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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА
НА КОРПОРАЦИЯ „НОВА ЕРА”

Уважаеми Дистрибутори!
Благодарни сме Ви, че избрахте нашата Корпорация “NEW ERA Health 
Industry”! Ние предоставяме на потребителите от цял свят висококачествени 
продукти и възможност за бизнес.
В съвременния свят на бързи промени и широка глобализация, 
корпорацията “Нова ера” енергично и гъвкаво оформя своята дейност и 
прилага стратегия за преминаване към бизнес модел, ориентиран към 
предоставянето на интегрирани решения.
Сътрудничеството с нас ще Ви позволи да получите подкрепата на 
Компанията, ще откриете възможност да получавате допълнителен или 
основен източник на доходи, ще повярвате в себе си и своите възможности.
Каним Ви да се присъедините към стабилна, надеждна и конкурентна 
Корпорация, с неизчерпаем потенциал.
Производството на Корпорация “Нова ера” се базира на вековната 
култура и традиция за превантивна грижа за здравето и на съвременните 
биотехнологии и благодарение на строгия контрол на качеството 
печели световно признание за безопасни, екологчно чисти, натурални и 
висококачествени продукти. 
Благодарим за Вашето сътрудничество! Ще реализираме заедно мечтите 
си и ще подобрим бъдещето си, защото вярваме в себе си и силата си! 
Сътрудничеството с Корпорация “Нова ера” ще бъде за Вас събитие, което 
ще направи живота Ви дълголетен, проспериращ и щастлив.

Президент на Корпорация „Нова ера”
Хуан Юнган
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КОРПОРАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ 
“НОВА ЕРА”

Здравейте, приятели!

Представяме ви новия каталог 
за 2018 г. на български език на 
китайската държавна корпорация 
за здравословен живот NEW ERA 
Health Industry (Group) Co., Ltd.
Корпорацията е създадена 
през 1995 г. с указ на министър-
председателя на страната 
като подразделение на военно-
промишления комплекс на Китай. 
Нейната цел е да разработи 
и усвои уникалния природен 
ресурс КИТАЙСКИ БОРОВ 
ПРАШЕЦ, обявен за национално 
богатство със стратегическо 
значение (подобно на газта за 
Русия и петрола за арабските 
страни).
За период  от 20 години    
компанията създава над 130 

уникални продукта на база на 
боровия прашец, които съдържат 
само натурални природни 
компоненти. Боровият прашец 
е обявен за най-пълноценната 
храна, позната на човека, 
притежаващ над 260 активни 
съставки.
Днес NEW ERA Health Industry 
е една от водещите компании 
в света за производство 
на продукти за здравето и 
ЕДИНСТВЕНОТО ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ, което 
произвежда и разпространява 
своите продукти чрез директни 
продажби до крайните клиенти.
Производствената база на NEW 
ERA Health Industry се намира в 
Янтай, Jiaodong (Китай).
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«Guozhen»  
В превод “Държавно съкровище”.
Открива пътя на Новата ера на здравето. 
Натурални, екологични, диетични и
биологично активни хранителни добавки.

«Zhuzhen»  
Продукти за лична хигиена и грижа за дома. 
Основната съставка -  екстракт 
от бамбукови листа - Ви дава пълна защита.

«Shareland»  
Висша козметика от трето поколение,
създадена на базата
на естествени компоненти и научни
достижения за максимален
и дългосрочен ефект.
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Код CА001
108 табл.

БОРОВИЯТ ПРАШЕЦ е творение на природата, 
уникален, неповторим продукт. Безценният цветен 
прашец от масонските борове (Pinus massoniana) 
се събира на ръка в девствените гори на езерата 
„Хиляда острова” с площ над 1000 кв.км. Чистият 
въздух, влажност, надморска височина 1000-
1500 м, голямата отдалеченост от промишлени и 
селскостопански центрове, високотехнологичната 
обработка, с която се отстранява спородермата 
(обвивката) на зрънцата и се осигурява неговата 
висока усвояемост, и не на последно място - 
стриктният контрол на всеки един от процесите, 
превръщат този продукт наистина в съкровище.

Съдържа: 
- около 20 аминокиселини (включително 8-те 
незаменими);
- повече от 30 микро- и макроелементи;
- 14 витамини;
- около 100 ензими и коензими;
- ненаситени мастни киселини;
- флавоноиди;
- хранителна мека целулоза;
- моно- и полизахариди.
Прашецът е с размер само 3 нанометра, което му позволява 
свободно да прониква в клетката, хранейки я с всичко необходимо 
за пълноценното функциониране на организма.

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Имуномодулатор (укрепва имунитета, бори се с вируси, бактерии, 
алергични проблеми);

2.  Подобрява работата на сърдечно-съдовата система, укрепва 
кръвоносните съдове, нормализира кръвното налягане;

3.  Хепатопротектор - осигурява защита и възстановява нормалните 
чернодробни функции;

4.  Има уникален ефект при лечение на дихателните пътища (вкл.
туберколоза);

БОРОВ ПРАШЕЦ
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5.  Нормализира обмяната на веществата и помага за коригиране на 
теглото (ефективен е при наднормено и поднормено тегло);

6. Подобрява паметта и концентрацията;
7.  Ефикасен при синдрома на хроничната умора, лечение на анемия.
8. Мощен  антиоксидант, забавя стареенето;
9.  Подобрява работата на стомашно-чревния тракт и проблеми с 
констипация (запек);

10. При заболявания на простатата и  импотентност;
11. Ефикасен при ПМС (предменструален  синдром) и климакс;
12. Стимулира производството на инсулин;
13. Ефективен при нервни и депресивни състояния;
14.  Възпрепятства появата на тумори. Ефикасен при възстановителни 

процеси след радиационно поражение и химиотерапия;
15. Оздравява и хидратира кожата;
16.  Избелва кожата, предотвратява появата на пигментни петна, 

премахва лунички;
17. Идеален природен стимулатор за спортисти.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
2-3 таблетки 2-3 пъти дневно (вторият прием не по-късно от 18:00 ч.). 
При по-сериозни проблеми  започнете с 2-3 таблетки на ден, като 
постепенно увеличавате  дозата до 6-9-12 таблетки.
За да се постигне най-добрият баланс в организма, се препоръчва 
комбинирането на прием на прашец и бамбук (от 2-4-6 таблетки 
дневно), но винаги повече прашец.
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Код CА002
108 табл.

БАМБУКЪТ НА ЗДРАВЕТО – извлечен от бамбук Lofatherum gracilе 
чрез съвременна биотехнология  е първият високотехнологичен   
натурален продукт, базиран на високата концентрация на  
флавоноиди.
Структурата на флавоноидите в бамбуковите листа е идентична със 
структурата на човешкия хемоглобин.
Във всяка таблетка се съдържат 17,5 мг флавоноиди (СЗО 
съветва да приемаме 1 г. на ден). Съдържа голямо количество 
биологично активни и хранителни вещества (флавоноиди, 
лактони, полизахариди, хлорофили, аминокиселини, витамини 
и микроелементи).Този 100% натурален продукт НЕ съдържа 
хормони, токсини и химически съставки. Фармакологични тестове 
показват, че не предизвиква никакви токсични и нежелани 
реакции  и се отличава с висока степен на устойчивост при високи  
температури.
Бамбукът е едно от най-ценните растения в света. Прилага се като 
лекарствен продукт още отпреди 1500 години в Китай. Екстракт 
от листата му се използва като храна, антиоксидант, лекарство и 
козметично средство.
ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Защитава сърдечно-съдовата система (укрепва стените 
на съдовете и ги прави еластични, разрежда кръвта,намалява риска от инфаркт, 
нормализира кръвното налягане и венозния кръвоток);

2.  Притежава антибактериално, противовирусно, противогъбично и антипаразитно 
действие;

3.  Укрепва имунната система, има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства;
4.  Забавя стареенето (неутрализира и премахва свободните радикали);
5.  Подобрява микроциркулацията и мозъчното кръвообръщение. Стимулира мозъчната 
дейност, подобрява паметта и съня;

6.  Регулира нивата на холестерола- повишава добрия - HDL и понижава лошия - LDL
7.  Ефективен при пептична язва и храносмилателни разстройства;
8.  Алкализира pH на организма - създава неблагоприятни условия за развитие на  паразити 
и тумори;

9.  Намалява липидните нива в кръвта и регулира нивата на кръвната захар.
Противопоказания: При бременност, кърмене, след прекаран инфаркт или инсулт, по време 
на менструация. Преди консумация се препоръчва консултация с лекар.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
2-3 таблетки 2-3 пъти дневно след хранене с много вода

БАМБУК НА ЗДРАВЕТО
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Код CА005
150 табл.

Перуанската Мака е най-мощният адаптоген и афродизиак на света.
Първите записи за Мака датират от преди 5800 години. Маката 
наричат още „Планинския женшен на Андите”, „Съкровището на 
Перу”, „Афродизиак”. 
Състав:
-  алкалоиди, стероли, аминокиселини, глюкозинолати, витамини 
В2,В6,В12,С и ниацин;

-  аминокиселини, минерали - цинк, таурин, желязо, калций,  йод, 
манган, калий;

- уникалните биологично активни вещества макамиди;

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Различните алкалоиди действат на хипоталамуса и хипофизата, 
регулирайки функциите на надбъбречните жлези, задстомашната 
жлеза, тестисите и други ендокринни жлези.  Регулира 
хормоналния баланс, влияе положително върху различните 
причини за ендокринни разстройства при  мъжете и жените;

2.  При слабост, синдром на хроничната умора, стрес, намален 
имунитет, чести настинки;

3.  Увеличава жизнената и сексуалната енергия, издръжливостта у 
мъжете, при импотентност;

4.  Стимулира сексуалната  функция  и либидото. При  жените 
увеличава количеството на образуваните фоликули на яйчниците. 
Увеличава шансовете за забременяване;

5.  Подобрява сперматогенезата - повишава производството и  
качеството на сперматозоидите; 

6.  При дисфунция на щитовидната жлеза, хормонална дисфункция.
7.  Забавя процесите на стареене, помага при депресивни симптоми 
и облекчава състоянията на тревожност и страх;

8.  Подобрява паметта и концентрацията, изграждането на мускули 
при спортисти.

Маката се отглежда над  4000м  надморска височина, без използване 
на химически пестициди, торове, консерванти и други синтетични 
вещества, без генно модифицирани вещества. Извършва се строг 
контрол върху качеството.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
2 пъти на ден по 5 таблетки.

ТАБЛЕТКИ МАКА
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Код CА003
10 пак. х 2 гр.

Стройно тяло и отлично здраве в една чашка чай!
Изминали са повече от 5000 години откакто човекът 
е овладял изкуството за приготвяне и пиене на чай.
Започвайки триумфално от Китай, постепенно то завоюва 
симпатиите на всички народи и континенти.Зеленият 
чай влиза в ежедневието на съвременния човек – за 
смъкване на температура,лечение на грип и настинки, 
удължаване на живота. Предлагаме Ви балансирано 
съчетание от лечебни  растения на основата на зелен 
чай и чай от бамбукови листа.
Състав: листа от бамбук lophatherium, зелен чай, листа 
от лотос, зърна от касия, лимон

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Неутрализира свободните радикали, изключително силен 
антиоксидант;

2.  Регулира липидите в кръвта, очиства съдовете;
3.  Поддържа алкално-киселинното равновесие;
4.  Намалява теглото, подобрява визията;
5.  Понижава кръвното  налягане, холестерола;
6.  Стимулира отделянето на урина, премахва патогенната флора;
7.  Подмладява и хидратира кожата;
8.  Повишава имунитета;
9.  Превенция срещу раковите заболявания;
10. Подобрява зрението;
11.  Нормализира работата на стомашно-чревния тракт, далака, 

черния дроб, бъбреците;
12. Извежда излишната патогенна топлина от органите;

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
1 пакетче дневно
(1 пакетче може да се запарва до 5 пъти).
Препоръчителна температура на водата 85 - 90оС.

ЧАЙ ОТ БАМБУКОВИ ЛИСТА
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Код CА004
20 пак. х 3 гр.

ЧЕРЕН ЧАЙ
Черният чай е класическа уникална напитка. 
Благодарение на неговия състав, една чаша черен 
чай може значително да допълни диетата от полезни 
за организма минерали, аминокиселини, витамини. 
Дава сила и жизненост. Може да се приема от всички 
- възрастни и деца, дори и от бременни. Освен това, 
черният чай се използва успешно от диетолозите в 
програми за премахване на наднорменото тегло. 
Съдържанието на калории в чая (без захар) е нула. С 
добавени мляко, мед, подправки или сушени плодове 
се получава великолепен вкус и хранителна стойност.
Черният чай се отглежда в провинция Гуанси. 
Компанията “Нова ера” не използва торове, пестициди 
и регулатори на растежа на растенията.

ПОЛЗИ:
• намалява нивата на “лошия” LDL холестерол в кръвта;
• намалява съдържанието на липопротеини с ниска плътност, 

които спомагат за развитието на атеросклероза на кръвоносните 
съдове;

• флавоноидите, съдържащи се в чая, предотвратяват 
образуването на тромби (натрупване на кръвни клетки);

• облекчава умората и главоболието (освен ако причината за 
главоболието не е склероза);

• стимулира секрецията на стомашния сок;
• пиенето на неподсладен черен чай след хранене дезинфекцира 

и почиства устната кухина;
• флуоридът и танините укрепват венците и предотвратяват 

развитието на кариеси.

СЪСТАВ: черен чай

ПРИЛОЖЕНИЕ: използвайте гореща вода до 90оС. Препоръчително 
съотношение на чай и вода е 1:50 - една чаша чай е 150 ml. Едно 
пакетче може да се запарва най-малко 4 пъти, като първото 
запарване е около 2 минути и всяко следващо се увеличава с по 30 
секунди.



12

Код CА007
30 сашета

Промяната в начина на живот, научният и 
техническият прогрес са причината за три коренни 
промени – консумация на месо, рафинирани мазнини 
и захари и химически добавки. Това е истинско 
изпитание за организма и причина за появата на 
нови „болести на цивилизацията”
Здравето на червата –  здраве на цялото тяло!
Защото 80% от имунната система е в червата!
 Тази здравословна и полезна храна е балансирана 
комбинация на боров прашец, фрукто-олигозахариди 
FOS и малтодекстрин. Олигозахаридите са 
нискомолекулни въглехидрати, фибри, които 
преминавайки през храносмилателната система не 
се усвояват, а хранят и стимулират размножаването 
на полезната микрофлора (бактерии на дебелото 
черво), което влияе благоприятно върху здравето.  

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Лесно и бързо очиства червата (от първия ден на приема);
2. Храни полезната чревна микрофлора;
3. Предотвратява възникването на диария и запек;
4. Извежда шлаките и токсините от червата;
5. Облекчава симптомите на диария.

Препоръчва се при:
Заболявания на стомашно-чревния тракт, включително констипация 
(запек) и диария. Хемороиди. Затлъстяване, наднормено тегло. 
Диабет.
Профилактика на онкологията на дебелото и правото черво, на рака 
на млечната жлеза. Сърдечно-съдови заболявания. Хипертония.
Алергии. Простатит. Женски болести.

Противопоказания: Болни от подагра.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
2 пъти на ден по 1 саше, разтворено с топла вода.

БОРОВ ПРАШЕЦ С ОЛИГОЗАХАРИДИ
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ЕНЕРГИЙНИ БАРЧЕТА
С БОРОВ ПРАШЕЦ

Полезен натурален продукт, който бързо запълва 
липсата на калории в тялото. Енергийните барчета 
от сушен и пресован боров прашец са предназначени 
за бързо възстановяване на енергията. Направени 
са от избрано брашно и боров прашец, богати на 
балансирани хранителни вещества, с приятен вкус, 
лесно смилаеми, удобни за здравословни закуски. 
Лесно се абсорбира от тялото. Благодарение на 
балансирания си състав и висока енергийна стойност 
е в състояние лесно да задоволи глада, дава сила и 
енергия, компенсира липсата на хранителни вещества.
Незаменим за хора, водещи активен начин на живот 
- студенти, бизнесмени, спортисти и при тежка 
физическа работа.
Има приятен хармоничен вкус, компактен - удобен е за 
път. 
Препоръчва се да се консумира с повишено внимание при хора с 
алергична реакция към цветен прашец. Не е диетичен продукт, който 
допринася за загуба на тегло.

Състав:
Съставът на енергийните барчета включва: брашно, бяла 
гранулирана захар, растително масло, сусам, боров прашец, 
хранителна сол, подслаждащ агент.

Хранителна стойност на продукта
• Енергийна стойност - 2074 kJ (25% от дневната норма)
• Протеини - 7 гр. (12% от дневната норма)
• Мазнини - 23 гр. (38% от дневната норма)
• Холестерол - 0 мг. (0% дневна норма)
• Въглехидрати - 60 гр. (20% от дневната норма)
• Натрий - 286 mg. (14% от дневната норма)

Код CА014
2 броя х 50 гр.
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Код CА006
90 табл.

Свободните радикали са увредени атоми или молекули с един 
липсващ електрон. Те атакуват здравите клетки и предизвикват 
тяхното разрушаване или мутация. Свободните радикали 
предизвикват унищожителна верижна реакция. Когато един 
свободен радикал отнеме електрон от стабилна молекула, я 
превръща в нов свободен радикал, който на свой ред атакува други 
молекули.

Свободните радикали увреждат техните ДНК, което води до редица 
заболявания - алергии, болести на сърдечно-съдова система, 
атеросклероза,онкологични проблеми, множествена склероза, 
разширени вени, артрит, катаракта, диабет, болестта на Алцхаймер, 
болест на Паркинсон, синдром на хронична умора, възпалителни 
процеси в тъканите и ставите, преждевременно стареене.
Антиоксидантите неутрализират свободните радикали, свързвайки 
се с техните свободни електрони.

Екстрактът от гроздови семки  съдържа уникални флавоноиди – 
олигомерни проантоцианидини (OPC), със силна антиоксидантна 
способност. Клиничните изследвания доказват, че те са над 5 пъти 
по-силни от витамин Е и 20 пъти по-силни от витамин С по отношение 
на биологичната годност на активността като антиоксиданти.

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Процианидинът спомага за понижаване на нивото на окислените 
форми на липопротеини с ниска плътност (лошия холестерол 
LDL) и представлява добра профилактика на причинените от тях 
заболявания;

2. Подобрява кръвооросяването на главния мозък;
3. Смекчава алергичните реакции;
4.  Спомага за запазване на младостта на кожата, за избягване на 
възрастовите изменения: загуба на влажност, загуба на стегнатост 
и еластичност, изтъняване, вялост, отпуснатост, образуване на 
бръчки;

5.  Защитава ставите (насърчава образуването на синовиална ставна 
течност;

6. Профилактика и лечение на разширени вени, тромбофлебит

ЕКСТРАКТ ОТ ГРОЗДОВИ СЕМКИ
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7.  Защита от сърдечно-съдови заболявания (исхемична болест, 
атеросклероза, хипертония); 

8. Подкрепя  имунната система;
9. Защита на клетките от оксидативен стрес;
10. При химио и лъчетерапия, продължителна работа с компютър.

Всяка капсула съдържа 49,5 мг проантоцианидини.

Препоръчва се: За предотвратяване на заболявания като: астма, 
диабет, стрес, ПМС (предменструален синдром), депресия, 
ревматизъм, варикозно разширени  вени, болест  на Паркинсон, 
болест на Алцхаймер, болести на сърцето.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
2 капсули на ден преди хранене.
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Код CА010
180 табл.

Черният дроб е уникален орган, отговорен 
за метаболизма, енергията и изпълнява 
основната антитоксична функция - филтърът 
на нашия организъм, през който преминават 
всички отрови и токсини - външни и 
образувани като резултат на обмяната на 
веществата. Химическите въздействия, 
като замърсяването на околната среда, 
некачествени хранителни продукти и 
лекарства, нездравословен начин на живот – 
прекомерна употреба на алкохол и мазнини, 
увреждат черния дроб. А именно този орган 
изисква повишено внимание към себе си от 
страна на всички, които искат да запазят 
здравето и да удължат младостта си. Хранителната добавка  Боров 
прашец  за  черен  дроб  съдържа  освен  боров  прашец, билките 
Fructus phyllanthi и Pueraria lobata (Kudzu).
В Китай и Япония билката Кудзу е смятана за едно от 50-те 
основни лечебни растения. Използва се предимно за лечение 
на алкохолизъм и съпътстващите го симптоми - главоболие, 
махмурлук, повръщане, замаяност. Намалява токсичността на 
алкохола и помага за по-бързото му елиминиране от организма. 
Природен естроген.
Растението Fructus Phyllanthi е внесено в Китай от Индия още 
през древността и е известно като свещен плод на Индия, 
заради ефективността му при хроничен хепатит, затлъстяване и 
хипертония и мн. др. Съвременните медицински изследвания и 
традиционните китайски медицински теории за здравеопазване 
доказват, че продуктът ефективно защитава черния дроб

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Хепатопротектор (защитава и възстановява клетките на черния 
дроб);

2.  Антиоксидант, детоксикант (неутрализира свободните радикали  
и токсините);

БОРОВ ПРАШЕЦ ЗА ЗАЩИТА НА
ЧЕРНИЯ ДРОБ
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3.  Спомага за намаляване на зависимостта от алкохол,  
тютюнопушене и наркотични средства;

4.  Ефикасен при абстинентен синдром.

Препоръчва се при:
Остър и хроничен хепатит, дистрофия и цироза на черния дроб, 
мастна хепатоза;
Хронични холецистити, дискинезия на жлъчните пътища, 
панкреатити, химиотерапия, професионални интоксикации при 
лица, заети в химически производства, в галванични цехове, при 
работници в АЕЦ;
Профилактика на атеросклерозата и други заболявания на сърдечно-
съдовата система.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
по 3 таблетки на ден по време на хранене. 
Последният прием е преди сън, тъй като черният дроб е активен от 
1 до 3 часа през нощта
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Код CА015
90 табл.

Натто е вид специфична традиционна японска храна, която се 
приготвя от ферментирали соеви зърна в специална закваска.
Съдържа  голямо количество протеини, витамините А, С и от групата 
В и минералите калций, магнезий, желязо, фосфор и мед. Натто 
е богат на ензима натокиназа и витамин К2, които се свързват с 
множество здравословни ползи. Не случайно го наричат Японската 
храна на дълголетието.
Богатото съдържание на ензима натокиназа в натто помага за 
разграждане на фибрина в кръвта, който предизвиква образуване 
на тромби, стесняване и запушване на кръвоносните съдове и  
повишено кръвно налягане.
В човешкия организъм този ензим живее до 12 часа. Урокиназата 
има аналогичен ефект, но живее в организма от 4 до 20 минути. 
Изследванията показват, че ефектът на тромболизата протича около 
12 пъти по-бързо при приема на неголямо количество наттокиназа, 
отколкото при значително количество урокиназа

Състав: ферментирали соеви зърна, глог, нар, грозде

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Разумното съотношение и синергията между четирите компонента 
ускорява тромболизата, активизира кръвообращението, 
предотвратява запушването на съдовете, намалява вискозитета 
на кръвта и защитава сърдечно-съдовата система;

2.  Натто премахва прекомерното количество фибрин – неглобуларен 
белтък, причина за появата  на тромба;

3.  Подобрява микрофлората на стомашно-чревния тракт;
4.  Витамин К - намалява болката в ставите, превенция срещу 
остеопороза;

5.  Ефективен при болест на Алцхаймер (унищожава амилоидните  
влакна);

6.  Намалява съсирването на кръвта, което помага при инфаркт на 
миокарда, инсулт и белодробна емболия;

7.  Гроздето разширява съдовете и повишава циркулацията на 
кръвта, освен това ресвератролът, съдържащ се в гроздето, 
представлява силен антиоксидант – убива бактерии, вируси, 

НАТТО
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гъбички; ликвидира свободните радикали; увеличава глюкозната 
толерантност на диабетици; поправя увреденото ДНК на клетките;

8.  Глогът очиства „боклука” от съдовете. Той се използва за 
подобряване на храносмилането, при запушване на енергията 
Ци, за укрепване на сърдечните мускули,  подобрява 
кръвообращението;

9.  Нарът защитава и възстановява стените на съдовете, прави 
ги еластични и нечупливи. Съдържа много фито- вещества, 
защитаващи слизестите повърхности на артериите от увреждания 
и възпаления, способен е да извежда холестерола от организма, 
да разрежда кръвта и да очиства стените на съдовете от плаки.

Препоръчва се при:
- Предразположение към сърдечно-съдови заболявания;
- Нарушено кръвообръщение; 
- За профилактика на тромбоза.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
2-3 таблетки сутрин и вечер 
30-60 минути след хранене.
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Суровината за производството на лененото масло е 
див лен от степите на северен Китай. Технологията 
на производство е щадяща и съхранява полезните  
съставки - ниска температура и без химическа  
обработка.
За профилактика на сърдечно-съдовата система 
Световната Здравна Организация препоръчва 
оптималното съотношение между Омега-3 и 
Омега-6 да бъде 1:4
Състав на лененото масло:
•  мастни киселини (над 35 наситени, мононаситени 
и полиненаситени);

•  белтъчини и аминокиселини (включително  8-те незаменими);
•  въглехидрати, хранителни влакна, гликозиди, етери, слизести 
вещества, стероли, фитостерини, нишесте и естествени захари;

•  витамини: А, бета-каротин, D, Е, К. Съдържанието на киселини Омега-3 е 51-57%. 
Съдържанието на Омега-3 в лененото масло е два пъти по-високо, в сравнение с рибеното 
масло.

ПОЛЕЗНИ СВОЙСТВА И НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
1)  За намаляване и корекция на теглото. Олеиновата киселина Омега-9, линоленовата 
киселина Омега-6, алфа-линоленовата киселина Омега-3 са активни активатори на 
отслабването. Омега-9 и Омега-6 намаляват апетита, подобряват резултатността на 
всяка диета. Маслото може да се добави в йогурт или салата, но може да се употребява 
и като самостоятелен продукт;

2)  За сърцето и съдовете. Подобрява  метаболизма, кръвоносните съдове ще бъдат  по-
еластични и здрави. Маслото защитава от заболявания на сърдечно-съдовата система, 
нормализира кръвното налягане, понижава холестерола в кръвта. Защитава от възможна 
стенокардия и хипертензия;

3)  За стомашно-чревния тракт. Намалява вероятността от развитие на запек, прилага се за 
лечение на хемороиди в домашни условия. При използване на продукта на гладно отлично 
очиства червата, стимулира  регенерацията на стомашно-чревния тракт. Препоръчва се 
при колит и гастрит, притежава противопаразитни свойства, лекува черния дроб. 

        Ефективна профилактика на жлъчнокаменната болест – посредством прием на маслото 
на гладно. Така ще предотвратите образуването на камъни в бъбреците. Обърнете 
внимание, че продуктът се използва само за профилактика!

4)  Маслото от ленено семе намалява възпалителния процес при лупус, подагра, фиброзно-

ЛЕНЕНО МАСЛО

Код CА024
4 х 250 мл
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кистозна мастопатия. При лупус - понижава холетерола, а при подагра намалява 
подпухналостта и болката в ставната тъкан. Омега-3, влизаща в неговия състав, 
подобрява процеса на усвояване на йода. Затова при фиброзно-кистозна мастопатия 
този метод  на допълнително лечение е достатъчно ефективен;

5)  За красота и здраве. Натуралните мастни киселини намаляват отделянето на секрет 
от мастните жлези, което предпазва  порите от запушване. Маските за коса и лице  
притежават подмладяващи, витаминизиращи и бактерицидни свойства. Подобрява 
състоянието на нервната система. Намалява рискът от инсулт и появата на тромби, 
предотвратява атеросклерозата и хипертонията;

6)  За подмладяване. Лигнаните, съдържащи се в лененото масло подмладяват организма. 
Предотвратяват рак на кожата, рак на млечната жлеза и на дебелото черво. Забавят 
процеса на стареене;

7)  За жени. Присъствието на полифенолите-лигнани спомага за активизирането на 
нормалния хормонален баланс в организма. Благодарение на лененото масло по-лесно 
се понасят менструалните болки и менопаузата. Течното ленено масло помага да се 
борите не само с женските проблеми, но и предотвратява подуването и възпалителните 
процеси в простатната жлеза у мъжете. Естествените мастни киселини лекуват мъжкия 
тип безплодие и  импотентност.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА: Като правило, най-оптималният вариант за 
употреба на лененото масло е сутрин, 20-30 минути преди първия прием на храна. Вечер 
маслото може да се пие за през нощта, или 20-30 минути след последния прием на храна. 
Еднократната порция ленено масло е равна на една супена лъжица. 
За видими резултати е необходим  редовен  прием в продължение на минимум  2 месеца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
-  холецистит (допустимо е неголямо количество, но само по време на храна);
- хепатит;
- хроничен панкреатит;
- полипи на матката и придатъците;
- жлъчнокаменна болест и болести на жлъчните пътища;
- прием на антидепресанти или хормонални контрацептиви;
- бременност и кърмене.
Не бива да забравяме, че лененото масло бързо се окислява. Това става при взаимодействие 
с въздуха и при нагряване. Поради възникването на вредни за организма свободни 
радикали, не бива да нагряваме лененото масло, както и да го съхраняваме в отворен съд. 
При пържене на продукти с ленено масло се наблюдава канцерогенно въздействие.
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Камелията е вечнозелен храст, който расте само 
в планините на Китай и достига 200 г. възраст. 
Нарича се „Дърво на Изтока” и преди 2000 години 
са го поднасяли в дар на Императорите.
Нормалното масло издържа на температура 120-
160 градуса. Тъй като при готвене температурата 
е по-висока, се отделят канцерогенни вещества. 
Маслото от камелия издържа до 200-240 градуса! 
Растително масло с висок вискозитет, получено от 
семената на различни видове камелия по метода 
на студеното пресоване.
Съставът на маслото от камелия е много богат: ненаситените мастни 
киселини (олеинова и линоленова) представляват 90% – това е най-
високият процент сред растителните масла.
Витамини: Е, D и b-каротин. Витамин Е в маслото от камелия е 8 
пъти повече, отколкото в зехтина. Биологично активни вещества: 
сквален полифеноли, камелия-гликозиди и камелия-сапонини.
Минерали: калций, желязо, цинк. Съдържанието на цинк в маслото 
от камелия е 10 пъти повече, отколкото в соята.

ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Регулира съдържанието на липиди в кръвта;
2.  Защитава сърдечно-съдовата система;
3.  Забавя стареенето;
4.  Антибактериално действие. Противовъзпалително действие 

(включително възпаления  на кожата);
5.  Детоксикация и обезболяващ ефект. При болести на гърлото 
и кашлица преди сън да се изпива 1-2 чаени лъжички масло от 
камелия. При изгаряния (включително и слънчеви), синини, 
напукана кожа на устните, екземи и невродермити да се намазва 
кожата с масло от камелия;

6.  Красота и здраве на кожата при козметична грижа (масаж и маска 
на лицето и косите). Защитава и хидратира кожата, придава здрав 
блясък на косата, предотвратява косопада.

Функции на маслото от камелия:
1.  Ненаситените мастни киселини намаляват съдържанието на 

МАСЛО ОТ КАМЕЛИЯ

Код CА033
2 броя х 500 мл
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холестерина, триглицеридите и липопротеините с ниска плътност 
(ЛПНП) в кръвта; повишават антиоксидантната функция на 
организма; играят важна роля в профилактиката на сърдечно-
съдовите заболявания;

2.  Витамин Е (токоферол) неутрализира свободните радикали; 
регулира имунната активност на клетките; повишава метаболизма; 
подобрява имунитета; забавя стареенето на организма;

3.  Скваленът има способността да обогатява клетките с кислород, 
съединявайки се с водата в организма, като с това намалява 
усещането за умора; подмладява организма. Повишава 
имунитета, повишава функцията на SOD (Супероксид Дисмутаза), 
предотвратява образуването на ракови клетки; подобрява 
работата на сърцето;

4.  Камелия-сапонините и гликозидите също спомагат за насищането 
на клетките с кислород, регулират имунитета и бъбречната 
функция;

5.  Полифенолите са природни антиоксиданти. Имат антисептично 
и анти-ейдж действие. Повишават активността на човешкия 
организъм.

Състав: 
Маслото от семена на камелия е произведено по метода на 
студеното пресоване.

Препоръчва се:
•  За козметични цели;
•  За приготвяне на горещи блюда (маслото се изразходва много 
икономично). Това е единственото масло, което издържа при 
температура на загряване до 200-240 градуса без образуване на 
канцерогени;

•  В качеството на лечебна маз;
•  В студено състояние по 1-2 ч. л. и в салати.
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Код CА018
30 сашета х 3 гр.

БОРОВИЯТ ПРАШЕЦ е творение на природата, 
уникален, неповторим продукт. 
Съдържа: около 20 аминокиселини (включително 
8-те незаменими);
повече от 30 микро- и макро-елементи; 14 витамини; 
около 100 ензими и коензими; ненаситени мастни 
киселини;  флавоноиди; хранителна мека целулоза; 
моно- и полизахариди.
ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.  Имуномодулатор (укрепва имунитета, бори се с 
вируси, бактерии,алергични проблеми);

2.  Подобрява работата на сърдечно-съдовата 
система, укрепва кръвоносните съдове, 
нормализира кръвното налягане;

3.  Хепатопротектор - осигурява защита и 
възстановява нормалните чернодробни функции;

4.  Има уникален ефект при лечение на дихателните пътища (вкл.
туберколоза);

5.  Нормализира обмяната на веществата и помага за коригиране на 
теглото (ефективен е при наднормено и поднормено тегло).

6. Подобрява паметта и концентрацията;
7.  Ефикасен при синдрома на хроничната умора, лечение на анемия.
8. Мощен  антиоксидант, забавя стареенето;
9.  Подобрява работата на стомашно-чревния тракт и проблеми с 
констипация (запек);

10. При заболявания на простатата и  импотентност;
11. Ефикасен при ПМС (предменструален  синдром) и климакс;
12. Стимулира производството на инсулин;
13. Ефективен при нервни и депресивни състояния;
14.  Възпрепятства появата на тумори.  Ефикасен при възстановителни 

процеси след радиационно поражение и химиотерапия;
15. Оздравява и хидратира кожата;
16.  Избелва кожата, предотвратява появата на пигментни петна, 

премахва лунички;
17. Идеален природен стимулатор за спортисти.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ДОЗА:
1 саше дневно. 

БОРОВ ПРАШЕЦ НА ПРАХ
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КОМПЛЕКТ КЪРПИ
ОТ БАМБУКОВО ВЛАКНО

Бамбуковото влакно е екологично чисто, биоразградимо и натурално. 
Изработва  се от бамбук чрез висока технология, овладяна доста 
по-късно от тази за производство на памук, лен,вълна и коприна. 
Бамбуковото влакно е с естествен блясък и  е по-меко от  памука и 
по качество се доближава до коприната и кашмира.

Ползи и предимства:
1.  Мека, кадифено гладка повърхност, нежна към чувствителната 
кожа;

2.  Супер абсорбиращи свойства - бамбуковото влакно е уникално: 
има кръстовидни участъци, пълни с микро-дупчици и микро-
празнини. Това му дава  свойството да абсорбира и изпарява 
влага 3-4 пъти повече от памука.Не случайно е наречено „Кралят 
на влакната”;

3.  Анти-бактериални и противогъбични свойства - в бамбука има 
антибактериален агент, наречен „бамбуков кун“ (bamboo kun). Той 
унищожава  вредителите, патогените, плесените. При направени 
микроскопски изследвания (поставени еднакви количества 
бактерии върху памучна и бамбукова материя) след 24 часа е 
установено, че върху памучната тъкан бактериите се умножават, а 
при бамбуковата - 80% от болестотворните бактерии са загинали! 
Това изключва и появата на неприятни миризми;

4.  Антиалергични – не причинява алергии, защото бамбуковата тъкан 
съдържа естествени съставки: зелен пектин, аминокиселини, 
витамин Е, бамбуков мед; 

       Особено подходящи за хора с кожни алергии, дерматити и 
чувствителна кожа;

5.  Нормализира електромагнитните полета, премахва статичното 
електричество;

6.  Лесни за пране: здравина и устойчивост при многократно изпиране 
(над 500 пъти), запазват цветовете ярки и свежи.

Препоръчваме да се перат с неагресивни препарати, без хлор и 
избелващи съставки.
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Код CА013
1 бр.

ГОЛЯМ КОМПЛЕКТ

Кърпа за лице –   2 бр.   70х33 см
Хавлия за баня – 1 бр.   140х70 см

Кърпа за ръце – 2 бр.    33х34 см
Кърпа за лице – 1 бр.    70х33 см

Чорапи от бамбуково влакно (мъжки): 3 чифта черни.
Чорапи от бамбуково влакно (дамски): 3 чифтa - черно,
розово и екрю.

Материята от бамбук има редица уникални и полезни
свойства за човешкото тяло. Чорапите, изработени от 
бамбук, абсорбират и изпаряват влагата при потене  и 
краката се чувстват комфортно. Бамбукът абсорбира 
и неутрализира миризми. Има антиалергична и 
антимикробна способност. 
Намалява риска от гъбични заболявания, тъй като бамбуковия кун притежава способността 
да унищожава бактериите и гъбичките, за разлика от памучната материя.
Бамбуковите чорапи се създават чрез полимеризационна антибактериална технология, 
използвайки двойния ефект на бамбуковия кун. Бамбуковото влакно позволява на кожата 
да диша, намалява умората в краката и не създава дискомфорт при продължително носене 
на обувки. Осигурява достъп на кислород до крака и нормален обмен на влага.
Едно от опасните усложнения при диабета е синдромът на диабетно стъпало (SDS).
Бамбуковите чорапи са подходящи за тази категория пациенти.
Поради мекотата на влакната бамбуковите чорапи се препоръчват за спортисти при 
интензивни тренировки.
СЪСТАВ: изработени от специална прежда от бамбук и памук, добра хигроскопичност и 
пропускливост на въздуха.

МАЛЪК КОМПЛЕКТ

Код CА012
1 бр.

ЧОРАПИ ОТ БАМБУКОВИ ВЛАКНА

Код CА040 - мъжки
Код CА041 - дамски
3 чифта / комплект
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КОМПЛЕКТ ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ

Високотехнологичен  продукт.
Ергономичният дизайн на главата  на четката е 
направен с форма на ромб.

Специалната система от 2 вида влакна увеличава 
многократно възможността да се достигне до 
всички зони в устната кухина, включително до 
най-малките отвори между зъбите

Дългите влакна са изключително тънки (0,01мм) 
и меки. Те лесно проникват по-дълбоко между 
зъбите и ефективно премахват не само 
бактериите и плаката по линията на венците, но 
и под нея. 

Късите влакна са заоблени и по-твърди. Те добре почистват 
повърхността на зъбите, но са нежни към тях и венците. Краят им е 
полиран и благодарение на това не нараняват лигавицата в устната 
кухина.

Ергономичен е и дизайнът  на  дръжката - с противоплъзгащ ефект: 
приятна на допир и удобна за използване.
Четките гарантират  ежедневна комфортна грижа за устната кухина.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:
4 бр. (в пастелни цветове) в кутия.

Код CА027
4 бр.
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Код CА037
100 гр.

ПАСТА ЗА ЗЪБИ С БАМБУК

Паста за зъби на основата на екстракт от бамбукови листа, 
висококачествен абразивен силициев диоксид и ксилитол.

Грижливо отстранява зъбния камък, без да уврежда  емайла.

Бактерициден и противовъзпалителен ефект - отстранява 
възпалителните процеси в устната кухина.

Премахва неприятния дъх. С приятен охлаждащ ефект 

Ксилитол – укрепва и успокоява венците:  за профилактика срещу 
зъбен кариес 
Намалява кървенето на венците.        
С добър превантивен ефект срещу парадонтит

Ефикасно премахва зъбните отлагания,  включително и при  
млечните зъби.

При редовна употреба гарантираме здраве на цялата уста
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Код CА028
100 гр.

УТРИННА ПАСТА ЗА ЗЪБИ С БАМБУК

Двете пасти са разработени с оглед на различната 
физиологична среда в устната кухина през деня и 
нощта:
-  През нощта има слабо слюноотделяне, създават 
се условия за размножаване и активна дейност на 
вредни бактерии. 

-  През деня пък има богато слюноотделяне, тогава 
се храним, пием напитки, по емайла се отлагат 
остатъци, които се задържат през целия ден.

Утринна паста за зъби с мента и бамбук – свежест и 
блясък
Безвредно естествено избелва зъбите (действието 
на бамбука е и почистващо и антибактериално) и дава свеж дъх на 
мента.
Съдържа органичен растителен избелващ и освежаващ устната 
кухина компонент и компонент анти-отлагане. 
Съчетанието на бамбук и мента събужда жизнеността в устата.
 Постепенно изчиства зъбния камък, което от една страна спестява 
средства от посещение при зъболекар, от друга - нараняванията 
и неприятното ровичкане край венците, разкървавяване от 
механичното почистване, а лазерното почистване е повърхностно, 
а не под венците.
Пастата  не само почиства и избелва, но и защитава от образуването 
на зъбен камък, оздравява средата в устаната кухина. Има приятен 
вкус и аромат, което я  прави подходяща  както за възрастни, така 
и за деца
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Код CА029
100 гр.

ВЕЧЕРНА ПАСТА ЗА ЗЪБИ

Двете пасти са разработени с оглед на различната 
физиологична среда в устната кухина през деня и 
нощта:
-  През нощта има слабо слюноотделяне, създават 
се условия за размножаване и активна дейност на 
вредни бактерии. 

-  През деня пък има богато слюноотделяне, тогава 
се храним, пием напитки, по емайла се отлагат 
остатъци, които се задържат през целия ден. 

Вечерна паста за зъби с плодов вкус – за защита и 
възстановяване на зъби и венци

Съдържа фактор „блясък”, активна минерална съставка с дългосрочно 
действие, а другата и  сила е „анти-кариес”. За реминерализация на 
емайла на зъбите се грижи калций-фосфатно съединение с висока 
биодостъпност и биосъвместимост. 
Натуралните свойства на ксилитола защитават зъбите от отлагания 
(зъбен налеп) и осигуряват нормализирането на бактериалния 
баланс на устната кухина
Зъбите дълго остават чисти и максимално защитени от кариес. 
За защитата на венците е използван двоен екстраст от кора на 
трепетлика, в който са съхранени всички целебни свойства на 
растението, известно със своите мощни противовъзпалителни, 
антиоксидантни и стягащи свойства. 
Натриевият хидрокарбонат намалява отоците и нормализира 
киселинността в устата. 
Пастата притежава двустранен подход: защитава венците и 
решава проблеми с повишената чувствителност на зъбите, а при 
продължителна употреба – с парадонтит и парадонтоза.
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Код CА039
240 мл.

ВОДА ЗА УСТА С БАМБУК
Изплакването на устата е основен елемент от ежедневната грижа 
за устната кухина. Нейната редовна употреба (два пъти дневно) 
дава свеж дъх и има превантивен ефект срещу възпаление на 
венците и други зъбни заболявания.
Може да се използва като средство за изплакване на зъбите 
ПРЕДИ почистване. Водата с бамбук омекотява плаката, така 
че е по-лесно да се почисти, а също така предпазва и облекчава 
при възпаление на венците. Никаква четка не може да премахне 
цялата плака, да унищожи всички бактерии на венците, езика 
и други труднодостъпни места в устата. Дори използването на 
зъбни конци не помага достатъчно. Това са бактериите и млечната 
киселина, образувани по време на жизнената им дейност, които са 
основните причини за кариес, неприятна миризма и възпаление 
на венците. Но не забравяйте, че използването на вода за уста не 
може да замени редовната грижа за устната кухина и трябва да се 
разглежда само като допълнение към нея.
ДЕЙСТВИЕ:
• подобрява свежестта на дъха;
• намалява броя на микробите в устната кухина;
• има противовъзпалително и противогъбично действие;
• намалява риска от пародонтит и други стоматологични 

заболявания;
• има антисептичен ефект;
• поддържа белотата на зъбите;
• укрепва емайла;
• предотвратява образуването на кариес;
• бори се с образуването на зъбен камък;
• тонизира стените на кръвоносните съдове, намалява 

възпалението и кървенето на венците;
• убива бактериалната плака, която води до появата на кариес, 

гингивит.
СЪСТАВ: листа от бамбук, мента.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Напълнете капачката, БЕЗ да се разрежда с вода, 
изплакнете устата за 30 секунди и изплюйте. За максимален ефект 
не приемайте храна и течности в продължение на 30 минути след 
процедурата. Препоръчва се за ежедневна употреба, два пъти 
дневно.
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Код CА038
25 мл.

СПРЕЙ ЗА СВЕЖ ДЪХ
Освежаващият спрей за уста се основава на дългосрочни научни 
изследвания. Помага за поддържане на здравето и доброто 
състояние на лигавиците в устната кухина; да се осигури добра 
хигиена и добро самочувствие. Уникалният компонент на спрея 
ефективно премахва миризми на цигари, алкохол и вино, чесън и 
лош дъх.

ДЕЙСТВИЕ:
• освежава дъха;
• нормализира състоянието на микрофлората в устната кухина;
• нормализира продукцията на секрецията на слюнката;
• елиминира всички видове миризми;
• осигурява предотвратяване на възможна инфекция на 

дихателната система;
• нормализира естествения състав на слюнката;
• овлажнява ларинкса, премахвайки фантомните признаци на 

жажда и дискомфорт;
• поддържа необходимата хигиена на устната кухина.

СЪСТАВ: бамбукови листа, сорбитол, ментол, дестилирана вода

ПРИЛОЖЕНИЕ: приближете флакона в изправено положение 
към устата и впръскайте. Повтаряйте апликациите толкова често, 
колкото е необходимо. Не изплаквайте с вода.
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Код CА032
400 мл.

ШАМПОАН ПРОТИВ ПЪРХОТ С БАМБУК
Съдържа натурален екстракт от бамбукови листа с противопърхотна 
формула ZPT complex

УНИКАЛНИЯТ  ZPT КОМПЛЕКС:
•  Предотвратява сърбежа и лющенето на скалпа на главата, появата 
на пърхот;

•  Успокоява кожата на главата;
•  Освежава и отстранява сухотата и дискомфорта;
•  Подхранва косъма, прави косата гладка, обемна  и блестяща.
•  Увеличава жизнеспособността и активността на космените 
фоликули и синтеза на колаген 18 пъти;

•  Съхранява чистотата и блясъка на косата дълго време;
•  Нормализира pH и работата на потните жлези на скалпа;
•  Бамбукът способства за регенерацията на епидермиса.

•  Натуралният екстракт от бамбукови листа подхранва и хидратира 
косата.

•  Уникалният екстракт от коприна образува защитен слой на 
повърхността на косъма  и задържа влагата в него.

•  Шампоанът намалява въздействието на агресивните външни 
фактори.

•  Защитава и подхранва скалпа
•  Косата придобива блясък, става здрава, жива  и еластична.

 

ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН С БАМБУК

Код CА045
400 мл.
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Код CА034
200 мл.

БАЛСАМ ЗА КОСА

Честото миене на косата, използването на гореща вода,употребата 
на сешоар и преси, химикалите, слънцето и морската вода уврежда 
естествената защита на косата. В резултат на това косата губи 
влага, еластичност, мекота, а скалпът става чувствителен.Появява 
се сърбеж и косопад.

Балсамът съдържа различни растителни компоненти: екстракт 
от бамбукови листа, копринени протеини, масло от жожоба, които 
укрепват структурата и се грижат за хидратацията на косъма.

Омекотява  и създава обем.

Идеален  за използване след агресивно химическо въздействие – 
стилизанти,обезцветяване, боядисване.

Подходящ за всички типове коса. Маслото от жожоба, благодарение 
на действието на микроелементите, витамините и аминокиселините 
върху луковицата на косъма, ускорява растежа на косата и осигурява 
подхранването й.

Балсамът притежава антистатичен ефект. Кичурите стават 
копринено меки и послушни.

След измиване нанесете върху мократа коса по дължина на косъма 
и след 2-7 мин.  изплакнете 
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Код CА035
700 мл.

ДУШ - ГЕЛ
Честото използване на алкални сапуни води до нарушение на 
защитната функция на кожата – алкалите унищожават роговата 
повърхност, което е причина за дехидратация на кожата- тя става 
суха, вяла и поддатлива към заболявания.

Хидратиращият душ- гел с натурален екстракт от бамбкови листа 
и нежна СПА формула с колаген  е с високо качество и слабо 
алкален състав.

Той деликатно  почиства кожата, с обилна пяна и приятен аромат 
и придава усещане за свежест и чистота.

Гелът хидратира, подхранва, бързо премахва сърбежа, придава 
усещане за комфорт и свежест

Екстрактът от бамбукови листа притежава антибактериално, 
противовъзпалително и противоалергично действие.

Кокосовото масло задържа влагата в кожата. Активните 
компоненти на различните растения помагат за нежното и 
ефективно отстраняване на замърсяванията и мазнината от 
повърхността на ръцете, предотвратявайки раздразнението.

Не нарушава pH и не изсушава на кожата на ръцете.

Тестовете показват, че върху сух и мокър сапун бактериите 
оцеляват до 48 часа.

За да избегнете различни инфекции – използвайте 
антибактериалния течен сапун с дозатор.

ТЕЧЕН САПУН ЗА РЪЦЕ

Код CА036
500 мл.
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Код CА030
1 л.

ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ
ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ
С ЕКСТРАКТ ОТ БАМБУКОВИ ЛИСТА

Концентратът на гела за миене на съдове, зеленчуци и плодове 
съдържа екстракт от бамбукови листа, както и три активни миещи 
компонента – алкил гликозил от растителен произход, кокосово 
масло и производните на бетаина, получени от натурална растителна 
суровина, притежава отлични  миещи и обезмасляващи свойства.
Това  го прави оптимално подходящ за миене на съдове, зеленчуци 
и плодове.

Екстрактът от бамбук притежава противовъзпалителни и 
противоалергични свойства.

При ръчно миене не дразни кожата на ръцете и я защитава  от 
всякакви негативни въздействия. 

Растителните компоненти са нетоксични, безопасни и не оставят 
следи. Те са биоразградими и не съдържат фосфати, което прави 
гела екологично чист и неоказващ негативно влияние върху  
околната среда.

Инструкция за прилагане: 
Концентратът се разрежда с вода в съотношение от 1:1 до 1:4.
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Код CА031
1 л.

ГЕЛ ЗА ПРАНЕ С БАМБУК
С ЕКСТРАКТ ОТ БАМБУКОВИ ЛИСТА

Концентратът от гел за пране  с екстракт от бамбукови листа е 
предназначен за деликатно пране на всички видове тъкани във вода 
с различна твърдост.
Използването на триизмерна растителна комбинация позволява 
съчетаването на интензивното отстраняване на замърсяванията 
с нежната грижа за тъканите и цветовете. Подходящ  за ръчно и 
машинно пране, за всякакви тъкани и материи (включително детски 
дрешки, пелени). 
Комплексът от био-ензими лесно отстранява петна от мазнини, пот, 
кръв, мляко и други трудни за почистване петна.
Екстрактът от бамбук и плодовете на Sapindus Mukorossi (с най-
високо съдържание на сапонин и алтернатива на химическите 
детергенти)  правят гела подходящ за пране на бельо и деликатни 
тъкани.
Има антикорозионен ефект (не позволява да ръждясат ципове и 
метални копчета, както и пералните машини). 
Слабопенлив - пести електроенергия и вода. Биоразградимите 
компоненти не вредят на околната среда и не предизвикват алергии.

Инструкция за прилагане:
1.  За машинно пране: на всеки 30 литра вода се добавят 15 мл 
концентрат (1/2 капачка);

2.  За ръчно пране: 15 мл концентрат се разреждат с 10 литра вода.
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Код CА025
4 бр.

АНТИ-ЕЙДЖ ХИДРОГЕЛ  МАСКА

Съдържа в състава си такива уникални компоненти, като: колоидна 
платина, аденозин, морски колаген, екстракт от лотос и други ценни 
съставки, които незабавно елиминират натрупаните възрастови 
проблеми и изпълват кожата на лицето и шията със свежест и 
жизнена сила. Ефективно намалява  мимическите фини бръчки.
 
Прониква в най-дълбоките слоеве на кожата и стимулира 
обновяването на клетките, поддържа водния баланс на сухата и 
повяхнала кожа. Подобрява еластичността и текстурата на кожата, 
като я прави по-гладка и по-еластична.

1. Екстракт от лотос.
Прониква в дълбоките слоеве на епидермиса. Благодарение 
на уникалния си химически състав той оказва регенериращо и 
тонизиращо въздействие на изтощената, уморена и “възрастна” 
кожа. Укрепва междуклетъчните мембрани и кръвоносни съдове, 
подобрява кръвообращението, има силно изразено антиоксидантно 
действие, стимулира производството на колаген.

2. Колоидна платина.
Ексклузивен платинум - подобрява хидратацията  на кожата и 
намалява фините бръчки. Балансира естествената буфер-зона на 
кожата, която я предпазва от външни влияния и загуба на влага. 
Възобновява електрическия баланс, благодарение на което кожните 
клетки усвояват по-добре хранителните съставки. Платината 
осигурява перфектния енергиен баланс  и забавя стареенето.

3. Антиоксидантно действие. Колоидната платина неутрализира 
всички видове активен кислород (оксидантен стрес) и засилва 
ефекта и на другите антиоксиданти. Намалява риска от възпаления 
и предодвратява бързото стареене на клетките. Повишава 
регенерацията на кожата, свива порите, подобрява цвета на лицето.
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4. Аденозин.
Коензим, който участва в повече от 40 клетъчни биохимични 
реакции. Подобрява способността на кожата да задържа влага чрез 
обновяване на митохондриите (електроцентралите на клетките). 
Подобрява метаболизма, активизира микроциркулацията.Има 
противовъзпалителен ефект при проблемни кожи, склонни към 
зачервяване. 

Този истински еликсир на младостта прави кожата на лицето и шията 
стегната,еластична,бляскава,свежа и сияйна и създава задълго 
усещане за комфорт

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ:

Старателно нанесете елементите на маската върху добре 
почистената и подсушена  кожа на лицето и шията.
 След 20-40 минути отстранете маската, масажирайте до пълното 
попиване на гела.
За видимо състарена кожа се препоръчва  ежедневно прилагане 
през първите две седмици, след което, за поддържане на ефекта - 3 
пъти в седмицата.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:

1 кутия съдържа 4 маски в индивидуална херметична опаковка.

Всяка маска може да се използва по няколко пъти, ако я приберете 
грижливо и съхранявате в хладилник 
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Код CА026
4 бр.

ХИДРОГЕЛ МАСКА
НА БИЛКОВА ОСНОВА SHARELAND

Това е първата, произведена в Република Корея, хидратираща 
маска, съдържаща 100 билки.
Редовното прилагане на маската ефективно ще хидратира кожата, 
ще й позволи да попие 100-те активни компонента, да възстанови 
водния баланс и същевременно ще задържи влагата в дълбочина. 
Хидратирането на кожата е подходящо и забележимо при всички 
сезони.
Само 15 минути след прилагането на маската хидратацията на 
кожата нараства 128%: 
24 часа по-късно е 37,9% и дори след 120 часа е 8,6%. Това означава, 
че маската  е ефективна цели 120 часа (5 дни). През това време 
растителните екстракти осигуряват на кожата достатъчно количество 
влага и по естествен път възвръщат блясъка и младежкото и сияние.

СВОЙСТВА НА ХИДРОГЕЛ
Хидрогелът  от една страна ефективно хидратира кожата, от 
друга страна способства за  бързото и пълноценно проникване 
на активните компоненти. Той защитава кожата от агресивните 
въздействия на околната среда и сезонните вредни влияния и 
възвръша жизнеността на уморената и вяла кожа. 

УНИКАЛНИЯТ СЪСТАВ И НЕГОВИТЕ СВОЙСТВА
Растителните екстракти- екстракт от фурми, азиатска центела, 
витекс, крушовидна облепиха - осигуряват интензивно и дълбоко 
овлажняване и по естествен начин правят кожата кадифена , 
стегната и еластична.
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Хиалуроновата киселина в състава на маската активира 
фибропластите, които отделят колаген и еластин - двата ключови 
протеина за здрава и красива кожа. Стимулира микроциркулацията 
и забавя процесите на стареене.
Екстрактите от семена на сусам, корени от бодлив сибирски 
женшен, плодове от грозде и семена от слънчоглед  имат мощно 
антиоксидантно и подхранващо действие, регулират обменните 
процеси и  и придават стегнат и свеж вид.
Екстрактите от семена на салвия, семена на анасон, бяла еклипта, 
кората от черница и корените на полска мента имат дезинфекциращо, 
успокояващо и освежаващо действие. Успокояват алергичната кожа, 
отстраняват сезонното подпухване и зачервяване, повишената й 
чувствителност, склонност към лющене, пъпки, дерматити, акне.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРИЛАГАНЕ
Комплексната хидрогел маска на билкова основа SHARELAND е 
преминала сертифициране на качеството SGS – световно признат 
еталон за качество.
Използването на маската е напълно безопасно за здравето.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Почистете и подсушете лицето. Старателно нанесете маската.
Отстранете маската след 20-40 минути. 
Леко масажирайте до пълно попиване на остатъците от гела.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:
1 кутийка съдържа 4 маски в индивидуална херметична опаковка.
Маската може да се използва от двете страни.
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РЕГЕНЕРИРАЩА КОЗМЕТИКА
SHARELAND

Фактор на красотата
Откриването на “епидермалния растежен фактор” (EGF) датира от 60-те години на миналия 
век. Той играе важна физиологична роля в регулиране на деленето, регенерацията и 
всички  важни метаболитни процеси в кожата. Дълги години  клиничната практика доказва, 
че нивото на EGF в кожата определя скоростта на регенерация на клетките, което е пряко 
свързано  с младостта  и структурата на кожата . 
Поради тази причина EGF се нарича “фактор за красотата”. Благодарение на тези научни 
открития и изследвания,  д-р Стенли Коен от САЩ получи Нобеловата награда за медицина 
през 1986 г.
Проучванията показват, че съдържанието на EGF в кожата започва да намалява след 25 
години. Възстановяването на нивата на EGF след 30 години спомага за регенерацията 
на клетките, възстановява кожата и балансира  нейния метаболизъм, прави я еластична, 
хидратирана, пълна  с  младежко сияние.
EGF - епидермален растежен фактор е  специален полипептид, клетъчен активатор, който:
- хидратира в дълбочина;
- отстранява сенките и торбичките под очите;
- премахва пигментните петна и изравнява тена;
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- възвръща стегнатостта и еластичността на кожата;
- подобрява и подмладява вида и структурата на кожата;
- значително намалява размера на порите; 
- стимулира бързото зарастване на рани, премахва белези;
-  изглажда бръчки по челото, около устните, пачи крак, вертикални и хоризонтални бръчки.
Как да получите максимален ефект: да се отървете от бръчките, тъмните кръгове около 
очите, посивелия тургур? Как да  възстановите  еластичността на кожата, нейната свежест 
и блясък с помощта на регенериращата серия Shareland?

Стъпки за приложение:
1. Регенериращ тонер Shareland:
• подготвя кожата за по-ефективното проникване на “епидермалния растежен фактор” (EGF) 
и другите естествени активни компоненти;
• изсветлява  и овлажнява кожата.
2. Ревитализиращ крем за зоната около очите Shareland:
• намалява торбичките под очите;
•  премахва тъмните кръгове; 
• ефективно се бори с бръчките - съдържа калций от концентрат от коралови водорасли.
3. Ревитализираща есенция Shareland:
• изглажда повърхностни и дълбоки бръчки, благодарение на “епидермалния растежен 
фактор”EGF и  пикногенол (от борова кора) - активната съставка с антиоксидантни свойства, 
която действа 350 пъти по-ефективно от витамин Е.
4. Регенерираща и дълбокоподхранваща емулсия  Shareland:
• уникален комплекс за клетъчна регенерация, който подсилва жизнените функции на 
кожатa и ревитализира клетъчния метаболизъм, за видим лифтинг-ефект и намаляване на 
бръчките.
5. Подхранващ  и регенериращ  крем за лице  Shareland: 
•  създава хидролипиден  защитен филм върху повърхността на кожата;
• регулира баланса на водата и мазнините;
• образува защитна бариера, блокираща загубата на влага;
•  комплекс от серамиди овлажнява допълнително повърхността на кожата, укрепват 
клетъчните стени, предотвратяват образуването на малки бръчици и стареенето на 
кожата.

Премиум козметика SHARELAND - максимален и 
дългосрочен ефект!
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РЕГЕНЕРИРАЩ ТОНЕР
ПРЕДИМСТВА
• балансира нивата  на рН на кожата;
• омекотява горния  слой;
•   овлажнява кожата и позволява по-бързото усвояване на 
хранителните вещества;

• поддържа кожата сияйна, хидратирана и жизнена.

Начин на приложение: Нанасяйте сутрин и вечер върху добре 
почистено лице с върха на пръстите си с масажни движения до 
пълното абсорбиране и чак тогава приложете следващ продукт.

Код CА050
1 бр. х 150 мл.
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РЕВИТАЛИЗИРАЩ СЕТ: 
• Ревитализиращ околоочен крем- 1 флакон / 15 мл.
• Ревитализираща есенция - 2 флакона / 15 мл.

Деликатната зона  около очите е взискателна и капризна  и се нуждае 
от специални грижи!
Околоочният крем осигурява балансирана  грижа за кожата около 
очите. Има лека копринена  текстура, която бързо се абсорбира. Той е 
ефективен в борбата срещу тъмните  кръгове и фините бръчки около 
очите. Съдържанието на хранителни вещества  и епидермалния 
растежен фактор (EGF ) помага за генерацията на ново поколение 
клетки, стимулира микроциркулацията и жизнеността на клетките на 
кожата около очите.
• Хидратира и ревитализира;
• Изглажда фините и по-дълбоки линии;
• Намалява торбичките и тъмните кръгове.
Начин  на приложение:
Нанасяйте сутрин и вечер в зоната около очите с помощта на 
накрайника  върху добре почистена кожа

Магията на есенцията се крие най-вече в  епидермален растежен 
фактор EGF (SH-1-олигопептиди) и антиоксидантното действие на 
екстракта  от кората на планински бор Pinus Pumilio
Ревитализиращата  есенция:
• активира кожата да произвежда  нови клетки;
• стимулира клетъчната активност;
• подобрява микроциркулацията;
• подобрява еластичността на кожата;
• изглажда повърхностни и дълбоки бръчки;
• подобрява състоянието на кожата;
• забавя стареенето;
• прави кожата по-гладка, сияйна и млада.
Начин  на приложение:
Сутрин и вечер с помощта на гутатора нанесете малко количество  
и разнесете равномерно  с нежни потупващи движения до пълно 
попиване особено в критичните зони.

Код CА053
1 бр. х 15 мл. 

РЕВИТАЛИЗИРАЩ ОКОЛООЧЕН  КРЕМ

РЕВИТАЛИЗИРАЩА ЕСЕНЦИЯ

Код CА053
2 бр. х 15 мл.
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РЕГЕНЕРИРАЩА И  ДЪЛБОКО
ПОДХРАНВАЩА ЕМУЛСИЯ

Предимства: 
• подобрява  еластичността на кожата;
• Създава хидролипиден филм върху повърхността на кожата;
• регулира баланса на водата и мазнините;
• насърчава усвояването на хранителните вещества;
• подобрява състоянието на кожата, поддържайки я хидратирана, 
гладка и еластична.

Начин на приложение:
Нанесете  равномерно върху лицето и шията с леко потупване или 
масажни  движения, докато напълно се абсорбира;
 

Код CА051
1 бр. х 50 мл.
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ПОДХРАНВАЩ И РЕГЕНЕРИРАЩ 
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

Предимства
• Създава хидролипиден  защитен филм върху повърхността на 
кожата;
• регулира баланса на водата и мазнините;
• образува защитна бариера, блокираща загубата на влага;
• насърчава усвояването на хранителните вещества;
•  изглажда дълбоките и фини бръчки, подобрява състоянието на 
кожата;

• забавя процеса на стареене;
• ревитализира клетъчния  метаболизъм за видим лифтинг –ефект 
и намаляване на бръчките.

Начин  на  приложение:
Нанесете равномерно върху кожата  на лицето  и шията  с леко 
потупване или масажни  движения, докато напълно се абсорбира.

Код CА052
1 бр. х 50 мл.



50



5151515

СИСТЕМА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В 
КОРПОРАЦИЯ “NEW ERA“

(само за ФРАНЧАЙЗ-ПАРТНЬОРИ
и ВИП КЛИЕНТИ)

• балансиран, леко изпълним маркетинг с натрупване;

•  без снижаване в постигната степен на развитие, може само 

да нараства;

• без задължителни покупки в началния етап на развитие;

• 68% от целия оборот се изплаща като възнаграждения;

•  пасивен доход (2 вида държавна пенсия)  - % от евро-азиатския 

и световния оборот на компанията;

• без откъсване на екипи - изгодно е да изграждаш лидери;

• без конкуренция в екипа и между различни екипи;

• бързо достигане на пасивен доход.
 

w w w. i n t g z . b g
w w w. n e we r a - b u l g a r i a . b l o g s p o t . b g
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ЦЕНОВА ЛИСТА, в сила от 01.04.2018
Направете акаунт за 1100 PV (около 400 лв.)

и пазарувайте умно с до 68% по-евтино
Наименование Код Опаковка PV VIP Цена

“GUOZHEN” ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВЕ
“GUOZHEN”  HEALTH PRODUCTS

1 Боров прашец Pine Pollen CA001 108 табл. 110 39,95 лв.
2 Бамбук на здравето Bamboo Leaf Essence CA002 108 табл. 240 83,95 лв.
3 Чай от бамбукови листа

Lophatherum Health Tea CA003 10 пак. 41 14,95 лв.

4 Черен чай   Black Tea CA004 20 пак. 154 61,95 лв.
5 Таблетки МАКА Maca Tablets CA005 150 табл. 305 116,95 лв.
6 Капсули с екстракт от гроздови семки 

Grape Seed VE Softgels CA006 90 табл. 270 95,95 лв.

7 Боров прашец с Олигозахариди
Pine Pollen XOS Granules CA007 30 сашета 162 63,95 лв.

8 Боров прашец за защита на черния дроб 
Pine Pollen Mate (Liver Mate) CA010 180 табл. 425 168,00 лв.

9 Енергийни барчета с боров прашец 
Pine Pollen Energy Bars CA014 2 х 50гр. 14 6,25 лв.

10 Таблетки НАТТО Natto Cleaning Tablets CA015 90 табл. 268 95,95 лв.
11 Ленено масло- студено пресовано 

Cold-pressed Flaxseed Oil CA024 4 х 250мл. 165 89,95 лв.

12 Масло от Камелия 
Pressing Oil Tea Camellia Seed Oil CA033 2 х 500мл. 182 99,95 лв.

13 Боров прашец на прах  Pine Pollen Powder СА018 30 сашета 212 75,95 лв.
“ZHUZHEN” ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА

“ZHUZHEN” PERSONAL CARE PRODUCTS
14 Комплект кърпи от бамбук малък

Bamboo Fiber Towel (Single) CA012 1 бр. 30 20,95 лв.

15 Комплект кърпи от бамбук голям
Bamboo Fiber Towel (Twin) CA013 1 бр. 110 76,95 лв.

16 Комплект четки за зъби Toothbrushes CA027 4 бр. 42 20,95 лв.
17 Освежаваща паста за зъби с мента и 

бамбук Refreshing toothpaste with bamboo 
and mint fl avor CA028 100 g. 23 9,00 лв
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Наименование Код Опаковка PV VIP Цена
18 Вечерна паста за зъби  с плодов вкус 

Toothpaste for protection of teeth and gums 
with fruit taste

CA029 100 g. 23 9,00 лв.

19 Гел за миене на съдове с бамбук Bamboo 
Dishwashing Detergent CA030 1 L 42 20,95 лв.

20 Течен препарат за пране с бамбук
Bamboo Liquid Laundry Detergent CA031 1 L 49 23,95 лв.

21 Шампоан против пърхот с бамбук
Bamboo Аnti-Dandruff Shampoo CA032 400 ml. 70 29,95 лв.

22 Балсам за коса Hair Conditioner CA034 200 ml. 44 18,95 лв.
23 Душ-Гел  Shower-Gel CA035 700 ml. 88 38,00 лв.
24 Течен сапун за ръце Liquid soap CA036 500 ml. 25 13,95 лв.
25 Паста за зъби с бамбук

Bamboo Leaf Essence Toothpaste CA037 100 g. 23 9,00 лв.

26 Спрей за свеж дъх Fresh breath spray CA038 25 ml. 45 21,95 лв.
27 Вода за уста 

Deep nursing mouthwash CA039 240 ml. 34 18,20 лв.

28 Чорапи от бамбук мъжки (3 чифта) CA040 3 pcs 69 32,30 лв.
29 Чорапи от бамбук дамски (3 чифта) CA041 3 pcs 69 32,30 лв.
30 Подхранващ Шампоан  с бамбук

Bamboo Nourishing conditioning shampoo CA045 400 ml. 70 29,95 лв.

“SHARELAND” ПРЕМИУМ КОЗМЕТИКА
“SHARELAND” PREMIUM COSMETICS

31 Анти-ейдж хидрогел маска
Anti-Ageing Hydrogel Mask CA025 4 бр. 165 72,95 лв.

32 Хидрогел маска на билкова основа
Oriental Herb Complex Hydrogel Mask CA026 4 бр. 95 39,95 лв.

33 Регенериращ  тонер Recovering Toner CA050 150 мл. 211 86,00 лв.
34 Регенерираща и дълбоко подхранваща 

емулсия Regenerative Nutritional Emulsion CA051 50 мл. 286 116,00 лв.

35 Подхранващ и регенериращ крем за лице 
Cleaning face cream CA052 50 мл. 306 124,00 лв.

36 Ревитализиращ сет – ревитализиращ 
околоочен крем и ревитализираща 
есенция Revitalizing Essence and Restoring 
Eye Cream

CA053 1 х 15 мл.
2 х 15 мл. 802 330,00 лв.
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КАТАЛОГ
NEW ERA Health Industry (Group) Co, Ltd

NEW ERA HEALTH INDUSTRY
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