КАТАЛОГ
Намаленията важат
до: 30.11.2022г.

Хеликс Оригинал –
оригиналът за моите стави.
Веселин Маринов, поп певец
виж на стр. 37
КУХНЯ

ЗА ДОМА

виж на стр. 9

виж на стр. 19

СПОРТ И ХОБИ

виж на стр. 22-23

“ЧЕРЕН ПЕТЪК” КОМПЛЕКТИ
виж на стр. 9

11900лв.

9900лв.
9405лв.

виж на стр. 37

9970лв.
30 капсули

30 капсули

5980лв.
5681лв.

15 капсули

виж на стр. 24

3990лв.

2990лв.
2841лв.
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GOLDSTAR
GOLDSTAR CLUB
CLUB
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КУХНЯ

Направи си вкусно барбекю
за броени минути!
Livero Electric Grill - електрически грил
∙ Идеален за печене на всички видове месо, риба и морски дарове, зеленчуци, хляб или
препечени филийки
∙ Двойно голяма повърхност за готвене и опция за регулиране на височината - 225 x 335
mm (2 бр.)
∙ Подвижни грил плочи, подходящи за миене в съдомиялна машина
∙ Незалепваща повърхност
∙ 3 позиции за печене
∙ Настройка на температурата чрез завъртане на регулатора - 140 °C - 280 °C
∙ Тава за отцеждане (2 бр.)
∙ Крачета против хлъзгане за стабилност на работното бюро и дръжка за безопасна работа
∙ Светлинна сигнализация за работа и достигане на желана температура
Технически характеристики:
• Мощност: 1600 W
• Загряване на двете плочи: Да
• Термостат: Да
• Дължина на захранващия кабел: 1,1 м

19900лв. 14900лв.
14155лв.

Egg Boiler Camry Adler - уред за варене
на яйца (до 8 бр.)
∙ Варите до 8 яйца наведнъж
∙ Автоматично изключване със звуков сигнал
Приставка подходяща
за яйца на очи или дори
бъркани!

∙ Възможност за варене на рохко, средно и твърдо
сварено яйце
∙ Мерителна чаша с пункционна игла
∙ Лесна за работа и съхранение с компактен
размер
∙ Максимална мощност: до 800 W
9990лв.

6990лв.
6641лв.
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КУХНЯ

Създаден да изпича равномерно
N8Werk Digital Kontakt Grill - грил с LED сензорен
дисплей
∙ LED сензорен дисплей
∙ 6 вградени програми за печене
∙ Функция за размразяване
∙ Цветно отброяване със светодиоди - показва кога ще завърши
процесът на печене
∙ Дизайн с лек наклон за оттичане на излишната мазнина
∙ Голяма грил плоча, подходяща за порции до четирима души
∙ Незалепващи, подвижни плочи за скара - лесни за почистване и
подходящи за съдомиялна машина

Приготвя храна по твоя вкус, само с три движения
Перфектни резултати - от алангле до хрупкаво препечено
Незаменим помощник за семейната вечеря
За щастливи поводи и празници
Технически характеристики:
• Размер на плочата: прибл. 29,2 х 23,0 см
• Мощност: 2000W

47900лв. 29900лв.
28405лв.

10 x 3343лв.
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КУХНЯ

Кухненският робот, който ще замени
всички Ваши уреди в кухнята!
Compact Cook Deluxe - мултифункционален
кухненски робот
∙ 34 автоматични програми за лесно управление – просто натискате
бутона и готвите
∙ Бързо, икономично готвене, без необходим надзор
∙ Стилен и ергономичен дизайн
∙ 12 функции за мастър шеф изпълнение на всяка задача в кухнята

12 функции за овладяване на всяка задача в кухнята:
Готвите
Разтапяте
Запичате
Оставяте да къкри

Смесвате
Смилате
Месите
Рендосвате!

Комплектът включва:
1 х Compact Cook DeLuxe:
1 x Корпус с мотор
1 x Купа от неръждаема стомана
1 x Капак за готвене със силиконово уплътнение
1 x Мрежеста кошница
1 x Аксесоар за изваждане на кошницата
1 x Приставка за смесване
1 х Нож за рязане с 4 остриета
1 x Бъркалка
1 x Шпатула
1 x Книжка с 22 рецепти за разнообразна храна ПОДАРЪК!
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Готвите на пара
Миксирате
Кълцате
Разбивате
Технически характеристики:
Вместимост на купата: 2L /
3.5L (Max)
Мощност на двигателя:
1500W; 220-240V 50Hz
Отоплителна мощност:
1000W
Мощност при смесване/
разбъркване: 500W
Тегло 5,3 кг

99900лв. 24900лв.
23655лв.

Изключително ВКУСНО
барбекю!

КУХНЯ

Vital Electric Grill - електрически грил
∙ Две сменяеми плочи – чугунена и от солиден
камък
∙ Тавичка за вода - предотвратява изгарянето и
изсъхването на приготвената храна
∙ Бездимна система за източване на мазнини и
вода от месото
∙ Термостат за настройване на правилната
температура

2
плочи
включени

∙ Консумирана мощност 1300W
∙ Светлинен индикатор за работа
∙ Крачета против пързаляне
∙ Лесно почистване

19900лв. 15900лв.
15105лв.

в комплекта

10 x 1778лв.

Предимствата при готвене на каменна плоча са, че имате
постоянна температура и не се изискват никакви специални
приспособления, за да готвите различните видове храни.
Почистването става изключително лесно и плочата е вечна.
Гарантираме Ви, че каквото и да изпечете по този метод, ще
има неподправен натурален вкус!
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КУХНЯ

Бездимен грил

У ДОМА

Приготвяй всякакъв вид месо, риба, зеленчуци,
хлебчета и много други без дим вкъщи!

Royalty 1914 knife-нож ПОДАРЪК!

11900лв.

ИНА
НАИСТИМИ!
Д
Е
Н

9900лв.
9405лв.

Starlyf Smoke Free Grill
Plate - туч плоча
6900лв.

Smoke Free Grill - бездимен грил
∙ Незалепващо каменно покритие
∙ Загрява изключително бързо с мощност
1250 W
∙ Загрява повърхността до над 300 ° С
∙ Голяма площ за печене
∙ Регулируем термостат с 5 степени
∙ Много лесно почистване
∙ Подходящ за съдомиялна
∙ Компактен и лек
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Самуил Стоянов:
“От както си я закупих, не спирам да
готвя с бездимния грил! Всички колеги и
приятели искат да ми идват на гости!”

Бездимен „МЕДЕН“
грил в кухнята ти!

КУХНЯ

НОВ
МОДЕЛ

11900лв.

9900лв.
9405лв.

Royalty 1914 knife- нож ПОДАРЪК!

Starlyf Smoke Free Grill
Plate - туч плоча
6900лв.

Starlyf Smoke Free Copper Grill бездимен грил с медно покритие
Медно покритие и неговите ползи?

Топлопроводимост: медта приготвя
храна дори ОЩЕ по-бързо.

∙ Титаниево- медно покритие

Факт: Топлопроводимостта на медта е
10х по-висока от тази на неръждаемата
стомана и 2х по-висока от тази на
алуминия.

∙ Приготвя храната в пъти по- бързо

Антибактериални свойства: медта е в
състояние да се бори с редица гъбички и
бактерии, предотвратявайки попадането
им в храната и готвената ти храна не се
разваля по-дълго.
Издръжливост: изключително
издръжливо на времето.

∙ Устойчив на надраскване
∙ Здравословни ястия без мазнина
∙ Термостат с 5-степени на температура
∙ Равномерно разпределяне на топлината
∙ Грил и тава за оттичане:
подходящи за
съдомиална машина

Изключително подходящ за дома и затворени помещения!
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КУХНЯ

Насладете се
на вкусни плодове
независимо от сезона!

Fruit Dryer Fresa - сушилня за плодове
∙ Подходяща за сушене на плодове, зеленчуци, гъби, месо, риба или подправки
∙ LED дисплей
∙ Звукова сигнализация
∙ Регулируема температура в рамките на 35 - 70 °C
∙ Таймер за работа от 1 до 48 часа
∙ Броят на сушилните тави могат да се коригират според количеството храна
∙ Активна сушилна площ: 0,60 м2
∙ 8 прозрачни тави за сушене с капак улесняват контрола на процеса на сушене
∙ Защита от прегряване независимо от часовете работа
∙ Много бърз монтаж, лесна работа и лесна поддръжка
∙ Тиха работа
∙ Функция отложен старт

27900лв. 16900лв.
16055лв.

Сушенето е най-старият начин
за консервиране на плодовете.
Освен замразяване и
консервиране, това е и найдобрият начин за съхранение
на храна. Изсушаването
извлича водата от продуктите,
което предотвратява
развитието на микроорганизми
и не причинява гниене на
храната.

Технически характеристики:
• Прекъсвач: ON/OFF
• Брой тави за сушене: 8
• Консумирана мощност: 250 W
• Дължина на захранващия кабел: 1м
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Идеално пречистена вода
във всеки един момент!

КУХНЯ

Model Home AquaEssence Purifying
System - филтрираща кана за вода
∙ Допълнително подсилена пластмаса,
сертифицирана за досег с хранителна среда
∙ Сменяем филтър и цифров измервателен
уред, който ви показва живота на филтъра
∙ Ергономичен дизайн, за да спестите място в
хладилника
∙ Вместимост 2 литра
∙ Заоблено дъно, което предпазва от счупване
при изпускане
5990лв.
1990лв.
Пречиства съществуващите вредни
1890лв.
примеси в чешмяната вода като:
ръжда
пясък
кал
полен
хлор
хлороформ
метали
жялзо
олово
живак
мед
алуминий
феноли
бактерии

Каните за филтриране
на вода подобряват
вкуса и качеството на
водопроводната вода,
като същевременно
запазват полезни
минерали.
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КУХНЯ

За всяка задача в

Кухнята

Max Chef Planetary Food Processor планетарен кухненски робот

∙ ИНОВАТИВНО ПЛАНЕТАРНО ДВИЖЕНИЕ:
движението на приставката в две различни посоки
едновременно към центъра на купата за хомогенни,
„пухкави“ резултати, без остатъци по стените на съда;
∙ ПЛАНЕТАРНАТА БЪРКАЛКА осигурява равномерна
и задълбочена обработка на продуктите до желаното
ниво
∙ Тих, МОЩЕН МОТОР 1400W

Избери цветът, който
подхожда на кухнята ти:

∙ 6-степенна регулируема скорост на работа + ПУЛС
функция
∙ Лесни за употреба приставки от неръждаема
стомана
∙ НЕПЛЪЗГАЩА СЕ основа с 4 абсорбиращи
вибрациите вендузи за пълна свобода и безопасност
в кухнята
∙ ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ в съдомиялна машина

ЧЕРВЕН

24900лв. 22900лв.
21755лв.
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ЧЕРЕН

10 x 2560лв.

1400W МОЩЕН МОТОР

КУХНЯ
ПРЕДПАЗЕН КАПАК С ОТВОР
ЗА ДОБАВЯНЕ НА СЪСТАВКИ

ИНТУИТИВЕН LED
СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ

КУПА 5.5L
6 СКОРОСТИ + ПУЛС ФУНКЦИЯ
4 АБСОРБИРАЩИ
ВИБРАЦИИТЕ ВЕНДУЗИ

ПРИСТАВКА
ЗА РАЗБЪРКВАНЕ

КУКА ЗА МЕСЕНЕ

ПРИСТАВКА
ЗА РАЗБИВАНЕ

Добавете комплект приставки
за безкрайни

здравословни и вкусни възможности :

Приставка месомелачка

Приставка за колбаси

3 режещи диска – за фино, средно или
едро нарязване
Приготви си прясна кайма за вкусни кюфтенца,
шницели и всякаква автентична скара.
Можете да мелите пресни домати за заготовки
за супи, пюрета или сосове за паста.

8900лв.

Домашни колбаси и наденици от качествено
прясно месо - домашно приготвени, бързо,
лесно и здравословно.

1990лв.

990лв.

Приставка ренде
3 форми
За цялостна, лесна и приятна подготовка на
всички продукти за рецептите ти и цялостни
здравословни салати за вечеря.

3490лв.

Приставка за паста
6 различни форми

Италия, добре дошла у дома!

Спагети, макарони, талиатели, пене, безкрайни
възможности за апетитна

Приставка блендер

2990лв.

1990лв.

За пасиране, смесване, разбъркване и пюриране
на всякакви продукти. За супи, сосове, млечни
шейкове, бебешка храна, зеленчуци, напитки,
десерти, пюрета.
90

69

лв.
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КУХНЯ

Превърни старите си ножове в нови!
Premium Chef Shark - професионално точило за ножове и ножици
∙ Уникален и патентован компактен уред за заточване, който удължава живота на
вашите ножове и ножици, като ги оставя силно заточени като нови.
∙ 3 в 1 точило за ножове и ножици
∙ 3 вида патентовани остиета
∙ Грубо и фино заточване на ножове
∙ Възможност за определяне ъгъла на заточване спрямо вида нож
∙ Ергономична дръжка за стабилен захват
∙ Гумена база за устойчивост без приплъзване
∙ Острие 1 от неръждаема волфрамова стомана – за грубо заточване на найизтъпените ножове.
∙ Острие 2 от висококачествена керамика – за фино заточване и полиране или
ежедневно заточване.
3990лв.
∙ Острие 3 – специално за професионално заточване на ножици.
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2990лв.
2841лв.

КУХНЯ
Острие с въздушни
възглавници - всеки
разрез вкарва въздух
между ножа и продукта,
за да няма триене и
съпротивление
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Ножовете, които изпълняват всяко
ваше желание с лекота!
зеленчуци

ребра

филе

колбаси

Harry Blackstone Airblade комплект от 5 ножа
∙ Ултра леки, стабилни и остри
∙ Ергономичен дизайн за максимално удобство при работа
∙ Лазерно заточени
∙ Незалепващо острие с въздушни възглавници – без триене и съпротивление
при рязане
∙ Не отдават метален вкус, не попиват аромати и са устойчиви на корозия
∙ Подходящи за съдомиялна машина
∙ В кутия подходяща и за подарък

3990лв.

2990лв.
2841лв.
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ЗА ДОМА

Чист дом
без никакви усилия
Aron Robot Vacuum Cleaner - прахосмукачка робот
∙ Функция прахосмукачка + Функция моп
∙ Жироскопична навигация с 12 сензора за движение
∙ 4 режима на почистване:
∙ SMART (автоматичен), CLASSIC (стандартен), EDGE (по ъглите), SPOT
(локално)
∙ Тройна филтрация - включително HEPA филтър, който улавя и наймалките частици прах и мръсотия, включително прахови акари
∙ Настройка на планирано почистване за различни дни и часове
∙ Вградена електронна помпа- за регулиране на количеството
изпускане на вода
∙ Система за безконтактно разпознаване на препятствия
∙ Избира оптимален маршрут за максимална ефективност на
почистване
∙ Автоматично връщане към зарядната станция след почистване
∙ Управление с дистанционно или чрез мобилно приложение
Технически характеристики:
• 1 × Виртуална стена
• Източник на захранване: батерия 14.4 V Li-Ion, 2400 mAh
• Вместимост на контейнера: 0,3L
• Мобилно SMART приложение: да
• Време на работа с едно зареждане до: 120 min
• Тип навигация: жироскопична навигация
16

99900лв. 59900лв.
56905лв.

10 x 6698лв.

ЗА ДОМА

Облегнете се удобно,
тя ще свърши останалото
Прахосмукачка робот Navaggio
∙ Функция прахосмукачка + Функция моп
∙ SMART TECHNOLOGY - интелигентни сензори против падане от
стълби
∙ ANTI-COLLISION SYSTEM - сензори за безконтактно разпознаване
на препятствия
∙ EDGE система за странично почистване на ъгли и покрай стени
∙ Хибридна четка за почистване на килими и полиране на твърди
подови настилки
∙ HEPA филтър – улавя и най-малките частици прах и мръсотия
∙ Многоетажно картографиране на целия дом на 360°
∙ Почиства вместо вас, докато не сте у дома
Технически характеристики:
• Мощна Li-Ion батерия 3200 mAh
• Време на работа с едно зареждане: до 120 мин.
• До 120 минути с едно зареждане
• Вместимост на контейнера: 300 мл
• Вместимост на резервоара за вода: 180 мл
• Тип под: за твърди подове и килими
• Планирано на почистване: да
• Откриване на препятствия: безконтактно
• Тип навигация: лазерна

119900лв. 79900лв.
75905лв.

10 x 8934лв.
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ЗА ДОМА

Блестящо чисто,
само с помощта на пара
H2O X5+ Mop - уред за почистване с мощна пара
∙ Почиства, полира и дезинфекцира
∙ Подходяща за всички видове твърди подове
∙ Подходяща за килими, мокети и други тъкани
∙ Триъгълна глава - почиства ефективно труднодостъпни
места
∙ Без химикали и вредни препарати
∙ Лека и удобна
∙ Убива до 99% от бактериите само с помощта на мощна пара
∙ Лесна операция с едно управление за променливи
настройки на парата
∙ Помага за премахване на миризми и мъхове от домашни
любимци от тапицерията
∙ Включена приставка за гладене на пара
Комплектът включва:
1 х Микрофибърен моп
1 х Моп за гладене с пара
1 х Приставка за прозорци
1 х Моп за прозорци
1 х Приставка за килими
1 х Удължителен маркуч
1 х Дюза струйник
1 х Кръгла четка
1 х Мерителна чаша
18

24900лв. 19900лв.
18905лв.

10 x 2225лв.

ЗА ДОМА

Jocca Wall Heater - стенен конвектор
∙ Избор на желаната температура от 18 до 45°C
∙ 2 степени на отопление: 1000W -2000W
∙ Лесен контрол чрез дистанционно управление
∙ Вграден таймер до 12 часа
∙ Сензор за отворен прозорец
∙ Функция вентилатор
∙ LED екран

Технически характеристики:
• Мощност: до 2000W
• Подходящ за помещения с площ
от 15 до 20 m².
• Гаранция срещу производствени
дефекти: 3 години

22900лв. 16900лв.
16055лв.

10 x 1890лв.

Jocca Wireless Heater - безжичен мини конвектор
∙ Керамичен нагревателен елемент
∙ Компактен мини размер
∙ Включва се директно в контакт
∙ Регулиране на щепсела - в зависимост от позицията
∙ Регулируем термостат: 15 - 32°C
∙ 2 скорости
∙ Таймер: до 12 часа
∙ Дистанционно управление

Технически характеристики:
• Мощност: 600W
• Гаранция срещу производствени
дефекти: 3 години

9900лв.

4990лв.
4740лв.
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ЗА ДОМА

Топло по поръчка
Heater Warmie Digi - свободностоящ конвектор
∙ Безшумно и плавно отопление на всяко помещение
∙ Подходящ за използване в къщи и вили
∙ Адаптивна система за регулация на мощност: 750 W, 1250 W, 2000 W
∙ Контрол на градусите на работа от 5 до 35°C
∙ Стаен термостат с непрекъснато регулиране
∙ LED дисплей
∙ Светлинна сигнализация
∙ Акустична сигнализация
∙ Таймер за 1 до 24 часа
∙ Висока ефективност на отопление
∙ Стабилна разглобяема основа
∙ Модерен и елегантен дизайн
Технически характеристики:
• Мощност: макс. 2000 W
• Размери: 43,5 х 22 х 64 см
• Гаранция срещу производствени дефекти: 3 години
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24900лв. 18900лв.
17955лв.

10 x 2113лв.

ЗА ДОМА

Уютно топло в студените дни и нощи
Ready Warm 6700 Ceramic Sky Heater
∙ Керамичен нагревател
∙ 3 режима на работа и оптимизиране на консумацията на енергия:
Ecо 1000 W
Режим Turbo 2000 W
Режим вентилатор
∙ Функция за въртене на 45°C за равномерно разпределение на
топлината
∙ Тих режим на работа 30dB
∙ VerticalDesign - осигурява голяма стабилност, лекота, лесно
преместване между стаите
∙ Опростен дизайн с 1 бутон, който позволява на потребителя
интуитивно да избира мощност и режим на работа
∙ Тройна система за сигурност: автоматично изключване, защита
срещу преобръщане или прегряване и решетка за защита на деца
Технически характеристики:
• Осцилираща функция
• Степени на мощност: 2
• Максимална мощност: 2000 W
• Височина: 20см
• Ниво на шум: 30 dB

19900лв. 17900лв.
17005лв.

10 x 2001лв.
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СПОРТ И ХОБИ

Едно устройство

Hammersmith - MultiTool
∙ Инструмент всичко в 1
∙ Осцилираща технология

НАСТРОЙКИ НА
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

∙ Мотор с висококачествена двойна предавка
∙ Mощна акумулаторна батерия 18V
∙ Бързо зареждане за 45 минути
∙ Quick-Fix система за бърза смяна на приставките

БЕЗЖИЧЕН

∙ Регулиране на осцилациите
∙ 16 000 вибрации в минута
∙ За Професионалисти и любители

18V
ЛИТИЕВО-ЙОННА
БАТЕРИЯ

∙ Изключително безопасна и прецизна работа с
осцилация
∙ За всякакви деликатни и точни срезове
∙ Подходящ за обработка на дърво и метал
∙ Ергономична дръжка за безопасно насочване и
работа без усилие

34900лв. 32900лв.
31255лв.

45 МИН. БЪРЗО
ЗАРЕЖДАНЕ

10 x 3679лв.

С уникалната система Quick-Fix можете много лесно да смените приставката на
устройството и незабавно да имате цяла вселена от възможности пред вас. Откачете
свредлото само с едно щракване и щракнете невероятно гъвкавото осцилиращо свредло.
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за всички задачи!

СПОРТ И ХОБИ

Комплектът включва:
1 x основно безжично устройство
1 x 18V акумулаторна батерия
1 x зарядно устройство
1 x приставка за бормашина
1 x приставка за осцилация
1 x аксесоари за осцилация
(+9 допълнителни шлифовъчни подложки)
1 x комплект 32 бита
1 x удължител за битове
1 x приставка кобра
1 x комплект свредла от 6 части
1 x куфар за инструменти в черно
Технически характеристики:
• Размери на артикула (Д x Ш x В в см) - 38х30х12см
• Капацитет на батерията (общ) - 2 ампер часа
• Мощност на батерията (общо) - 36 вата часа
• Напрежение на батерията (общо) – 18V
• Токов изход на захранване - 2,4 ампера
• Изходна мощност на захранващия блок – 70W
• Напрежение на устройството -18V
• Време за зареждане на батерията – 45 минути
• Входящо захранващо напрежение - 220 – 240V
• Литиево йонна батерия

Робърт Х. 20.05.2022 г
“Отговаря на очакванията
ми, напълно съм доволен!”

Всеки по

9900лв.
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СПОРТ И ХОБИ

втори чифт ПОДАРЪК

слънчеви очила ПОДАРЪК

Прочети лесно
дребния шрифт
Power Zoom Max - увеличителни очила
с LED светлини
∙ Очила с ефект на лупа
∙ Вградени LED свелини
∙ 160% увеличение
∙ Ясна визия
∙ С лекота четете дребния шрифт
∙ Ползвате ги върху диоптрични и слънчеви
очила
∙ Гъвкави и леки
∙ За мъже и за жени
∙ Идеални за шиене, готвене, ремонтиране
∙ За всяка детайлна работа и хоби
24

ХОБИ

ШИЕНЕ

ЧЕТЕНЕ

НЕ ВРЕДЯТ НА ОЧИТЕ
НЕ ИЗКРИВЯВАТ ОБРАЗА
БЕЗ РЕЦЕПТА
Комплектът включва:
1 х увеличителни очила с LED осветлeние
1 х увеличителни очила с LED осветлeние ПОДАРЪК!
2 х Мек микрофибърен калъф ПОДАРЪК!
1 х слънчеви очила ПОДАРЪК!
1 х твърд калъф ПОДАРЪК!

3990лв.

2990лв.
2841лв.

Спестяващ пакет
за стегнато тяло
бедра

МАСАЖ И КОМФОРТ

ръце
Удобна чанта за съхранение

4 МАСАЖНИ ПРИСТАВКИ

гръб

корем

ЕФЕКТЪТ:
Ще намали подкожни мазнини
Ще разгради натрупания целулит
Ще оформи и стегне тялото
Ще изглади кожата
Ще подобри циркулацията на кръвта
Ще почувстваш успокояващ,
дълбоктъканен и болкоуспокояващ
масаж

Приставка за премахване
на мъртва кожа

Предпазен мрежест
накрайник

Vibratone PRO - тонизиращ масажор
∙ Патентована технология за гладка кожа
∙ Редовният масаж и праввилното
налягане разрушават локализираните
мастни натрупвания и подобрява
кръвообращението
∙ 3600 дизайн с изместване на оста, който
вибрира и се върти
∙ V-Luxe Contouring технология, идеална
за извайване на бедрата, задните части,
краката и ръцете, гърба и корема
∙ Мощни вибрации до 3000 оборота/мин.
11890лв.

9900лв.
9405лв.

Camille Vitalising Mentol Balm
250 ml- успокояващ гел с
охлаждащ ефект
25

МАСАЖ И КОМФОРТ

Създай свой собствен

Belena Air Balance
∙ Революционно устройство за шиацу масаж на краката 3 в 1:
съчетава компресия, акупресура и 3D шиацу масаж
∙ 60 индивидуално движещи се масажни пръчици активират найважните рефлексни точки на предната и задната част на ходилата
∙ Двете 3D масажни глави, разположени в средата с 12
стимулиращи издутини, се адаптират перфектно към свода на
стъпалото
∙ Има ободряващ ефект чрез масажиране на стъпалата, петите
и едновременно с това компресионен масаж с иновативна
въздушна камера
∙ 2 нива на интензивност и 3-посочна регулируема акупресура за
горната част на стъпалото (може да се избере отделно)
∙ Включително акупресура: стимулира важни нервни точки
∙ Превключваема инфрачервена топлина в масажните глави на 2
степени
∙ Удобен 15-минутен автоматичен таймер
∙ Интелигентно, перещо се меко покритие за хигиенична употреба
и лесно почистване
∙ Лесно, бързо и пестящо място за прибиране
Благодарение на целенасочената масажна техника
Шиацу мускулите се отпускат, притокът на енергия
и кръвообращението се стимулират.
И във връзка с инфрачервената дълбока топлина,
това е идеалната подкрепа за повече жизненост.
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29900лв.

24900лв.
23655лв.

Технически характеристики:
• Размери: 33х16х36см
• Тегло: 3.4кг
• Мощност на устройството 30W
• Дължина на кабела: 1.8м
• Таймер: 15 минути
• Калъфката може да се пере на 30 градуса

уелнес център у дома

МАСАЖ И КОМФОРТ

activating
shiatsu
foot massage

massage modes+
3 intensity levels

15 min auto
timer

2-level switchable
heat function

Belena Active Pro- електрически шиацу масажор за
крака
∙ Комбинация от 6 въртящи се 3D шиацу глави и 18 масажиращи
издатини осигуряват приятен дълбок шиацу масаж
∙ Гъвкавите въртящи се глави в средата на ходилото осигуряват
перфектна ергономичност
∙ Индивидуално регулируем - 3 режима на масаж с 3 нива на
интензивност
∙ Превключваемата 2-степенна функция за инфрачервена топлина за
съживяване на стъпалата
∙ Практичен 15-минутен автоматичен таймер
∙ Приятна, дишаща калъфка от въздухопропусклива мрежеста материя може да се пере
∙ Лесен за използване
∙ Ергономичен: Индивидуално регулируем ъгъл на наклон
∙ Включва цветен LED дисплей, удобно съхранение на кабела
Технически характеристики:
• Подвижен калъф, който може да се пере до 30 градуса
• Размери на артикула: 35x37x8см
• Дължина на кабела: 1,8м
• Мощност на устройството: 24W
• Напрежение на устройството: 220 – 240V
• Тип кабел: кабел без захранване

19900лв.

16900лв.
16055лв.
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МАСАЖ И КОМФОРТ

ПРАВИЛНА СТОЙКА ЗА ДОБЪР
ЖИВОТ!
Helix Posture - коригиращ колан
∙ Коригира стойката и изправя гръбначния стълб
∙ Подкрепа 3 в 1 - за раменете, гърба и коремната
област
∙ Магнотерапия с 12 вградени магнита масажиращи
гърба и кръста
∙ Подобрява стойката- отваря раменете, за да върне
естествената правилна позиция на костите.
3990лв.

2990лв.
2841лв.

Комфортен
Дишащ

Дишаща
материя

Вградени
12 магнита

Невидим под
дрехите

Подравнява
гръбнака

Стабилно
обкантване
Регулируеми
ластични ленти

Подобрява
стойката

За Мъже &
Жени
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12 вградени
магнита

Велкро
закрепване

Спестяващ пакет
за красива кожа

Ellezza - гел с екстракт от охлюв
срещу кожни несъвършенства

КОЗМЕТИКА И КРАСОТА

Охлювът има невероятна сила на регенерация,
която му позволява да лекува клетъчните
си тъкани и да възстановява черупката си.
Прилагането на това вещество върху кожата ще
насърчи образуването на нови клетки, които ще
улеснят неговата регенерация.

∙ Гел формула с екстракт от охлюв
∙ Намалява бръчките
∙ Подмладява кожата
∙ Премахва тъмни петна,

Регенерира
и освежава кожата

∙ Изчиства акне

Възстановява
еластичността
на кожата

Изглажда бръчки,
белези и петна

∙ Намалява видимостта на белези
∙ Регенерира и освежава кожата
∙ Възстановява еластичността на кожата
Нетно количество: 30мл
Произведено в Испания

5980лв.

3990лв.
3790лв.

Camille Intensive Hand Cream
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КОЗМЕТИКА И КРАСОТА

По-свежи и
Venoia Syn-Ake Night Face Cream нощен крем със Syn-Ake пептид
∙ По-гладка и подмладена кожа за една нощ
∙ Намалява бръчки и фини линии
∙ С иновативната активна съставка Syn-Ake
∙ Нощна грижа против стареене с
високоефективни съставки
∙ Регенерира и стяга кожата
∙ Поддържа добре хидратирана, стегната и
здрава кожа
∙ Нанася се на лицето вечер след
почистване
5990лв.

4990лв.
4741лв.

Venoia Serum Sensible- серум със Syn-Ake
пептид за чувствителни зони
∙ Серум с множество ефекти против стареене
∙ Грижи се за най-чувствителните зони
∙ По-гладка и подмладена кожа
∙ Намаляване на бръчки, фини линии и бръчки
∙ Формула с интензивно овлажняване
∙ По-гладка кожа 90%, по-малко фини линии 72% и помалко бръчки 62%
∙ За чувствителни зони като около очите, устните,
челото и брадичката
4990лв.

3990лв.
3791лв.
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и по-млади

КОЗМЕТИКА И КРАСОТА

Venoia Syn-Ake Visage - серум за
лице със Syn-Ake пептид
∙ По-гладка и подмладена кожа
∙ Намаляване на бръчки и фини линии
∙ Формула с интензивно овлажняване
∙ С иновативната активна съставка Syn-Ake
∙ Дневна грижа против стареене с
високоефективни съставки
∙ Нежно масажирайте серума два пъти на
ден след почистване на лицето
5990лв.

4990лв.
4741лв.
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БРЪСНЕНЕ И ПОДСТРИГВАНЕ

Перфектно оформена прическа
на една ръка разстояние
Trim Max Clipper - машинка за подстригване
∙ 3 полирани остриета от неръждаема стомана и титаниево
покритие
∙ Включва 5 гребена с различни дължини за адаптиране
към различни нужди: гребен за чувствителни зони,
гребени с дължина: 6 мм, 13 мм, 19 мм и 25 мм.
∙ Вградена LED светлина
∙ Разтегателна дръжка за труднодостъпни зони
∙ Акумулаторна батерия: USB зарядно (включено)
5990лв.

4990лв.
4741лв.

Комплектът включва:
5 сменяеми приставки
USB кабел за зареждане
Четката за почистване
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БРЪСНЕНЕ И ПОДСТРИГВАНЕ

Изборът на мъжете, които
ценят качеството и комфорта
Mesko Electric Shaver - електрическа
самобръсначка
∙ Серум с множество ефекти против стареене
∙ Грижи се за най-чувствителните зони
∙ Намаляване на бръчки, фини линии и бръчки
∙ Формула с интензивно овлажняване
∙ По-гладка кожа 90%, по-малко фини линии 72% и
по-малко бръчки 62%
∙ За чувствителни зони като около очите, устните,
челото и брадичката
5990лв.

4990лв.
4741лв.

Комплектът включва:
Подвижен тример за прецизно оформяне
Зареждащ кабел
Четка за почистване
Калъф за съхранение и пренасяне
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ЗДРАВЕ

АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ!
Legxercise Pro - уред за раздвижване и по-добро
кръвообращение
∙ Здравословни пасивни упражнения
∙ Стимулира оросяването
∙ Успокоява болките и сковаността на краката
∙ Намалява подуването на краката, глезените и стъпалата
∙ Необходимото дневно движение за спокоен живот
∙ За хора на всякаква възраст
∙ Подходящ за всекидневна употреба

39900лв.

∙ Възможност за избор на интензивността

22990лв.
21755лв.

∙ КЛИНИЧНО ТЕСТВАН

Подобренията
Новият и подобрен Legxercise Pro:

+ С увеличен обхват на движение: 23% повече движение;
+ 70 стъпки в минута: 2.66км стъпки на час;
+ Крачкомер, показващ напредъка Ви;
+ Дистанционно за удобно управление.

+ дистанционно

Подходящ за хора, страдащи от:
Артрит
Остеоартрит
Скорошна операция на коляно или глезен
Невропатия
Лимфедем

70 стъпки в минута
2,66 км стъпки на час

Insta Life наколенка
∙ Облекчава болки в гърба и кръста
∙ Олекотен дизайн
∙ Удобна и практична
∙ 3см акупунктурната точка в средата на прасеца - прекъсва
предаването на болката до мозъка
∙ Незабележима под дрехите
∙ Универсален и регулируем размер

ФАКТ: Над 80% от
хората ползвали
Insta Life наколенката,
изпитват облекчение
още след първото ѝ
поставяне
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6990лв.

3990лв.
3790лв.

ЗДРАВЕ

Helix VitalBike - колело за ефективна тренировка
на
ръце и крака

∙ Поддържа тонуса и доброто здраве в сезона на вирусите и
гриповете
∙ Подходящ за начинаещи и напреднали
∙ Поддържа сърдечната дейност
∙ Раздвижва ставите и мускулите
∙ Регулируеми степени на съпротивление
∙ Сгъваем и олекотен дизайн
∙ Раздвижва ръцете и краката едновременно
∙ Само 20 мин. на ден са достатъчни
16890лв.

11900лв.
11305лв.

ПОДАРЪК: дисплей за измерване
на постигнатите резултати

ПОДАРЪК: масажиращи
ролки за крака

Helix Cream
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ЗДРАВЕ
DR-HO’S Neck Pain Pro - терапевтичен масажор
за врата и раменете
∙ Професионален терапевтичен масаж у дома
∙ Облекчава болката във врата и раменете
∙ Отпуска мускулите, подпомага циркулацията и увеличава обхвата
на движение
∙ ЕМS технология с електроимпулси, даващи като рестарт на всеки
мускул
∙ 4 вградени интелигентни електрода – проектирани да предават
нежни TENS, EMS и AMP импулси към нервите и мускулите на врата
и раменете
∙ Ергономичен дизайн от мемори пяна – приляга и очертава
формата на врата и раменете
∙ Подлакътници - поемат натоварването от горните мускули на
раменете
34900лв. 29900лв.
28405лв.

10 x 3343лв.

Технически характеристики:
• Ниво на интензитет: 5 степени
• Таймер: 10, 20, 40 минути

Magic Cane - сгъваем бастун
∙ Бързо и лесно сгъване – побира се дори
в пазарската чанта
∙ LED фенерче вградено в дръжката за
осветяване на пътя
∙ Стои самостоятелно – не е необходимо
да го подпирате
∙ Регулиране на височината: до 95 см
∙ Стабилна основа – осигурява
допълнителна сигурност на всякакъв
терен
∙ 4 крачета за по-голяма сигурност
∙ Висококачествена изработка
∙ Подходящ за възрастни хора
∙ Подходящ за възстановяване след
фрактура/ изкълчване
∙ Максимално допустимо тегло: 100 кг
3990лв.

2990лв.
2841лв.
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ЗДРАВЕ

КОНЦЕНТРИРАНА
ГРИЖА ЗА
ЗДРАВИ СТАВИ

Произведено
в Испания

С ПРОТЕИН ОТ ОХЛЮВ

НОВА
ФОРМУЛА
с витамин C

БЕЗ ГЛУТЕН
БЕЗ ЗАХАР
БЕЗ ЛАКТОЗА
1 опаковка = 30 капсули

39 90 лв.

1 капсула на ден

клубна
цена

35 91 лв.

Helix Original - натурална хранителна добавка с протеин от охлюв
за здрави стави
Патентовано естествено
хранително съединение Nutrelix®
охлювен протеин на прах за запазване и
укрепване на ставния хрущял. Научно извлечен
екстракт, съдържащ 7 активни съединения с
винаги идентична концентрация в капсулата.
Това го прави изключително ефективен.

Босвелия
поддържа здравето на ставите,
гъвкавостта и комфорта.

Куркума
допринася за отпускане на
ставите и мускулите.

∙ Натурална алтернатива за справяне с намалена
подвижност
∙ С охлювен протеин на прах
∙ Под формата на лесна за прием растителна капсула
∙ Нова формула с добавен Витамин C
∙ Хидратира и удължава живота на ставите, хрущялите и
сухожилията

Витамин С
допринася за нормалното образуване на
колаген в организма и е важен структурен
протеин за правилното функциониране на
хрущялите, костите и кръвоносните съдове.

Състав в препоръчителния дневен прием от 1 капсула
Куркума 100 mg
Охлювен протеин 50 mg
Екстракт от Босвелия 50 mg
Витамин С 20 mg (25% *VRN)

* VNR: Хранителни референтни стойности вж.
Регламент 169/2011

ПРОМО
ПАКЕТ

∙ Подхранва ставите отвътре и поддържа подвижността
∙ Връща гъвкавостта на ставите за дълъг период от време
∙ Удължава живота на ставите
∙ Продължителна грижа за запазване и укрепване на
ставите

2 опаковки = 60 капсули + 15 капсули ПОДАРЪК!

9970лв.

5980лв.
5681лв.
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ЗДРАВЕ

ЗДРАВИ СТАВИ И
ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ
С НАТУРАЛНИ
СЪСТАВКИ

Произведено
в Испания

НОВА
ОБОГАТЕНА
ФОРМУЛА

БЕЗ ГЛУТЕН
БЕЗ ЗАХАР
БЕЗ ЛАКТОЗА
1 опаковка = 30 капсули

44 90 лв.

1 капсула на ден

клубна
цена

40 41 лв.

Helix Original Complex - натурална хранителна добавка с
обогатена формула за здрави стави
Куркума
допринася за отпускане на ставите и мускулите.

Патентовано естествено
хранително съединение Nutrelix®
охлювен протеин на прах за запазване и укрепване
на ставния хрущял. Научно извлечен екстракт,
съдържащ 7 активни съединения с винаги
идентична концентрация в капсулата. Това го прави
изключително ефективен.

Алантоин
забавя процесът на износване на ставите.

Витамин С
допринася за нормалното образуване на колаген в
организма и е важен структурен протеин за правилното
функциониране на хрущялите, костите и кръвоносните
съдове.

Хидролизиран колаген тип II
най-разпространеният структурен протеин на
ставния хрущял и му придава устойчивост,
здравина и еластичност.

Хиалуронова киселина
благоприятства смазването на ставите и плъзгането на
костите по ставния хрущял по време на движение.

Растителен глюкозамин
играе много важна роля за образуването и
възстановяването на хрущяла.

∙ С охлювен протеин на прах

Състав в препоръчителния дневен прием от 1 капсула
Глюкозамин сулфат 450 mg
Куркума 100 mg
Охлюв на прах 50 mg
Сух екстракт от босвелия 50 mg
Хиалуронова киселина 23.75 mg
Витамин С 12 mg (15% VNR*)
Колаген тип II 10 mg

∙ Обогатен с хиалуронова киселина, колаген тип II и
глюкозамин

* VNR: Хранителни референтни стойности вж.
Регламент 169/2011

Босвелия
поддържа здравето на
ставите, гъвкавостта и
комфорта.

∙ Формула с естествени активни съставки

∙ Под формата на лесна за прием растителна капсула
∙ Подсилва издръжливостта, еластичността на ставата
∙ Стимулира естественото производство на колаген в
тялото
∙ Удължава живота на ставите
∙ Поддържа подвижността на ставите

ПРОМО
ПАКЕТ
2 опаковки = 60 капсули + 30 капсули ПОДАРЪК!

11970лв.

6980лв.
6631лв.
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ЗДРАВЕ
Произведено
в Испания

Helix Derma Spray - Спрей за облекчаване на кожни проблеми
Количество: 100 мл
∙ Връща здравият вид на кожата
∙ 15 натурални съставки

2990лв.

∙ Регенерира кожата

1990лв.
1891лв.

∙ Подходящ за употреба върху тялото, лицето, скалпа

Formu Clear Patches - пластири за
премахване на брадавици и папиломи
Най-лесният и безболезнен начин да
премахнете дразнещите кожни несъвършенства
∙ За папиломи и брадавици
∙ Бързо и лесно за приложение, дискретни
∙ Безболезнено и без хирургическа намеса
∙ Дерматологично тествани и без химикали
∙ 12 бр. големи пластири
∙ 18 бр. малки пластири ПОДАРЪК!

3990лв.

2990лв.
2841лв.
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ЗДРАВЕ

ЗА ЗДРАВА ПРОСТАТА И МЪЖКА ПОТЕНТНОСТ

30 капсули

39 90 лв.
29

90

30 капсули

39 90 лв.

лв.

1 капсула
на ден

1 капсула
на ден

Капсули за подобряване
функцията на простатата

Капсули за подобряване
мъжката потентност

ПРОМО
ПАКЕТ

11970лв.

∙ Противовъзпалителни ефекти
∙ Мощна формула
∙ Бързо действащи – усещате резултатите
само за няколко дни
∙ Помага за развитието на по-здрав
пикочен мехур и пикочните пътища
∙ Подобрява сексуалната активност

40

4980лв.

∙ Насочено действие за мъжка
потентност
∙ Подпомага оптималното сексуално
представяне
∙ Подобрява издръжливостта и
жизнеността
∙ Бързи резултати - първите
резултати се наблюдават само
след няколко дни

ЗДРАВЕ

Наднормено тегло

с
Стре

Липса на ен

ергия

ора

Постоянна ум

Главоболие

КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО
НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Какво влошава състоянието на черния дроб?
Алкохол
Хранене с преработени или пържени храни
Захар
Безалкохолни напитки
Затлъстяване и наднормено тегло

1 опаковка = 30 капсули

39 90 лв.

клубна
цена

35 91 лв.

1 капсула на ден

Liver Complex - натурална хранителна добавка,
допринасяща нормалната функция на черния дроб
Куркума

Регенерира чернодробните клетки като стимулира

процеси, които предшестват
Liver метаболитните
Complex
създаване на нови чернодробни клетки.

∙

Има мощни антиоксидантни свойства, които
Формула,
оптимално
допринасякоято
за борбаподдържа
със свободните радикали

чрез детоксикация

Бял трън

здраве

Растение, което е отговорно за укрепването на
клетките на черния дроб и за намаляване на
на черния дроб, усвояването на токсини

∙ Помага на черния дроб да изчисти вредните токсини
∙ Съставки на растителна основа
Черен пипер/ Биоперин /

∙ Възвръща
енергия
и подобрява насторнието
подобрява пълната
усвояването на
куркумата. Помага
∙

за подобряването на храносмилането и
Поддържа
здравословни
нива
следователно
помага на черния дроб
в
неговите храносмилателни свойства

на кръвната захар

Холин

Жизнено важен за правилното
функциониране на черния дроб

∙ Спомага за отделянето на излишните килограми
∙ Оптимизира метаболизма на мазнините в черния дроб
∙ Формула, която поддържа оптимално здраве на черния
дроб, чрез детоксикация

ПРОМО
ПАКЕТ

∙ Помага на черния дроб да изчисти вредните токсини
∙ Съставки на растителна основа
∙ Възвръща пълната енергия и подобрява насторнието
∙ Поддържа здравословни нива на кръвната захар
∙ Спомага за отделянето на излишните килограми
∙ Оптимизира метаболизма на мазнините в черния дроб

7980лв.

5980лв.
5691лв.
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+359 882 26 65 30

+359 879 16 56 41

+359 888 93 49 42

+359 879 08 76 01
+359 879 15 58 50

+359 879 16 56 42

+359 899 97 14 89

30.11.2022г.
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ВСИЧКО
ПОД

Starlyf Fast Sew Chrome
Ръчна шевна машина

40 лв.

4990лв.
2990лв.

6990лв.
3990лв.
Burgundy Roaster BH7646
Тава за печене с грил решетка
www. telestar.bg

5990лв.
2990лв.
Sonetic Toothbrush Green / Blue
Четка за зъби със звукова технология

3990лв.
2990лв.
Jocca Himalayan Salt Lamp
Лампа с хималайска сол
www. tvboutique.bg

