыры (сібір адамшөбі), гемолен (солтүстік бұғының  плаз-
ма мен қан концентраты),   йохимбе сіріндісі, левзея сіріндісі.

30 капсул

500125

ЖАҢАЛЫҚ

НОВИНКА



30 капсул

Состав:  премикс витаминный Н33802/1 (витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, ни-
котинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), таурин, коэнзим Q10, 
витамин Е, витамин D3, фолиевая кислота.

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ И КОЭНЗИМОМ Q10
 • Вырабатывает энергию на клеточном уровне.
 • Защищает клетки от УФ-излучения и окисления.
 • Поддерживает эластичность кожи.
 • Замедляет процессы старения.
 • Укрепляет иммунитет.

СҰЛУЛЫҚ ВИТАМИНДЕРІ
ТАУРИН ЖӘНЕ Q10 КОЭНЗИМІ  ҚОСЫЛҒАН 13 ВИТАМИН
 • Жасуша деңгейінде энергия шығарады.
 • Жасушаларды УК-сәуледен және тотығудан қорғайды.
 • Терінің серпімділігін сақтайды.
 • Қартаю үдерісін баяулатады.
 • Иммунитетті нығайтады.

ЭХИНАЦЕЯ И ЦИНК
ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА
 • Повышает активность иммунных клеток, ускоряет процесс их созре-

вания и значительно увеличивает  их общее количество в организме. 
 • Помогает защитить организм от вирусов.
 • Ускоряет процесс выздоровления. 

Состав:  аскорбиновая кислота, экстракт эхинацеи, цитрат цинка.

500115
500103

30 капсул

Құрамы:  аскорбинді ащылық, эхинацеянің экстрактінің, цинктің цитратының.

ЭХИНАЦЕЯ ЖӘНЕ ЦИНК
БОЙДЫҢ ҚОРҒАНЫСТЫҚ КҮШІНІҢ КӨТЕРМЕЛЕУІ
 • Иммундық жасушылардың белсенділігін арттырады, олардың жетілу 

үдерісін жылдамдатады және олардың организмдегі жалпы санын 
арттырады.

 • Организмді вирустардан қорғауға көмектеседі.
 • Сауығу үдерісін жылдамдатады.
 •  

Құрамы: Н33802/1 витаминді кешені (А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, витаминдері, ни-
котинамид, фолий қышқылы, пантотен қышқылы, биотин), таурин, Q10 коэнзимі, Е 
витамині, D3 витамині, фолий қышқылы.
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Состав:  порошок из рябины черноплодной (аронии), экстракт черники, лютеин.

Құрамы: қара жемісті шетен (арония) ұнтағы, қаражидек сығындысы, лютеин.

30 капсул

АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ
 • Обеспечивает антиоксидантную защиту зрительных клеток.
 • Стимулирует кровообращение в сосудах сетчатки.
 • Укрепляет стенки сосудов. 
 • Помогает глазам адаптироваться к изменениям интенсивности света.
 • Помогает при синдроме компьютерного перенапряжения и устало-

сти зрения.

АРОНИЯ ЖӘНЕ ЛЮТЕИН
КӨЗДІҢ КӨРУІН САҚТАУ ҮШІН
 • Көру жасушаларының антиоксидантты қорғанысын қамтамасыз етеді.
 • Торлы қабат тамырларындағы қанайналымын ынталандырады.
 • Тамырлардың қабырғасын қатайтады.
 • Көздің жарықтың қарқындылығына бейімделуіне көмектеседі.
 • Компьютерден шаршау және көздің шаршауы синдромы кезінде 

көмектеседі.

ГИНКГО БИЛОБА И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выберите этот продукт в качестве источника растительных экстрактов и 
комплекса витаминов А, Е и С, которые: 
 • улучшают кровообращение  в сосудах головного мозга, повышают устой-

чивость клеток мозга к дефициту кислорода,
 • защищают от окислительных процессов, лежащих в основе старения мозга,
 • улучшают концентрацию внимания, стимулируют память. 

ГИНКГО БИЛОБА ЖӘНЕ БАЙКАЛДЫҚ ТОМАҒАШӨП
МИ ҚЫЗМЕТІН ЖАНДАНДЫРУ
Осы өнімді өсімдік сығындыларының және А, Е және С витаминдерінің:
 • кешенінің көзі ретінде таңдаңыз, ол ми тамырларының қанайналымын
 • жақсартады, ми жасушаларының оттегі тапшылығына төзімділігін 

күшейтеді,
 • мидың қартаюына негіз болатын тотығу процестерінен қорғайды, зейінді 

жақсартады, есте сақтауды ынталандырады. 

500084 500125

30 капсул

Состав:  экстракт шлемника (10% байкалина), аскорбиновая кислота, экстракт гинкго билоба 
(24% биофлавоноидов), аскорбилпальмитат, экстракт готу колы, витамины А и Е.

Состав:  экстракт шлемника (10% байкалина), аскорбиновая кислота, экстракт гинкго билоба 
(24% биофлавоноидов), аскорбилпальмитат, экстракт готу колы, витамины А и Е. 
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60 капсул

Состав:  карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фо-
лиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота. 

Құрамы: кальций карбонаты, Н33802/1 витаминді премиксі, Е витамині, С витамині, 
D3 витамині, А витамині, В6 витамині, В12 витамині, фолий қышқылы.

ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ
 • Поддерживает общий тонус организма и трудоспособность.
 • Восполняет дефицит 12 витаминов и витаминоподобных веществ. 
 • Кальций способствует укреплению костной ткани.

ВИТАМИНДЕР КАЛЬЦИЙМЕН
12 ВИТАМИН КАЛЬЦИЙМЕН
 • Организмнің жалпы тонусн және еңбек қабілеттігін сақтайды.
 • 12 витамин мен витамин тәрізді заттардың тапшылығын толтырады.
 • Кальций сүйек тінінің қатаюына көмектеседі.

Состав:  глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат.

Құрамы: глюкозамин сульфаты, хондроитин сульфаты.

60 капсул

ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
ЗАЩИТА СУСТАВОВ
 • Предотвращает разрушение суставов, пораженных остеоартрозом.
 • Снижает боль в области суставов и способствует устранению туго-

подвижности.
 • Обеспечивает выносливость и гибкость хрящевой ткани.

ГЛЮКОЗАМИН ЖӘНЕ ХОНДРАКТИН
БУЫНДАРДЫ ҚОРҒАУ
 • Остеоартроз зақымдаған буындардың бұзылуын болдырмайды.
 • Буындардың маңындағы ауруды басады және қозғалғыштығын 

қалпына келтіреді.
 • Сіңір тіндерінің беріктігі мен икемділігін қамтамасыз етеді.

500082 500083
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Сізге кеңес беруші / Ваш Консультант

Қалаңыздағы Өкілеттіктердің  мекенжайларын  www.siberianhealth.com сайтында біле аласыз. 
Адреса Представительств в вашем городе можете узнать на сайте www.siberianhealth.com
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МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ 
АЛДЫН АЛУ 

ПРОФИЛАКТИКА  
НЕУДОБНЫХ ПРОБЛЕМ 

НЕСЕП-ЖЫНЫСТЫҚ ЖҮЙЕСІ

ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

 • МИКРОБТАРҒА ҚАРСЫ ӘСЕР
 • ҚАБЫНУДАН ҚОРҒАУ
 • НЕСЕП АЙДАЙТЫН ӘСЕР 
 • АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ
 • ЗАЩИТА ОТ ВОСПАЛЕНИЙ
 • МОЧЕГОННЫЙ ЭФФЕКТ 

Құрамы: атқұлақ жапырақтарының сіріндісі, ит 
бүлдіргеннің жапырақтары, мүкжидектің жемістері, 
ақжелкек тамырының сығындысы. 
Состав: экстракт листьев толокнянки, листья брусники, 
плоды клюквы, экстракт корня хрена.


