ESSENTIAL

СУЧАСНІ ТА ДОСТУПНІ
ПРОДУКТИ
НА КОЖНИЙ ДЕНЬ!

НОВИЙ СТИЛЬ І НОВЕ ІМ'Я –
ДЛЯ ТИХ, ХТО ЙДЕ В НОГУ З ЧАСОМ.

ЗНАЙОМИЙ СКЛАД І ВИСОКА ЯКІСТЬ –
ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІНУЄ БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД.

ESSENTIAL
ЗРОЗУМІЛО:
базові формули
для всієї сім'ї.

ЗРУЧНО:

комфортна навігація
серією.

ДОСТУПНО:
максимально
простий вибір
необхідного
продукту.

ГРУПА МІНЕРАЛІВ

ОМЕГА-КИСЛОТИ

СОРБЕНТИ

ПРЕБІОТИКИ

СИБІРСЬКІ ТРАВИ

ГРУПА ВІТАМІНІВ

ГРУПА МІНЕРАЛІВ

В основі кожного продукту –
високоочищена сировина фармацевтичної
якості: мінерал в одній або декількох
природних формах, вітаміни та
антиоксиданти, натуральні екстракти
рослин.

ПРИРОДНА
АНТИСТРЕС-ФОРМУЛА
Органічний магній у формі цитрату сприяє
нормалізації кров'яного тиску, запобіганню
мігреней, має заспокійливу дію та поліпшує
якість нічного сну.
Валеріана та біофлавоноїди гармонізують
емоційний стан і зменшують підвищену
тривожність.

Склад: магнію цитрат, екстракт валеріани,
екстракт листя та квіток глоду, екстракт
шоломниці байкальської.

60 капсул. Дорослим вживати по 3 капсули на день під
час їжі. Тривалість застосування – 1 місяць.

ФОРМУЛА
МІЦНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
Природний кальцій для оптимальної
засвоюваності та зміцнення каркаса кісток.
Вітамін D3, цинк та ізофлавони сої
забезпечують адресне потрапляння кальцію
в кістки та запобігають його втраті з віком.
Вітаміни B6, С і К1, а також марганець і
природний кремній хвоща формують
надійний білковий каркас кістки.

Склад: карбонат кальцію, премікс Н33792

(аскорбінова кислота, вітаміни В6, К1, D3, цинк,
марганець), екстракт сої, екстракт хвоща,
гідроксиапатит кальцію.

60 капсул. Дорослим вживати по 1 капсулі 3 рази

на день під час їжі. Тривалість застосування – 3 місяці.

ФОРМУЛА ПОТУЖНОГО
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
Органічний селен у концентрованій формі
оберігає мембрани клітин від окисних процесів.
Екстракти байкальської шоломниці, шипшини,
часнику та барбадоської вишні (ацероли)
підвищують імунітет, сприяють зростанню та
поділу клітин, допомагають впоратися з
нервовою напруженістю.

Склад: екстракт часнику, екстракт ацероли,

вітамін Е ацетат, екстракт шоломниці
байкальської, екстракт шипшини, Lalmin Se 2000™
(інактивовані дріжджі Saccharomyces cerevisiae,
що містять селен у формі селенометіоніну),
лавітол (дигідрокверцетин).

60 капсул. Дорослим вживати по 1 капсулі на день під
час їжі.

ФОРМУЛА ЕНЕРГІЇ
ТА ЖИТТЄВОГО ТОНУСУ
Органічний йод і природні адаптогени
допомагають підтримувати правильну
роботу щитовидної залози,
підвищують стійкість до
несприятливих факторів
навколишнього середовища та
заряджають бадьорістю.
Склад: порошок із коренів родіоли, екстракт
фукуса.

60 капсул. Дорослим вживати по 1 капсулі на день під
час їжі. Тривалість застосування – 1 місяць.

ФОРМУЛА
КИСНЕВОГО НАСИЧЕННЯ
Два види органічного заліза (фумарат та
аскорбат) сприяють профілактиці анемії та
підтриманню адекватного рівня гемоглобіну.
Ефективне поєднання вітамінів групи В,
вітаміну С і сибірських рослин підвищує
працездатність, насичує шкіру молодістю, а тіло
— енергією.

Склад: порошок інуліну, екстракт елеутерокока,

вітамін С, фумарат заліза, аскорбат заліза, корінь
лопуха, вітамінний комплекс (вітаміни В1, В2, В6,
нікотинамід, фолієва кислота).

60 капсул. Дорослим вживати по 1 капсулі на день
під час їжі. Тривалість застосування – 1 місяць.

ФОРМУЛА
СИЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
Цинк і мідь в органічній формі необхідні для
захисту організму від вільних радикалів,
стимуляції процесу омолодження клітин,
зміцнення чоловічого здоров'я.
Комплекс збагачено натуральним вітаміном
С у складі екстрактів ацероли та шипшини,
інуліном з екстракту лопуха, а також
речовинами ехінацеї, що стимулюють
імунітет.

Склад: екстракт ехінацеї, екстракт ацероли,

порошок інуліну, екстракт шипшини, оротат
цинку, лактат цинку, цитрат цинку, цитрат міді.

60 капсул. Дорослим вживати по 1 капсулі на день під
час їжі.

СОРБЕНТИ

РОЗУМНІ ДЕТОКС-РІШЕННЯ
ДЛЯ ЛЕГКОГО ЖИТТЯ!
Ідеально підходять для базового очищення
всього організму:
• Зв'язують шкідливі речовини, що
накопичились, і швидко виводять їх
природними способами.
• Нормалізують обмінні процеси.
• Забезпечують правильну роботу
шлунково-кишкового тракту.

ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ФІТОСОРБЕНТ
PURE LIFE
Натуральний продукт зв'язує токсини та виводить
їх з організму.
Пектиновий концентрат забезпечує базове
очищення кишечника, поліпшує його моторику.
Курильський чай і сена мають м'яку проносну дію.
Інулін, що міститься в топінамбурі, нормалізує
мікрофлору кишечника.
Ехінацея та шипшина сприяють зміцненню
імунітету.
Склад: порошок з плодів шипшини, смола індійської

акації (гуар), топінамбур, пектиновий концентрат
(сублімований порошок з яблук), оболонки насіння
подорожника, порошок з кореня алтеї, порошок з кореня
лопуха, екстракт хвоща, екстракт ехінацеї, екстракт
ромашки, екстракт курильського чаю, екстракт сени.

80 г

Налийте у високий кухоль 200 мл теплої води. Додайте
1 чайну ложку продукту та ретельно перемішайте.
Дорослим вживати 1-2 рази на добу.

СУГЛОБОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ
JOINT COMFORT
Натуральний гідролізат колагену сприяє
відновленню суглобового хряща, а яблучний
пектин забезпечує очищення організму.
Інулін, який міститься в топінамбурі,
нормалізує мікрофлору кишечника, кора
верби – джерело саліцилатів – надає
протизапальної дії суглобам.

Склад: порошок з плодів шипшини, колаген

гідролізований яловичий Peptinex™ B, смола
індійської акації (гуар), топінамбур, пектиновий
концентрат (сублімований порошок з яблук),
екстракт кори верби.

80 г

Налийте у високий кухоль 200 мл теплої води. Додайте
1 чайну ложку продукту та ретельно перемішайте.
Дорослим вживати 1-2 рази на добу.

КИШКОВИЙ ФІТОСОРБЕНТ
INTESTINAL DEFENSE
Натуральний фітосорбент для підтримання
кишкового імунітету, що протистоїть
паразитарним інфекціям.
• Яблучний пектин та екстракт сени
допомагають очистити кишечник.
• Квітки пижма, трава золототисячника та
чебрець надають м'якої протипаразитарної
дії.
• Артишок полегшує відтік жовчі та
допомагає зняти запалення.
Склад: трава золототисячника, квітки пижма,

смола індійської акації (гуар), трава чебрецю,
пектиновий концентрат (сублімований порошок
з яблук), топінамбур, оболонки насіння
подорожника, екстракт артишока, екстракт сени.

80 г

Налийте у високий кухоль 200 мл теплої води. Додайте
1 чайну ложку продукту та ретельно перемішайте.
Дорослим вживати 1-2 рази на добу.

ПРИРОДНИЙ
ІНУЛІНОВИЙ КОНЦЕНТРАТ
Концентрат природного полісахариду,
одержуваного з бульб топінамбура, що
містять інулін. Потрапляючи до шлунковокишкового тракту, інулін перетворюється на
фруктозу та сповільнює засвоєння
легкодоступних вуглеводів і жирів, зв'язує та
виводить із організму холестерин, важкі
метали та інші токсичні речовини, які
виникають у кишечнику або потрапляють із
їжею.
Склад: порошок з бульб топінамбура.
75 г

1-2 г порошку (кавова ложка) залити водою,
перемішати та випити вранці за 30 хвилин до їжі.
Вживати 2 курсами по 20 днів із перервою в 10 днів.

ПРЕБІОТИКИ

Комплекс «ЭЛЬБИФИД» має
максимально повний та наближений до
природної мікрофлори склад лакто- та
біфідобактерій для нормалізації балансу
кишкової мікрофлори та травлення.
Унікальні целюлозні капсули DRcaps™
захищають бактерії, що містяться в
продукті, від агресивного впливу
шлункового соку та доставляють їх у
кишечник повністю збереженими.

«ЭЛЬБИФИД»

МАКСИМАЛЬНО ПОВНИЙ КОМПЛЕКС
ЛАКТО- І БІФІДОБАКТЕРІЙ
Поліпшує баланс кишкової мікрофлори.

Пригнічує ріст патогенних бактерій, здатних викликати
розлад роботи шлунково-кишкового тракту.

Стимулює природний імунітет.

Поліпшує всмоктування корисних речовин, забезпечує
синтез імунних білків і 70% всіх вітамінів.

Нормалізує алергічний фон.

Допомагає підтримувати нормальне функціонування
імунної системи, пригнічуючи можливі алергічні реакції.

Захищає мікрофлору кишечника
при вживанні антибіотиків.

Значною мірою нейтралізує негативний вплив антибіотиків
на кишкову мікрофлору. Допомагає відновити баланс
корисних бактерій.

ГРУПА ВІТАМІНІВ

В ОСНОВІ
АКТИВНОГО ЖИТТЯ!
Базові рішення для вашої родини
на кожний день.
Збалансовані комплекси:
найнеобхідніші нутрієнти та
вітаміни. Оптимальні дозування
активних речовин.

«ДИОСМИН И РУТИН»
Натуральний венотонік на основі діосміну та
рутину для запобігання порушень лімфотоку
та кровообігу в ногах. Завдяки оптимальним
дозуванням комплекс ефективно впливає на
стінки судин, зміцнює їх, поліпшує лімфоток і
мікроциркуляцію крові.

Склад: діосмін, комплекс з рутином, пагони

зимолюбки, мікрокристалічна целюлоза
(наповнювач), стеарат кальцію (речовина, що
перешкоджає злежуванню).

60 таблеток

Дорослим вживати по 1 таблетці на день під час їжі. Тривалість
застосування – 2 місяці.

«ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ»
Вітамінно-мінеральний комплекс для
підтримання загального тонусу та
працездатності, зміцнення кісткової
системи, нігтів і зубів.

Склад: карбонат кальцію, премікс вітамінний

H33802/1 (вітаміни A, D3, Е, К1, B1, B2, В6, В12, С,
нікотинамід, фолієва кислота, пантотенова
кислота, біотин), вітамін Е, вітамін С, вітамін D3,
вітамін А, вітамін В6, вітамін В12, фолієва
кислота.

60 капсул

Дорослим вживати по 1-2 капсули на день під час їжі.

«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ»
Комплекс вітамінів із Q10 і фолієвою
кислотою для жінок: підтримання краси,
захист від старіння та насичення
енергією.

Склад: премікс вітамінний Н33802/1 (вітаміни А,
D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, нікотинамід, фолієва
кислота, пантотенова кислота, біотин), таурин,
коензим Q10, вітамін Е, вітамін D3, фолієва
кислота.

30 капсул

Дорослим вживати по 1 капсулі на день під час їжі.

«ГЛЮКОЗАМИН
И ХОНДРОИТИН»
Ефективна комбінація двох
хондропротекторів глюкозаміну та
хондроїтину сприяє захисту суглобів від
руйнування, забезпечує витривалість і
гнучкість хрящової тканини.

Склад: глюкозаміну сульфат, хондроїтинсульфат.
60 капсул

Дорослим вживати по 2 капсули на день під час їжі.

«БЕТАИН И В-ВИТАМИНЫ»
Вітамінний комплекс для підтримання
серцево-судинної системи та захисту від
вікових змін. Ефективне поєднання бетаїну,
фолієвої кислоти, вітамінів В6 і В12 сприяє
нормальному обміну гомоцистеїну, що
запобігає розвитку мікропошкоджень
серцевого м'яза, судин і капілярів.

Склад: бетаїн гідрохлорид, фолієва кислота,
піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін.

30 капсул

Дорослим вживати по 1 капсулі на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

СИБІРСЬКІ ТРАВИ

В ОСНОВІ СЕРІЇ —
СИЛА СИБІРСЬКОЇ ПРИРОДИ!
Натуральні формули спрямованої дії на
основі сибірських трав, коренів і плодів
рослин м'яко та ефективно впливають
на організм, забезпечуючи вас
бадьорістю та відмінним самопочуттям!
 Сировина фармацевтичної якості
 Стандартизовані екстракти

«МЕДВЕЖЬИ УШКИ
И БРУСНИКА»
Природні уроантисептики
Сечогінні трави
Рослинний комплекс на основі екстрактів
мучниці та кореня хрону з листям
брусниці та ягодами журавлини має
пряму антимікробну й протизапальну
дію, перешкоджає застою сечі.

Склад: екстракт листя мучниці, листя брусниці

(порошок), плоди журавлини (порошок), екстракт
кореня хрону.

30 капсул

Дорослим вживати по 1 капсулі на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

«ГИНКГО БИЛОБА
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК»
Рослинні нейробустери
Антиоксидантний комплекс

Природний засіб допомагає поліпшити
мозковий кровообіг і зміцнити пам'ять.
Екстракти гінкго білоба, готу коли та
байкальської шоломниці в поєднанні з
вітамінами А, Е і С забезпечують
антиоксидантний захист клітин мозку,
поліпшують концентрацію уваги.
Склад: екстракт байкальської шоломниці,

аскорбінова кислота, екстракт гінкго білоба,
аскорбілпальмітат, екстракт готу коли, вітамін Е
ацетат, вітамін А ацетат.

30 капсул

Дорослим вживати по 1 капсулі на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

«ЙОХИМБЕ
И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ»
Афродизіак йохімбін
Потужні сибірські адаптогени

Рослинний комплекс з екстрактом йохімбе
– джерелом афродизіаку йохімбіну – має
жироспалювальну дію та підвищує
сексуальний потенціал. Сибірські
адаптогени елеутерокок і левзея надають
сил і підвищують фізичну працездатність.

Склад: корінь сибірського женьшеня

(елеутерокока), білки з сироватки крові марала,
екстракт йохімбе, екстракт левзеї.

30 капсул

Дорослим вживати по 1 капсулі на день під час їжі.

«АРОНИЯ И ЛЮТЕИН»
Природні світлофільтри
Потужні антиоксиданти
Натуральна підтримка зорової
системи при високих світлових
навантаженнях і УФ-випромінюванні.
Природний світлофільтр лютеїн у
комплексі з антоціанами з чорниці та
аронії поліпшує кровообіг і захищає
клітини сітківки від старіння і
світлового пошкодження.
Склад: порошок із горобини чорноплодої
(аронії), екстракт чорниць, лютеїн.

30 капсул

Дорослим вживати по 1-2 капсули на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

ОМЕГА-КИСЛОТИ

ЦІННІ ОМЕГА-3 ТА ОМЕГА-6
КИСЛОТИ ДЛЯ НАЙВАЖЛИВІШОГО!
• Поліпшують роботу серця та мозку,
підтримують функції зору та суглобів.
• Знижують рівень шкідливого
холестерину.
• Допомагають боротися з вільними
радикалами.
• Прискорюють метаболізм, сприяють
зниженню зайвої ваги та заряджають
енергією.

«СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3»
Джерело незамінних жирних кислот
омега-3 (ЕПК і ДГК) для щоденного
раціону.
Допомагає зберегти молодість,
активність і красу.
Підтримує правильний обмін речовин.

Склад: комплекс омега-3 з жиру глибоководних
морських риб.

60 капсул

Дорослим вживати по 3 капсули на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1-2 місяці.

«СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3»
Захист серця та судин: кардіозахисний,
антитромботичний і
судинорозширювальний ефект.
• Відразу два джерела омега-3:
натуральна лляна олія та надчистий
комплекс із жиру морських риб MEG-3™.
• Вітамін Е для надійного захисту
корисних жирів від окислення.

Склад: надчистий 75%-й концентрат

поліненасичених жирних кислот омега-3 з жиру
морських риб MEG-3™, лляна олія, вітамін Е.

30 капсул

Дорослим вживати по 2-3 капсули на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

«БОРАГО И АМАРАНТ»
Комплекс на основі натуральних рослинних олій
бораго та амаранта для профілактики алергічних
реакцій і правильної роботи імунної системи.
• Гамма-ліноленова кислота в складі олій бораго і
амаранта сприяє виробленню особливого
ферменту – простагландину Е1, що блокує
алергічну активність і надає протизапальної дії.
• Вітамін Е підсилює антиоксидантний захист.
• Вітамін D3 сприяє нормалізації роботи імунної
системи та поліпшує засвоєння кальцію та
фосфору.

Склад: олія бурачника (бораго), олія амаранту,
вітамін Е, комплекс з вітаміном D3.

30 капсул

Дорослим вживати по 2 капсули на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

«НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТАКАРОТИН И ОБЛЕПИХА»
Натуральний антиоксидантний захист
шкіри та профілактика запальних
процесів у шлунку й кишечнику.
• Натуральна обліпихова олія.
• Бета-каротин CaroCare®.
• Вітамін E для посилення
антиоксидантного захисту.
Склад: обліпихова олія, суміш токоферолів
(натуральний вітамін Е), натуральний
бета-каротин 30% CaroCare®.

30 капсул

Дорослим вживати по 1 капсулі на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

«ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»
Природний захист очей від світлового
випромінювання смартфонів і
профілактика вікової дегенерації
сітківки.
• Натуральні лютеїн FloraGLO™ і
зеаксантин OptiSharp™ в ефективному
дозуванні.
• Вітамін Е для антиоксидантного захисту
органів зору.
Склад: обліпихова олія, натуральний лютеїн

FloraGLO™, натуральний зеаксантин OptiSharp™,
вітамін Е.

30 капсул

Дорослим вживати по 1 капсулі на день під час їжі.
Тривалість застосування – 1 місяць.

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!
www. siberianwellness.com

