
Каталог 11–12/2021 (листопад – грудень). Акційні пропозиції діють з 01.11.2021  
до 31.12.2021. Увага! Ціни дійсні на всій території України. Кількість товарів  
за акційними пропозиціями обмежена. 
Каталог 11-12/2021 (ноябрь – декабрь). Акционные предложения действуют  
с 01.11.2021 по 31.12.2021. Внимание! Цены действительны на всей территории Украины. 
Количество товаров по акционным предложениям ограничено. 



419314 
АРОМАТНЕ ШАМПАНСЬКЕ
КРЕМ ДЛЯ РУК І ТІЛА
Крем для рук і тіла, наповнений оліями солодкого 
мигдалю та ши, квітковою водою неролі та зелено-
го чаю, — 24 години зволоження! Робить шкіру ніж-
ною та шовковистою, а натуральні перламутрові 
частинки надають їй природного ніжного сяяння.

АРОМАТНОЕ ШАМПАНСКОЕ
КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА
Крем для рук и тела, наполненный маслами сладкого 
миндаля и ши, цветочной водой нероли и зеленого чая, — 
24 часа увлажнения! Делает кожу нежной и бархатистой, 
а натуральные перламутровые частицы придают ей есте-
ственное нежное сияние.

250 мл 195 грн 
 260 грн

НЕЗАБАРОМ У ПРОДАЖУ! 
СКОРО В ПРОДАЖЕ!

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Час здійснення бажань настав!
Відкрийте святковий каталог Siberian Wellness, 
наповнений дивами новорічної ночі. Знайдіть 

подарунки для себе та своїх близьких —  
ми підготували безліч приємних сюрпризів  

для кожного!

Время исполнения желаний пришло! 
Откройте праздничный каталог Siberian Wellness, 

наполненный чудесами новогодней ночи. Найдите подарки 
для себя и своих близких —  мы подготовили множество 

приятных сюрпризов для каждого!

НОВИЙ РІК ПОЧИНАЄТЬСЯ  
З SIBERIAN WELLNESS!

НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ С SIBERIAN WELLNESS!
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ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

ДЕРЕВНИЙ, ГУРМАНСЬКИЙ
спеції, деревні ноти, кедр, ром, 
ваніль, пачулі, гурманські ноти
ДРЕВЕСНЫЙ, ГУРМАНСКИЙ
специи, древесные ноты, кедр, ром, 
ваниль, пачули, гурманские ноты

МАКСИМАЛЬНА 
КОНЦЕНТРАЦІЯ АРОМАТУ 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

419968 
9 NONUM
ПАРФУМИ-КОНЦЕНТРАТ | 
EXTRAIT DE PARFUM 
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ |  
EXTRAIT DE PARFUM

50 мл 2560 грн

Парфумерка СУАЗІК БОКУР 
(Soizic Beaucourt) 
Французька парфумерка, 
учасниця команди 
Eurofragance. 
Парфюмер СУАЗИК БОКУР  
(Soizic Beaucourt) 
Французский парфюмер, участ-
ник команды Eurofragance.

411170 
МАЛИНА 
& ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК  

МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

75 мл 125 грн
411168 
МОЛОЧНИЙ ОВЕС 
& РИСОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК 

МОЛОЧНЫЙ ОВЕС 
& РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 125 грн

КРЕМ  
ДЛЯ РУК —  

У ПОДАРУНОК! 
(ПРИ ЗАМОВЛЕННІ БУДЬ-ЯКОГО 

АРОМАТУ З ЦИХ СТОРІНОК)

КРЕМ ДЛЯ РУК — 
В ПОДАРОК! 
(ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОГО  

АРОМАТА  С ЭТИХ  
СТРАНИЦ)

ПІЗНАЙ МИСТЕЦТВО 
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ 
ЖИТТЯМ 
ПОЗНАЙ ИСКУССТВО НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ЖИЗНЬЮ

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ ВИНЯТКОВУ ЯКІСТЬ АРОМАТУ!
У серці 9 Nonum — ромова есенція з самого напою, що 
надає йому злегка п'янкого відтінку. Запаморочливий 
деревно-гурманський аромат розкривається звучанням 
дубового абсолю, нот кориці та пачулі. А стійкі акценти 
сандалу, праліне й ванілі сплітаються у неповторний 
вишуканий шлейф, гідний справжніх цінителів.
ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО АРОМАТА! 
В сердце 9 Nonum — ромовая эссенция из самого напитка, придающая 
ему слегка пьянящий оттенок. Головокружительный древесно-гурман-
ский аромат раскрывается звучанием дубового абсолю, нот корицы 
и пачули. А стойкие акценты сандала, пралине и ванили сплетаются 
в неповторимый изысканный шлейф, достойный истинных ценителей.
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411170 
МАЛИНА 
& ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК  

МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

75 мл 125 грн
411168 
МОЛОЧНИЙ ОВЕС 
& РИСОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК 

МОЛОЧНЫЙ ОВЕС 
& РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 125 грн

КРЕМ  
ДЛЯ РУК —  

У ПОДАРУНОК! 
(ПРИ ЗАМОВЛЕННІ БУДЬ-ЯКОГО 

АРОМАТУ З ЦИХ СТОРІНОК)

КРЕМ ДЛЯ РУК — 
В ПОДАРОК! 
(ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОГО  

АРОМАТА  С ЭТИХ  
СТРАНИЦ)

АРОМАТИЧНИЙ, 
ЦИТРУСОВИЙ 
(ГЕСПЕРИДНИЙ)
бергамот, жасмин, 
шкіра, чорний чай 
і листя чаю мате, пачулі
АРОМАТИЧЕСКИЙ, 
ЦИТРУСОВЫЙ 
(ГЕСПЕРИДНЫЙ)
бергамот, жасмин, 
кожа, черный чай и 
листья чая мате, пачули

419969 
6 SEXTUM
ПАРФУМИ-КОНЦЕНТРАТ |  
EXTRAIT DE PARFUM 
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ |  
EXTRAIT DE PARFUM

50 мл 2560 грн

НОВІ ГРАНІ 
ЧУТТЄВОСТІ 
НОВЫЕ ГРАНИ ЧУВСТВЕННОСТИ

МАКСИМАЛЬНА 
КОНЦЕНТРАЦІЯ АРОМАТУ 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ШКІРЯНИЙ, КВІТКОВИЙ
амбра, шкіра, пелюстки троянди, кашемір, 
мускус, уд, димні ноти
КОЖАНЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ 
амбра, кожа, лепестки розы, кашемир, 
мускус, уд, дымные ноты

419967 
1 PRIMUM
ПАРФУМИ-КОНЦЕНТРАТ |  
EXTRAIT DE PARFUM 
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ |  
EXTRAIT DE PARFUM

50 мл 2560 грн

МАКСИМАЛЬНА 
КОНЦЕНТРАЦІЯ АРОМАТУ 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Тактильна чуттєвість грубої шкіри, тек-
стурована спеціями та ароматом уду, 
що викликає звикання. Композиція 
огортає, наче друга шкіра. Квіткові ноти 
чайної троянди та ніжна бархатистість 
кашеміру змушують почувати себе ін-
шим, гарним і бажаним.  
Тактильная чувственность грубой кожи, тексту-
рированная специями и вызывающим привыка-
ние ароматом уда. Композиция обволакивает, 
как вторая кожа. Цветочные ноты чайной розы 
и нежная бархатистость кашемира заставляют 
чувствовать себя другим, красивым и желанным. 

Що лежить поза традиційними ароматами? Як ніколи 
раніше чайну ноту переусвідомлено та перероблено, 
щоб стати чимось новим і приголомшливим. Твір 
максимальної гучності! 
Что лежит за гранью традиционных ароматов? Как никогда раньше 
чайная нота переосмыслена и переработана, чтобы стать чем-то 
новым и потрясающим. Творение максимальной громкости! 

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
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ДЕРЕВНИЙ
хвоя сибірського кедра, сибірська 
сосна, сандалове дерево, пачулі, 
амбра, ялиновий бальзам
ДРЕВЕСНЫЙ
хвоя сибирского кедра, сибирская 
сосна, сандаловое дерево, пачули, 
амбра, еловый бальзам

411162 
L'ESSENCE DE TAIGA | 
Л’ЕСЕНС ДЕ ТАЙГА
ПАРФУМИ-КОНЦЕНТРАТ | 
EXTRAIT DE PARFUM 
ДУХИ-КОНЦЕНТРАТ |  
EXTRAIT DE PARFUM

50 мл 1630 грн

СВІЖИЙ, ЗЕЛЕНИЙ, ЦИТРУСОВИЙ
цитрусова свіжість, листя інжиру, 
пряний імбир, ветивер, білий 
мускус, сандалове дерево
CВЕЖИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЦИТРУСОВЫЙ
цитрусовая свежесть, листья 
инжира, пряный имбирь, ветивер, 
белый мускус, сандаловое дерево

419221 
OLKHON | ОЛЬХОН
ПАРФУМЕРНА ВОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1100 грн

411170 
МАЛИНА 
& ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК  

МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

75 мл 125 грн
411168 
МОЛОЧНИЙ ОВЕС 
& РИСОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК 

МОЛОЧНЫЙ ОВЕС 
& РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 125 грн

КРЕМ  
ДЛЯ РУК —  

У ПОДАРУНОК! 
(ПРИ ЗАМОВЛЕННІ БУДЬ-ЯКОГО 

АРОМАТУ З ЦИХ СТОРІНОК)

КРЕМ ДЛЯ РУК — 
В ПОДАРОК! 
(ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОГО  

АРОМАТА  С ЭТИХ  
СТРАНИЦ)

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

КВІТКОВИЙ, ФРУКТОВИЙ, 
ВАНІЛЬНИЙ
апельсиновий цвіт (флердоранж), 
іланг-іланг, жасмин, тубероза, 
бурбонська ваніль, білий мускус
ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, 
ВАНИЛЬНЫЙ
апельсиновый цвет (флердоранж), 
иланг-иланг, жасмин, тубероза, 
бурбонская ваниль, белый мускус

419220 
ALTAI | АЛТАЙ
ПАРФУМЕРНА ВОДА 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1100 грн

ОРІЄНТАЛЬНИЙ, ШКІРЯНИЙ
грейпфрут, амбра, замша, 
сандалове дерево, ветивер
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, КОЖАНЫЙ
грейпфрут, амбра, замша,
сандаловое дерево, ветивер

420243
LA FORCE | СИЛА
ПАРФУМЕРНА ВОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1350 грн

СВІЖИЙ, ДЕРЕВНИЙ 
листя каррі, мандарин, ягоди 
ялівцю, фіалка, ладан
СВЕЖИЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
листья карри, мандарин, ягоды 
можжевельника, фиалка, ладан

420244/410013
LA LIBERTÉ | СВОБОДА
ПАРФУМЕРНА ВОДА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1350 грн
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ОРІЄНТАЛЬНИЙ, ПРЯНИЙ, 
КВІТКОВИЙ
морська сіль, ладан, іланг-іланг, 
жасмин, ірис, амбра, ваніль
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, ПРЯНЫЙ, 
ЦВЕТОЧНЫЙ
морская соль, ладан, иланг-иланг, 
жасмин, ирис, амбра, ваниль

ФРУКТОВИЙ, КВІТКОВИЙ
акватичні ноти, зелень, білі квіти, 
квітка апельсина, ревінь, амбра, 
деревні ноти
ФРУКТОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
акватические ноты, зелень, белые 
цветы, цветок апельсина, ревень, 
амбра, древесные ноты

ДЕРЕВНИЙ
мускатний горіх, імбир, деревні ноти, 
амбра, пачулі, боби тонка
ДРЕВЕСНЫЙ
мускатный орех, имбирь, древесные 
ноты, амбра, пачули, бобы тонка

419224
DYNAMIQUE | ДИНАМІКА
ПАРФУМЕРНА ВОДА

DYNAMIQUE | ДИНАМИКА
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1590 грн

419225/412913
ÉVOLUCION | ЕВОЛЮЦІЯ
ПАРФУМЕРНА ВОДА

ÉVOLUCION | ЭВОЛЮЦИЯ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1590 грн

419226
ABSOLU | АБСОЛЮТ
ПАРФУМЕРНА ВОДА

ABSOLU | АБСОЛЮТ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 1590 грн

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

411170 
МАЛИНА 
& ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК  

МАЛИНА & ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 

75 мл 125 грн
411168 
МОЛОЧНИЙ ОВЕС 
& РИСОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ РУК 

МОЛОЧНЫЙ ОВЕС 
& РИСОВОЕ МАСЛО
КРЕМ ДЛЯ РУК

75 мл 125 грн

КРЕМ  
ДЛЯ РУК —  

У ПОДАРУНОК! 
(ПРИ ЗАМОВЛЕННІ БУДЬ-ЯКОГО 

АРОМАТУ З ЦИХ СТОРІНОК)

КРЕМ ДЛЯ РУК — 
В ПОДАРОК! 
(ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОГО  

АРОМАТА  С ЭТИХ  
СТРАНИЦ)
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ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

ВІДЧУЙ НАТХНЕННЯ 
ПРИСТРАСТІ 
ОЩУТИ ВДОХНОВЕНИЕ 
СТРАСТИ

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦІЯ 
АРОМАТУ 
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АРОМАТА

ЦИТРУСОВИЙ, ЗЕЛЕНИЙ, СВІЖИЙ
ароматичні ноти, акватичні ноти, 
квітка лотоса, фіалка, елемі
ЦИТРУСОВЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СВЕЖИЙ
ароматические ноты, акватические 
ноты, цветок лотоса, фиалка, элеми

417419
FRESH FIG  
& SPARKLING TANGERINE
ПАРФУМЕРНА ВОДА 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 616 грн 
 770 грн

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦІЯ 
АРОМАТУ 
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АРОМАТА

ФРУКТОВИЙ, КВІТКОВИЙ 
вишня, білі квіти, мигдаль, ваніль, 
деревні ноти
ФРУКТОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
вишня, белые цветы, миндаль, 
ваниль, древесные ноты

417417
DARK VANILLA  
& CHERRY BLOSSOM
ПАРФУМЕРНА ВОДА 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 616 грн 
 770 грн

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦІЯ 
АРОМАТУ
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АРОМАТА

СХІДНИЙ, ДЕРЕВНИЙ 
пачулі, аміріс, сандал, амбра, 
мускус, дубовий мох
ВОСТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
пачули, амирис, сандал, амбра, 
мускус, дубовый мох

ЕФІРНА ОЛІЯ АМІРІСА
Тепле деревно-бальзамічне 
звучання допомагає повною 
мірою розкритися при-
страсним почуттям.
ЭФИРНОЕ МАСЛО АМИРИСА
Теплое древесно-бальзамическое 
звучание помогает в полной мере 
раскрыться страстным чувствам.

417418
GOLDEN AMBER 
& MIDNIGHT SAFFRON
ПАРФУМЕРНА ВОДА 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

50 мл 616 грн 
 770 грн
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ЗАВЖДИ В ЦЕНТРІ 
УВАГИ
ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

* За результатами споживчого тестування.
* По результатам потребительского тестирования.

412671
чорний
черный

412672
коричневий 
коричневый

406337
хакі 
хаки

БЛИСК ДЛЯ ГУБ
ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ  
ЧУТТЄВІСТЬ ГУБ.
 • ягідний відтінок
 • напівпрозорий фініш
 • живлення та комфорт

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРИРОДНУЮ 
ЧУВСТВЕННОСТЬ ГУБ.
 • ягодный оттенок
 • полупрозрачный финиш
 • питание и комфорт

5,5 мл 452 грн 
 595 грн

МЕРЕХТЛИВИЙ БЛИСК 
ДЛЯ ГУБ
Надає губам спокусливого 
об'єму.
 • ніжний натуральний  

відтінок
 • легкий блиск
 • без відчуття липкості

МЕРЦАЮЩИЙ БЛЕСК 
ДЛЯ ГУБ
Придает губам соблазнительный 
объем.
 • нежный натуральный оттенок
 • легкий блеск
 • без ощущения липкости

5,5 мл 452 грн 
 595 грн

СТІЙКИЙ ОЛІВЕЦЬ 
ДЛЯ ОЧЕЙ
Підкреслить виразність 
будь-якого образу.
ДО 12 ГОДИН СТІЙКОСТІ*

СТОЙКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ
Подчеркнет выразительность 
любого образа.
ДО 12 ЧАСОВ СТОЙКОСТИ*

0,4 г 326 грн 
 435 грн

96,5% 
ІНГРЕДІЄНТІВ ПРИРОДНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ 
ИНГРЕДИЕНТОВ ПРИРОДНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

407731 
іскристий нюд
искрящийся нюд

412668 
соковита ягода
сочная ягода

Для макіяжу моделі використовувалися: 416772 Доглядаючий консилер; 407676 
Суперстійка туш для вій (колір: ультрачорний); 412671 Стійкий олівець для очей 
(колір: чорний); 412663 Стійкий олівець для брів (колір: насичений коричневий); 
412675 Тіні для повік (колір: рожеве золото); 412673 Тіні для повік (колір: холодний 
бежевий); 412668 Блиск для губ (колір: соковита ягода); 419761 Рідкий хайлайтер 
(колір: цукрова ягода); 419763 Засіб для контурінгу (колір: лісовий горіх); 416774 
Рідкі рум'яна (колір: малиновий рум'янець). 
Для макияжа модели использованы: 416772 Ухаживающий консилер; 407676 
Суперстойкая тушь для ресниц (цвет: ультрачерный); 412671 Стойкий карандаш 
для глаз (цвет: черный); 412663 Стойкий карандаш для бровей (цвет: насыщенный 
коричневый); 412675 Тени для век (цвет: розовое золото); 412673 Тени для век (цвет: 
холодный бежевый); 412668 Блеск для губ (цвет: сочная ягода); 419761 Жидкий 
хайлайтер (цвет: сахарная ягода); 419763 Средство для контуринга (цвет: лесной 
орех); 416774 Жидкие румяна (цвет: малиновый румянец).  

ПОРАДА ЗІРКОВОГО 
ВІЗАЖИСТА
Як перетворити денний 
макіяж на вечірній  
і не перестаратися?
Підведи очі за допомогою 
чорного олівця та нанеси 
додатковий шар чорної 
туші для вій.

МАРИНА НОВІКОВА
Make-up artist, викладачка 
й тренерка, візажистка

СОВЕТ ЗВЕЗДНОГО ВИЗАЖИСТА
Как превратить дневной 
макияж в вечерний и не пере-
стараться?
Подведи глаза с помощью 
черного карандаша и нанеси 
дополнительный слой черной 
туши для ресниц. 

МАРИНА НОВИКОВА
Make-up artist, преподаватель 
и тренер, визажист

ТІЛЬКИ В ЛИСТОПАДІ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

1312



 • ЛЕГКО НАНОСЯТЬСЯ  
та розтушовуються просто 
пальцем.

 • НАДАЮТЬ ДЕЛІКАТНОГО 
СЯЯННЯ.

 • ЗВОЛОЖУЮТЬ ШКІРУ завдяки 
оліям ши та жожоба.

 • МАКІЯЖ, ЯКИЙ ПІКЛУЄТЬСЯ: 
мінімум 89,9% компонентів 
природного походження

 • ЛЕГКО НАНОСЯТСЯ и растушевыва-
ются прямо пальцем.

 • ПРИДАЮТ ДЕЛИКАТНОЕ СИЯНИЕ.
 • УВЛАЖНЯЮТ КОЖУ благодаря 

маслам ши и жожоба.
 • МАКИЯЖ, КОТОРЫЙ ЗАБОТИТСЯ: 

минимум 89,9% компонентов при-
родного происхождения

МАКІЯЖ ЗА ТВОЇМИ 
ПРАВИЛАМИ 
МАКИЯЖ ПО ТВОИМ ПРАВИЛАМ
Для макіяжу моделі використовувалися: 416772 Доглядаючий консилер; 
407676 Суперстійка туш для вій (колір: ультрачорний); 407729 Стійка рідка 
підводка для повік (колір: вугільно-чорний); 412671 Стійкий олівець для 
очей (колір: чорний); 412663 Стійкий олівець для брів (колір: насичений 
коричневий); 419761 Рідкий хайлайтер (колір: цукрова ягода); 419763 Засіб 
для контурінгу (колір: лісовий горіх); 407730 Рідкі рум'яна (колір: персиковий 
рум'янець); 416774 Рідкі рум'яна (колір: малиновий рум'янець). 
Для макияжа модели использованы: 416772 Ухаживающий консилер; 407676 
Суперстойкая тушь для ресниц (цвет: ультрачерный); 407729 Стойкая жидкая 
подводка для век (цвет: угольно-черный); 412671 Стойкий карандаш для глаз 
(цвет: черный); 412663 Стойкий карандаш для бровей (цвет: насыщенный 
коричневый); 419761 Жидкий хайлайтер (цвет: сахарная ягода); 419763 
Средство для контуринга (цвет: лесной орех); 407730 Жидкие румяна (цвет: 
персиковый румянец);  416774 Жидкие румяна (цвет: малиновый румянец).

ЗАСІБ ДЛЯ 
КОНТУРІНГУ 
ОБЛИЧЧЯ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ КОНТУРИНГА 
ЛИЦА
5,5 мл 840 грн

419763 
лісовий горіх  
лесной орех

РІДКІ РУМ'ЯНА 
ЖИДКИЕ РУМЯНА
5,5 мл 710 грн

407730 
персиковий 
рум'янець  
персиковый  
румянец

416774 
малиновий 
рум'янець  
малиновый  
румянец

РІДКИЙ ХАЙЛАЙТЕР 
ЖИДКИЙ ХАЙЛАЙТЕР
5,5 мл 840 грн

419761 
цукрова 
ягода  
сахарная 
ягода

419762  
заморожена 
ягода 
замороженная 
ягода

Використовуй 
для скульп- 
тування об-
личчя. Відчуй, 
як засіб із ніж-
ною тексту- 

рою тане на шкірі, зволожу-
ючи її. 
Используй для скульптуриро-
вания лица. Почувствуй, как 
средство с нежной текстурой тает 
на коже, увлажняя ее.

Подушечкою 
пальця нане-
си трохи на 
повіки замість 
тіней. Догля-
даюча форму-

ла забезпечує рівне покрит-
тя й не сушить шкіру. 
Подушечкой пальца нанеси 
немного на веки вместо теней. 
Ухаживающая  формула обеспе-
чивает ровное покрытие  
и не сушит кожу.

Підкресли 
ділянку над 
верхньою гу-
бою для більш 
виразних губ. 
Подчеркни 

галочку над верхней губой для 
более выразительных губ.

Зроби акцент 
на ключиці: 
трохи ніжного 
сяяння хай-
лайтера для 
ще більш спо-

кусливого образу. 
Сделай акцент на ключицы: не-
много нежного сияния хайлайте-
ра для еще более соблазнитель-
ного образа.

НЕЗАБАРОМ У ПРОДАЖУ! 
СКОРО В ПРОДАЖЕ!

14 15



350 грн
280 грн

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

420126

Набір для волосся 
«Конопляна олія»
Набор для волос  
«Конопляное масло»

Гарне волосся — розкіш, доступна 
в будь-яку пору року. Уся користь 
конопляної олії, посилена рослин-
ними активами для догляду за 
волоссям, усього в двох продуктах. 
Дозвольте вашому волоссю сяяти! 
Красивые волосы — роскошь, доступная 
в любое время года. Вся польза конопля-
ного масла, усиленная растительными 
активами для ухода за волосами, всего в 
двух продуктах. Позвольте вашим воло-
сам сиять! 

415503
ШАМПУНЬ З КОНОПЛЯНОЮ ОЛІЄЮ
Шампунь з олією насіння конопель віднов-
лює сухе волосся, розгладжує пасма та 
полегшує розчісування, не обважнюючи 
волосся.

ШАМПУНЬ  С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
Шампунь с маслом семян конопли восстанавливает 
сухие волосы, разглаживает пряди и облегчает рас-
чесывание, не утяжеляя волосы.
200 мл

415505
МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ З КОНОПЛЯНОЮ 
ОЛІЄЮ
Маска з конопляною олією сприяє глибо-
кому живленню та зволоженню волосся по 
всій довжині. Допомагає знизити статику, 
надає блиску та гладкості.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С КОНОПЛЯНЫМ МАСЛОМ
Маска с конопляным маслом способствует глубокому 
питанию и увлажнению волос по всей длине. Помога-
ет снизить статику, придает блеск и гладкость.
200 мл

1716



ТУРБОТА ПРО ВАШЕ ТІЛО —  
ПРЯМО З СИБІРУ! 
ЗАБОТА О ВАШЕМ ТЕЛЕ – ПРЯМО ИЗ СИБИРИ!

419666

Набір «Справжня сибірська турбота»
Набор «Настоящая сибирская забота»

416560  
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ РОЗСЛАБЛЮВАЛЬНИЙ
Бальзам на основі екстракту кореня дуба з 
ментолом і камфорою допоможе повернути 
рухливість, зменшити напруженість і бо-
льові відчуття в спині.

БАЛЬЗАМ ФОРТЕ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
Бальзам на основе экстракта корня дуба с ментолом и 
камфорой поможет вернуть подвижность, уменьшить 
напряжение и болевые ощущения в ноющей спине.
50 мл 

417917 
«КОРЕНЬ»
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МАСАЖУ
Багатофункціональний бальзам із сибірськими 
травами для масажу та ароматерапії. Унікальний 
концентрат на основі семи природних олій і семи 
рослинних екстрактів швидко усуває будь-який 
дискомфорт і напруженість у тілі, розслаблює 
м'язи, а також м'яко доглядає за вашою шкірою.

КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МАССАЖА
Многофункциональный бальзам с сибирскими травами для 
массажа и ароматерапии. Уникальный концентрат на основе 
семи природных масел и семи растительных экстрактов бы-
стро снимает любой дискомфорт и напряжение в теле, рас-
слабляет мышцы, а также мягко ухаживает за вашей кожей.
100 мл

БАЛЬЗАМ НЕЗАМІННИЙ, ЯКЩО ВИ:
 • багато працюєте сидячи;
 • часто відчуваєте біль у шиї та попереку;
 • молода мама та багато навантажуєте 

спину.
БАЛЬЗАМ НЕЗАМЕНИМ, ЕСЛИ ВЫ:
 • много работаете сидя;
 • часто чувствуете боль в области шеи и поясницы;
 • молодая мама и много нагружаете спину.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ-
КОНЦЕНТРАТ ІДЕАЛЬНО ПІДІЙДЕ:
 • для домашнього масажу;
 • ароматерапії;
 • усунення напруженості й дис-

комфорту в руках, ногах, шиї, 
спині та інших частинах тіла;

 • щоденного догляду за тілом;
 • розтирання рук і ніг після 

переохолодження, а також 
грудної клітки при перших 
ознаках застуди.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ-КОНЦЕН-
ТРАТ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ:
 • для домашнего массажа;
 • ароматерапии;
 • снятия напряжения и дискомфорта 

в руках, ногах, шее, спине и других 
частях тела;

 • ежедневного ухода за телом;
 • растирания рук и ног после переох-

лаждения, а также грудной клетки при 
первых признаках простуды.

282 грн
212 грн

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

18 19



419667

Набір  
ProActive 
Набор ProActive

417706 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ З ПАНТЕНОЛОМ
Гель із вітаміном Е і D-пантенолом м'яко доглядає за 
пошкодженою шкірою. Хвойний комплекс у поєд-
нанні з алантоїном сприяє відновленню після впли-
ву сонця, вітру, морозу та укусів комах. Гіалуронова 
кислота та сквалан зволожують і захищають кліти-
ни від втрати вологи.
Швидко поглинається, не залишаючи жирних слідів.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ С ПАНТЕНОЛОМ
Гель с витамином Е и D-пантенолом мягко ухаживает за по-
врежденной кожей. Хвойный комплекс в сочетании с алланто-
ином способствует восстановлению после воздействия солн-
ца, ветра, мороза и укусов насекомых. Гиалуроновая кислота 
и сквалан увлажняют и защищают клетки от потери влаги.
Быстро впитывается, не оставляя жирных следов.
40 мл

414749 
ACTIVE
СПОРТИВНИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ М'ЯЗІВ І СУГЛОБІВ 
Швидка допомога при м'язовій перенапруженості та 
дискомфорті в суглобах. Природні хондропротектори, 
вітамін В₃ та екстракт кедрової живиці підсилюють від-
новлювальні процеси, поліпшують клітинну активність 
та усувають відчуття втоми й перетренованості.

ACTIVE
СПОРТИВНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ МЫШЦ И СУСТАВОВ 
Быстрая помощь при мышечном перенапряжении и дискомфорте 
в суставах. Природные хондропротекторы, витамин В₃ и экстракт 
кедровой живицы усиливают восстановительные процессы, улуч-
шают клеточную активность и устраняют чувство усталости и 
перетренированности.
75 мл

Чудовий подарунок для кож-
ного, хто завжди в русі, заряд-
жений драйвом і прагненням 
підкорювати будь-які вершини!
Отличный подарок для каждого, кто 
всегда в движении, заряжен драйвом 
и стремлением покорять любые  
вершины!

ACTIVE З ПОТРІЙНОЮ 
СЕНСОРНОЮ ДІЄЮ:
 • прогрівання
 • охолодження
 • ефект поколювання

ACTIVE C ТРОЙНЫМ  
СЕНСОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ:
 • прогревание
 • охлаждение
 • эффект покалывания

ДЛЯ 
АКТИВНОГО 
ЖИТТЯ! 
ДЛЯ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ!

367 грн
275 грн

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

20 21



Подаруйте близьким свою 
увагу й турботу, тепло обіймів 
і радість зустрічей. А про 
інше подбає новий набір 
Siberian Wellness для зміцнення 
імунітету. 
Окружите близких своим вниманием 
и заботой, дарите тепло объятий и 
радость встреч. А об остальном поза-
ботится новый набор Siberian Wellness 
для укрепления иммунитета. 

500820 
ВІТАМІН D₃
Гіпоалергенне джерело високобіодоступно-
го вітаміну D. Природний спосіб зміцнення 
імунітету, а також захисту репродуктивної 
та нервової систем. 

ВИТАМИН D3
Гипоаллергенный источник высокобиодоступного 
витамина D. Естественный способ укрепления имму-
нитета, а также защиты репродуктивной и нервной 
систем. 

30 мл 215 грн

500631 
ОРГАНІЧНИЙ ЦИНК
Комплекс з органічним цинком і міддю в 
поєднанні з рослинними екстрактами за-
безпечує захист організму від вільних ради-
калів, підвищує імунітет, стимулює процеси 
відновлення клітин, а також сприяє зміцнен-
ню чоловічого здоров'я.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИНК
Комплекс с органическим цинком и медью в сочетании 
с растительными экстрактами обеспечивает защиту 
организма от свободных радикалов, повышает имму-
нитет, стимулирует процессы обновления клеток, а 
также способствует укреплению мужского здоровья.

60 капсул 276 грн

 • 400 МО 
вітаміну D₃ – 
у двох краплях

 • Для всієї родини
 • Вік вживання 3+
 • 400 МЕ 

витамина D₃ —  
в двух каплях

 • Для всей семьи
 • Возраст приема 3+

ПІДКРІПЛЮЙТЕ 
ПОБАЖАННЯ... 
ПОДАРУНКОМ! 
ПОДКРЕПЛЯЙТЕ ПОЖЕЛАНИЯ… 
ПОДАРКОМ!

НАБІР 
«ІМУННИЙ» 
ЗІ ЗНИЖКОЮ 

15%
НАБОР «ИММУННЫЙ» 
СО СКИДКОЙ 15%

ТІЛЬКИ В ЛИСТОПАДІ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

491 грн
417 грн

22 23



БУДЬ-ЯКІ ДВА 
ПРОДУКТИ 

ЗІ ЗНИЖКОЮ 

20%
ЛЮБЫЕ ДВА ПРОДУКТА 

СО СКИДКОЙ 20%

500163
«ВИТАМИНКА»
ДРАЖЕ
Дитячі вітаміни з інуліном в апетитних дра-
же з молочним смаком — натуральне рішен-
ня для міцного імунітету та повноцінного 
розвитку.

ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ
Детские витамины с инулином в аппетитных драже 
с молочным вкусом — натуральное решение для 
крепкого иммунитета и полноценного развития. 

100 г 116 грн

404240 
ДИТЯЧИЙ КРЕМ НА РОМАШКОВІЙ ВОДІ
Дитячий крем з пантенолом і арнікою пі-
клується про тонку й ніжну шкіру малюка. 
Ромашкова вода та ефірна олія блакитної ро-
машки усувають подразнення та полегшують 
стан при кропивниці, діатезі й укусах комах.

ДЕТСКИЙ КРЕМ НА РОМАШКОВОЙ ВОДЕ
Детский крем с пантенолом и арникой бережно уха-
живает за тонкой и нежной кожей малыша. Ромашко-
вая вода и эфирное масло голубой ромашки снимают 
раздражение и облегчают состояние при крапивни-
це, диатезе и укусах насекомых.

200 мл 215 грн

13 ОСНОВНИХ ВІТАМІНІВ 
І ПРЕБІОТИК ІНУЛІН 
13 ОСНОВНЫХ ВИТАМИНОВ 
И ПРЕБИОТИК ИНУЛИН

ТІЛЬКИ В ЛИСТОПАДІ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

500095 
СИРОП ДЛЯ ІМУНІТЕТУ 
Смачний натуральний помічник 
імунітету! Без цукру, проте з сиропом 
олігофруктози для мікрофлори ки-
шечника та вітаміном С.

СИРОП ДЛЯ ИММУНИТЕТА 
Вкусный натуральный помощник иммуните-
та! Без сахара, зато с сиропом олигофруктозы 
для микрофлоры кишечника и витамином С.

95 мл 182 грн

500126 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ
Капсули-рибки з омега-3 кислотами 
(ЕПК і ДГК), вітамінами А, D₃ і Е — для 
гострого зору, міцної пам'яті та повно-
цінної роботи нервової та серцево-су-
динної систем.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ
Капсулы-рыбки с омега-3 кислотами (ЭПК и 
ДГК), витаминами А, D₃ и Е — для острого зре-
ния, крепкой памяти и полноценной работы 
нервной и сердечно-сосудистой систем.

75 г 311 грн

2524



ПРИ КУПІВЛІ ДВОХ 
ПРОДУКТІВ VITAMAMA 
ЕКООЛІВЕЦЬ 
У ПОДАРУНОК! 
ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ ПРОДУКТОВ 
VITAMAMA – ЭКОКАРАНДАШ 
В ПОДАРОК!

500095 
СИРОП ДЛЯ ІМУНІТЕТУ 
Смачний натуральний помічник імунітету! 
Без цукру, проте з сиропом олігофруктози 
для мікрофлори кишечника та вітаміном С.

СИРОП ДЛЯ ММУНИТЕТА 
Вкусный натуральный помощник иммунитета! Без 
сахара, зато с сиропом олигофруктозы для микро-
флоры кишечника и витамином С.

95 мл 182 грн

500126 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ
Капсули-рибки з омега-3 кислотами (ЕПК 
і ДГК), вітамінами А, D₃ і Е — для гострого 
зору, міцної пам'яті та повноцінної роботи 
нервової та серцево-судинної систем.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ
Капсулы-рыбки с омега-3 кислотами (ЭПК и ДГК), 
витаминами А, D₃ и Е — для острого зрения, крепкой 
памяти и полноценной работы нервной и сердеч-
но-сосудистой систем.

75 г 311 грн

ТІЛЬКИ В ГРУДНІ
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ107605 

ЕКООЛІВЕЦЬ 
SIBERIAN WELLNESS
ЭКОКАРАНДАШ  
SIBERIAN WELLNESS
 30 грн

26 27



500526
IMMUNO BOX
Комплексний захист організму: натуральні 
імуностимулятори, рослинні антисептики та 
природний адаптоген — для чудового само-
почуття цілий рік!

IMMUNO BOX
Комплексная защита организма: натуральные им-
муностимуляторы, растительные антисептики и 
природный адаптоген – для отличного самочувствия 
круглый год!
30 пакетів по 3 капсули / 
30 пакетов по 3 капсулы 524 грн

500663
«ЭЛЬБИФИД»
Комплекс із семи типів лакто- і біфідобак-
терій підтримує баланс природної мікро-
флори кишечника, що відповідає за якість 
імунної відповіді та гармонізацію роботи 
травної системи.

ЭЛЬБИФИД
Комплекс из семи типов лакто- и бифидобактерий 
поддерживает баланс естественной микрофлоры ки-
шечника, ответственной за качество иммунного ответа 
и гармонизацию работы пищеварительной системы.

15 капсул 317 грн

ТВІЙ  
ІМУННИЙ ЩИТ 
ТВОЙ ИММУННЫЙ ЩИТ

500020
«НОВОМИН»
Запатентований антиоксидантний ком-
плекс — джерело вітамінів А, C і E. Ваш 
надійний захисник.

НОВОМИН
Запатентованный антиоксидантный комплекс – источ-
ник витаминов А, C и E. Ваш надежный защитник.

120 капсул 312 грн ІДЕАЛЬНІ ДЛЯ 
ВЖИВАННЯ РАЗОМ 
ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ПРИЕМА 
ВМЕСТЕ

НАБІР «ЗМІЦНЮЄМО ІМУНІТЕТ»  
ЗІ ЗНИЖКОЮ 15%
НАБОР «УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ» СО СКИДКОЙ 15%

ТІЛЬКИ В ЛИСТОПАДІ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

841 грн
715 грн

2928



БУДЬ-ЯКІ  
ДВА БАТОНЧИКИ  
ЗІ ЗНИЖКОЮ  

20%
ДВА ЛЮБЫХ БАТОНЧИКА  
СО СКИДКОЙ 20%

500841
CALCIUM-БАТОНЧИК
КОКОС
Батончик з органічним кальцієм Aquamin F 
із вапнякових морських водоростей стане 
ідеальним перекусом для тих, хто живе по 
максимуму! 
Батончик с органическим кальцием Aquamin F из 
известковых морских водорослей станет идеальным 
перекусом для тех, кто живет по максимуму!

2х25 г 65 грн

500842
DETOX-БАТОНЧИК
МАНГО
Протеїновий батончик зі смаком сонячних 
тропіків допоможе зберегти молодість і пе-
ремогти голод. 
Протеиновый батончик со вкусом солнечных тропи-
ков поможет сохранить молодость и победить голод.

2х25 г 65 грн

501022
ANTISTRESS-БАТОНЧИК
КАРАМЕЛЬ І ФУНДУК
Спробуй наш антистрес-батончик зі справж-
нім фундуком і органічним магнієм!
КАРАМЕЛЬ И ФУНДУК
Попробуй наш антистресс-батончик с настоящим 
фундуком и органическим магнием!

2х25 г 65 грн

ТІЛЬКИ В ЛИСТОПАДІ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

3130



411378
«СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА»
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА ЗУБНА 
ПАСТА
Зниження чутливості зубів.

СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
Снижение чувствительности зубов.

100 мл 106 грн

411377
«CИБИРСКИЙ ШИПОВНИК»
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА ЗУБНА 
ПАСТА
Зміцнює емаль зубів.

СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
Укрепляет эмаль зубов.

100 мл 106 грн

417382
«МОРСКОЙ КАЛЬЦИЙ»
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА ЗУБНА 
ПАСТА
Вибілює та зміцнює емаль зубів.

МОРСКОЙ КАЛЬЦИЙ 
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
Осветляет и укрепляет эмаль зубов.

100 мл 110 грн

ЗУБНА ПАСТА + 
ЩІТКА ЗА 

140 ГРН
ЗУБНАЯ ПАСТА + ЩЕТКА 
ЗА 140 ГРН

417379
CORENRG

ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА 
ЗУБНА ПАСТА
Зберігає корисну мікрофлору 
порожнини рота.

CORENRG

ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
Сохраняет полезную микрофлору по-
лости рта.

75 мл 112 грн

ЗУБНА ЩІТКА
ЩІТКА З НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА 
ТА КОМБІНОВАНОЮ ЩЕТИНОЮ

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
ЩЕТКА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 
И КОМБИНИРОВАННОЙ ЩЕТИНОЙ

107522 (колір: рожевий /  
цвет: розовый)
107521 (колір: чорний /  
цвет: черный) 
 63 грн

ТІЛЬКИ В ЛИСТОПАДІ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

3332



БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
ГУБ ЗІ ЗРУЧНИМ 
АПЛІКАТОРОМ 
Бальзам для губ  
с удобным аппликатором

419601

Набір «Прополіс» 
Набор «Прополис»

Чудовий подарунок 
для кожного, хто 
цінує справжню силу 
усмішки.  
Отличный подарок для 
каждого, кто ценит истин-
ную силу улыбки. 

417381
«ГОРНАЯ ЛАВАНДА»
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА 
ЗУБНА ПАСТА

ГОРНАЯ ЛАВАНДА
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
ЗУБНАЯ ПАСТА

100 мл

415106
ВАНІЛЬ & ЛАВАНДА
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

ВАНИЛЬ & ЛАВАНДА
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
15 мл 120 грн 
 160 грн

419600

Набір «Лаванда» 
Набор «Лаванда» 

Натуральна формула 
чарівної усмішки. 
Натуральная формула 
неотразимой улыбки.

419607
«СИБИРСКИЙ 
ПРОПОЛИС»
ПРИРОДНА ПРОФІЛАКТИЧНА 
ЗУБНА ПАСТА

СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
ПРИРОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
ЗУБНАЯ ПАСТА

100 мл

107604
ЗУБНА ЩІТКА
З ДЕРЕВНИМ ВУГІЛЛЯМ ТА 
УЛЬТРАТОНКОЮ ПОДВІЙНОЮ 
ЩЕТИНОЮ

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ И 
УЛЬТРАТОНКОЙ ДВОЙНОЙ ЩЕТИНОЙ

202 грн
162 грн

269 грн
202 грн

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

34 35



ГЕЛЕВА ЗУБНА ПАСТА + 
БУДЬ-ЯКИЙ БАТОНЧИК 
ЗІ ЗНИЖКОЮ 

22%
ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА + ЛЮБОЙ 
БАТОНЧИК СО СКИДКОЙ 22%

411379
КІНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВІЖНА ЗУБНА ПАСТА
Потужно освіжає дихання 
та запобігає утворенню зуб-
ного каменю.

КИНОТТО & ЛЕМОНГРАСС
ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
Мощно освежает дыхание и пре-
дотвращает образование зубного 
камня.

75 мл 125 грн

411380
СУНИЦЯ & ЧЕРВОНА 
ГЛИНА
КОМПЛЕКСНА ЗУБНА ПАСТА
Допомагає забезпечити 
комплексний захист порож-
нини рота.

ЗЕМЛЯНИКА & КРАСНАЯ 
ГЛИНА 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
Помогает обеспечить комплекс-
ную защиту полости рта.

75 мл 125 грн

411381
ЧОРНИЦЯ & ДЕРЕВНЕ 
ВУГІЛЛЯ
БІОАКТИВНА ЗУБНА ПАСТА
Абсолютно чорна зубна 
паста для білосніжних ус-
мішок.

ЧЕРНИКА & ДРЕВЕСНЫЙ 
УГОЛЬ
БИОАКТИВНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
Абсолютно черная зубная паста 
для белоснежных улыбок.

75 мл 125 грн

ТІЛЬКИ В ЛИСТОПАДІ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

500841
CALCIUM-БАТОНЧИК
КОКОС
Батончик з органічним кальцієм Aquamin F 
із вапнякових морських водоростей стане 
ідеальним перекусом для тих, хто живе по 
максимуму! 
Батончик с органическим кальцием Aquamin F из 
известковых морских водорослей станет идеальным 
перекусом для тех, кто живет по максимуму!

2х25 г 65 грн

500842
DETOX-БАТОНЧИК
МАНГО
Протеїновий батончик зі смаком сонячних 
тропіків допоможе зберегти молодість і пе-
ремогти голод. 
Протеиновый батончик со вкусом солнечных тропи-
ков поможет сохранить молодость и победить голод.

2х25 г 65 грн

501022
ANTISTRESS-БАТОНЧИК
КАРАМЕЛЬ І ФУНДУК
Спробуй наш антистрес-батончик зі справж-
нім фундуком і органічним магнієм!
КАРАМЕЛЬ И ФУНДУК
Попробуй наш антистресс-батончик с настоящим 
фундуком и органическим магнием!

2х25 г 65 грн

190 грн
148 грн

3736



416039 
ШАМПУНЬ 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ 
М'який шампунь ефективно та 
дбайливо очищає волосся та 
шкіру голови, сік алое, D-пан-
тенол і гідролат листя зеленого 
чаю зволожують і перешкод-
жають втраті вологи, сприяють 
зміцненню волосся, роблять його 
гладким та еластичним.

ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
Мягкий шампунь эффективно и бережно 
очищает волосы и кожу головы, сок алоэ, 
D-пантенол и гидролат листьев зеленого 
чая увлажняют и препятствуют потере 
влаги, способствуют укреплению волос, 
делают их гладкими и эластичными.
250 мл

380 грн
304 грн

420123

Набір 
для волосся 
«Зволоження» 
Набор для волос 
«Увлажнение»

416040 
КОНДИЦІОНЕР 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ    
М'який зволожувальний конди-
ціонер із соком алое та D-панте-
нолом полегшує розчісування 
й укладання сухого та вологого 
волосся, відновлює його осла-
блені ділянки, знімає електро-
статичну напругу, підтримує 
еластичність і надає блиску 
без обважнювання.  

КОНДИЦИОНЕР УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
Увлажняющий кондиционер с соком 
алоэ и D-пантенолом облегчает расче-
сывание и укладку сухих и влажных во-
лос, восстанавливает их ослабленные 
участки, снимает электростатическое 
напряжение, поддерживает эластич-
ность и придает блеск без утяжеления.
250 мл 

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Забудь про сухість і ламкість — по-
даруй своєму волоссю зволоження 
та захист, адже взимку це особли-
во важливо. 
Сік алое та D-пантенол в одній ко-
манді проти зимової сухості та ста-
тичної електрики. Бонус — гладке 
блискуче волосся!
Забудь о сухости и ломкости — подари 
своим волосам увлажнение и защиту, 
ведь зимой это особенно важно.  
Сок алоэ и D-пантенол в одной команде 
против зимней сухости и статики.  
Бонус — гладкие блестящие волосы!

38 39



416042 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБ'ЄМУ 
ВОЛОССЯ
Шампунь з амінокислотами сої 
та пшениці сприяє зменшенню 
жирності в прикореневій зоні та 
надає волоссю помітного об'єму, 
збільшуючи товщину кожного 
волоска та об'єм зачіски. 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС
Шампунь с аминокислотами сои и пшени-
цы способствует уменьшению жирности 
в прикорневой зоне и придает волосам 
заметный объем, увеличивая толщину 
каждого волоска и объем прически.  
250 мл

416043
КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ОБ'ЄМУ 
ВОЛОССЯ
Кондиціонер із амінокислотами 
сої та пшениці збільшує об'єм і 
підвищує еластичність волосся, 
знижує його ламкість і втрату. Не 
обважнює, допомагаючи збері-
гати прикореневий об'єм протя-
гом усього дня. Волосся виглядає 
пишним, гладким і блискучим.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЪЕМА 
ВОЛОС
Кондиционер с аминокислотами сои 
и пшеницы увеличивает объем и по-
вышает эластичность волос, снижает 
их ломкость и потерю. Не утяжеляет, 
помогая сохранять прикорневой объем 
в течение всего дня. 
250 мл

ПРИГОЛОМШЛИВИЙ 
ОБ'ЄМ — У ПОДАРУНОК!

ПОТРЯСАЮЩИЙ ОБЪЕМ —  
В ПОДАРОК!

420124

Набір 
для волосся 
«Об'єм»  
Набор для волос  
«Объем»  

Ефект push up — це гарно! Не важ-
ливо, довгі локони або коротка 
стрижка, фарбування або нату-
ральний колір — об'єм прикрашає 
будь-яку зачіску. Створити його 
та зберегти допоможуть засоби 
з рослинними амінокислотами 
та кератином. 
Эффект push up — это красиво! Неважно, 
длинные локоны или короткая стрижка, 
окрашивание  или натуральный цвет, — 
объем украшает любую прическу. Создать 
его и сохранить помогут средства с расти-
тельными аминокислотами  
и кератином. 380 грн

304 грн

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
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SIBERIANWELLNESS.COM

ПРИДБАТИ ОНЛАЙН:
КУПИТЬ ОНЛАЙН:

419560 
КОНОПЛЯНА ОЛІЯ & ВІТАМІН Е
КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем на основі олій ши та коно-
пель із вітамінами Е і F сприяє 
зволоженню та заспокоєнню 
шкіри, допомагає усунути лу-
щення, відновити м'якість і ніж-
ність шкіри.

КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО & ВИТАМИН Е
КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем на основе масел ши и конопли 
с витаминами Е и F способствует ув-
лажнению и успокоению кожи, помога-
ет устранить шелушение, восстановить 
мягкость и нежность кожи.

50 мл 95 грн 
 125 грн

ХІТ 
ХИТ

419559 
ШИ & МИГДАЛЬ
КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем на основі олій ши та солод-
кого мигдалю інтенсивно живить 
і зволожує шкіру рук, робить 
її м'якою, гладкою та шовко-
вистою. М-м-м... а запах! 

ШИ & МИНДАЛЬ
КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем на основе масел ши и сладкого 
миндаля интенсивно питает и увлажня-
ет кожу рук, делает ее мягкой, гладкой 
и бархатистой. М-м-м... а запах! 

50 мл 95 грн 
 125 грн

ДАРУЙТЕ 
НІЖНІСТЬ ДОТИКІВ  

ДАРИТЕ НЕЖНОСТЬ 
ПРИКОСНОВЕНИЙ 

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

КОНТАКТИ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ:  
м. Київ, б-р Дружби Народів, б. 21, тел.: +380 (66) 763-13-35. м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8; тел.: +380 (57) 731-35-22,  
+380 (57) 731-27-45, моб. тел.: +38 (066) 995-38-55. м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8а; моб. тел.: +38 (095) 774-00-27.  
м. Одеса, вул. Успенська, 24; моб. тел.: +38 (095) 199-01-73. м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 3; тел.: +380 (322) 97-19-21,  
моб. тел.: +38 (099) 928-25-50. м. Донецьк, просп. Київський, 9; тел.: +380 (62) 305-64-34, моб. тел.: +38 (095) 315-20-61.  
м. Запоріжжя, вул. Б. Хмельницького, 23; моб. тел.: +38 (050) 938-23-45. м. Кременчук, вул. Першотравнева, 49/10;  
моб. тел.: +38 (050) 983-19-46. м. Луцьк, вул. Привокзальна, 6/35; моб. тел.: +38 (099) 002-94-32, +38 (097) 302-42-07.  
м. Полтава, вул. Шведська, 2, оф. 102; моб. тел.: +38 (095) 518-07-90. м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва, 6а;  
моб. тел.: +38 (099) 309-88-61, +38 (067) 632-86-35. м. Рівне, вул. Соборна, 94, 2-й поверх, тел.+38 (098) 054-45-90,  
+38 (097) 715-13-51. м. Чернігів, вул. Серьожникова, 5; моб. тел.:  +38 (096) 684-92-04.

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:    
Кількість заявленої в каталозі атрибутики обмежена.  
Запитуйте товари в Магазинах SIBERIAN WELLNESS  
або замовляйте на сайті siberianwellness.com.

Количество заявленной в каталоге атрибутики ограничено. 
Спрашивайте товары в Магазинах SIBERIAN WELLNESS 
или заказывайте на сайте siberianwellness.com.


