
Сибірська 
відповідь
болю в суглобах!

від Siberian Wellness



Уян Номо («Гибкий лук»)

Бальзам із хондроїтином, органічною 
сіркою, камфорою та комплексом 
рослинних екстрактів

Уян Номо («Гибкий лук»)

дігтярний
з хондропротекторами

та морським колагеном

Бальзам для тіла 
ACTIVE
з глюкозаміном, 
метилсульфонілметаном, 
ніацинамідом і хвойною 
живицею

Підтримка суглобів Термінова допомога
при сильному болю

Спортивний бальзам
для м'язів і суглобів



Спортивний бальзам

ACTIVE

• Для тих, хто часто тренується.
• Для тих, хто живе активним життям.
• Для тих, чия робота пов'язана з фізичними навантаженнями.

з глюкозаміном, метилсульфонілметаном, 
ніацинамідом і хвойною живицею

ДЛЯ КОГО?



Потрійний вплив
на пошкоджені тканини
Загоєння мікротравм, зняття перенапруги 
та зниження дискомфорту.

Потрійний тактильний 
вплив
Ментол, ванілілбутиловий ефір
і камфора охолоджують, створюють 
ефект поколювання та прогрівають 
шкіру.

Для максимальної 
віддачі на 
тренуваннях
Ідеальний для застосування до,

під час і після тренувань.



Ментол, ванілілбутиловий
ефір і камфора

Забезпечують потрійну 
сенсорну дію: охолоджують, 
створюють ефект 
поколювання та прогрівають 
м'язову тканину, 
забезпечуючи 
розслаблення.

Унікальний комплекс CHONDRO-A

Глюкозамін

Допомагає 
прискорити 
відновлення суглобів 
і зв'язок, сприяє 
загоєнню 
мікротравм.

Метилсульфонілметан

Поліпшує
міжклітинну взаємодію 
в тканинах.

Вітамін B₃ 
(ніацинамід)

Знімає м'язове 
напруження, 
прискорює 
процеси 
відновлення.

Хвойна живиця

Зменшує 
дискомфорт, 
сприяє зняттю 
запалень.



Вода, ізоамілкокоат, полігліцерил-6 стеарат
& полігліцерил-6 бегенат, бегеніловий спирт, 
гліцерин, ментол, метилсульфонілметан, глюкозаміну
гідрохлорид, ніацинамід (вітамін В₃), камфора, 
цетеарілглюкозид, гідролізовані глікозаміноглікани, 
ксантанова камедь, екстракт кори магнолії, 
карамелізований цукор, CО₂-екстракт живиці 
кедрової, ефірна олія шавлії мускатної.

«Тримачі складу», технологічні інгредієнти: 
етоксидигліколь, гідроксиетилакрилат / натрію 
акрилоїлдиметилтаурат сополімер, феноксиетанол, 
ванілілбутиловий ефір, етилгексигліцерин, 
бісетилгексилгідроксидиметоксибензилмалонат.

КОМПОНЕНТИ НАТУРАЛЬНОГО 
(рослинного та тваринного) 
ПОХОДЖЕННЯ

КОМПОНЕНТИ
НЕНАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

88%

12%



Уян Номо («Гибкий лук»)

ДІГТЯРНИЙ

• при гострому болю в суглобах,
• остеохондрозі,
• травмах, ударах і синцях.

Використовуйте 
бальзам:

З хондропротекторами та морським 
колагеном



З дьогтем із 
березової смоли
Для швидкого розслаблення та 
поліпшення рухливості.

На 93% 
натуральний
Ми не використовуємо 
ароматизатори, силікони та 
мінеральні масла.

Термінова 
допомога
Створений для швидкого зняття 
дискомфорту в суглобах при вікових 
змінах.

З низькомолекулярним 
колагеном і 
глюкозаміном
Для ефективної підтримки молодості 
суглобових тканин, відновлення та зняття 
запалень.



Комплекс ефірних олій 
(зимолюбки, ялиці, 
розмарину, евкаліпта, 
березової смоли, гвоздики)
з живичним скипидаром

Має натуральний 
протизапальний ефект, 
заспокоює шкіру та сприяє 
зниженню відчуття 
дискомфорту.

Як працює бальзам?

Глюкозамін

Допомагає 
швидко 
відновити 
пошкоджені 
тканини.

Морський колаген у 
низькомолекулярній 
формі

Посилює дію 
глюкозаміну та 
поліпшує регенерацію 
хрящових тканин при 
вікових змінах.

Метилсульфонілметан

Забезпечує адресну 
доставку діючих 
компонентів, 
посилюючи 
ефективність продукту.



Вода, каприлік/каприк тригліцериди, живиця піхтова
(живичний скипидар), гліцерилкаприлат, ментол, 
глюкозаміну гідрохлорид, ефірна олія грушанки 
(зимолюбки), ефірна олія ялиці, ефірна олія евкаліпта, 
ефірна олія розмарину, гліцерин, олія березової 
смоли, ефірна олія гвоздики, каприлгідроксамова
кислота, гідролізований морський колаген.

Етоксидигліколь, карбомер, камфора 
метилсульфонілметан, натрію гідроксид, 
феноксиетанол, бензоат натрію.

КОМПОНЕНТИ
НАТУРАЛЬНОГО
(рослинного та тваринного)
ПОХОДЖЕННЯ

КОМПОНЕНТИ
НЕНАТУРАЛЬНОГО
ПОХОДЖЕННЯ

93%

7%



Легендарний 
БАЛЬЗАМ
З ХОНДРОЇТИНОМ, ОРГАНІЧНОЮ СІРКОЮ,

КАМФОРОЮ ТА КОМПЛЕКСОМ РОСЛИННИХ 
ЕКСТРАКТІВ

93%
НАТУРАЛЬНО

ТОЙ САМИЙ 
«УЯН НОМО»



Перевірений 
помічник
для суглобів!

Понад 10 років хіт 
продажів
в асортименті Компанії.

На 93% 
натуральний
Бальзам з компонентами 
рослинного та тваринного 
походження.

Формула BASIC
з хондроїтином, органічною сіркою, 
камфорою та комплексом рослинних 
екстрактів.

Продукт, який 
допомагає
Понад 100 відгуків Клієнтів.

10
РОКІВ
ХІТ
ПРОДАЖІВ

НАТУ-
РАЛЬНО

93%



Комплекс ефірних олій 
(евкаліпта, ялиці, 
розмарину, ладану, 
гвоздики)

Має натуральний 
протизапальний ефект, 
сприяє відновленню легкості 
рухів.

Унікальний комплекс CHONDRO-C

Хондроїтин та 
органічна сірка

Поліпшують 
міжклітинну 
взаємодію в 
тканинах, 
прискорюють 
процеси 
відновлення.

Камфора

Має місцеву 
подразнювальну дію, 
прогріваючи шкіру та 
допомагаючи зняти 
запалення.

Екстракти вовчого 
тіла болотного
та живокосту

Допомагають 
запобігти болю та 
запаленню.

Ментол і хвойна 
живиця

Полегшують 
хворобливий стан, 
усувають відчуття 
дискомфорту.



Вода, каприлік/каприк тригліцериди, живиця піхтова
(живичний скипидар), гліцерилкаприлат, ментол, 
папаїн, хондроїтинсульфат натрію, ефірна олія 
евкаліпта, метилсульфонілметан (органічна сірка), 
ефірна олія ялиці, ефірна олія розмарину, ефірна олія 
ладану, екстракт живокосту, екстракт вовчого тіла 
болотного, каприлгідроксамова кислота, гліцерин, 
олія березової смоли, ефірна олія гвоздики.

«Тримачі складу», технологічні інгредієнти: 
етоксидигліколь, карбомер, натрію гідроксид.

КОМПОНЕНТИ НАТУРАЛЬНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ (рослинного та 
тваринного)

КОМПОНЕНТИ НЕНАТУРАЛЬНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

93%

7%



РЕГУЛЯРНА ДОПОМОГА:

• «Професійні» болі в 
попереку, шиї та спині.

• Допоміжний засіб при 
вікових змінах суглобів 
(остеохондроз, артрит, 
артроз).

• При обмеженнях рухливості 
(грижі).

КОЛИ 
ЗАСТОСОВУВАТИ?

ТЕРМІНОВА ДОПОМОГА:

• Коли зірвали спину, звело шию.

• Для втомлених ніг влітку або 
після довгого стояння та ходьби.

• При мікротріщинах на руках, 
після тривалих дачних робіт.

• При ударах та ушкодженнях 
кінцівок.



Новий бальзам «Уян Номо»

ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

Тільки дизайн упаковки.
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД 
ЗАЛИШИВСЯ НА 100%

ТИМ САМИМ!



3
Закрити ділянку,
яка обробляється, 
плівкою та теплою 
тканиною для 
прогрівання. 
Потримати компрес 
15-20 хвилин.

Компрес при хронічних болях

1
Втерти масажними 
рухами в проблемну 
ділянку бальзам 
широкого спектра
дії «Корень».

2
Далі нанести 
бальзам
«Уян Номо».

Лайфхак із застосування
Наші Клієнти діляться різними лайфхаками із застосування 
бальзамів, а ми розповідаємо найпопулярніші!



ПРИРОДА ПІКЛУЄТЬСЯ
ПРО НАС, І ЦЕ БЕЗЦІННО!

ПОДБАЙТЕ Й ВИ ПРО ПРИРОДУ ТА МАЙБУТНЄ ПЛАНЕТИ! 
ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШІ ПРИРОДООХОРОННІ 
ПРОЄКТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ

www.worldaroundyou.org

http://www.worldaroundyou.org/

