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Хеликс Оригинал – 
оригиналът за моите стави. 

Веселин Маринов, поп певец

КУХНЯ ЗА ДОМА СПОРТ И ХОБИ
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Намаленията важат 
до: 28.02.2023г.

тел: 02/437 42 67



22900лв.

21755лв.

24900лв.

46900лв.

44555лв.

49900лв.
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5980лв.

5690лв.

7980лв.

виж на стр. 12-13

виж на стр. 43

виж на стр. 18

Празничните дни са чудесен повод да отправим искрени пожелания 
към хората,на които държим.
Благодарим Ви, че избрахте нас и нашите продукти!
Благодарим Ви за доверието!
В знак на признателност сме подбрали специално за Вас, 
селекция от хитови продукти с огромно намаление.
Вярваме, че и тази година ще допринесем за коледното Ви настроение!
Създайте уют, комфорт и настроение за Вас и любимите Ви хора!
Бъдете здрави!

Ваш,
Александър Славов /Изпълнителен Директор Скайшоп България ЕООД/

Празнични ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Скъпи Приятели,



Празнични ПРЕДЛОЖЕНИЯ

GOLDSTAR CLUBGOLDSTAR CLUB
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Livero Electric Grill - електрически грил код: 1537

 ∙ Идеален за печене на всички видове месо, риба и морски дарове, зеленчуци, хляб 

 ∙ Двойно голяма повърхност за готвене и опция за регулиране на височината

 ∙ Отваря се на 180° за повече площ за печене

 ∙ 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 плота 

 ∙ Светлинна сигнализация за работа и  достигане на желана температура

ВКУСНО БАРБЕКЮ ЗА БРОЕНИ МИНУТИ!ВКУСНО БАРБЕКЮ ЗА БРОЕНИ МИНУТИ!

Технически характеристики:
• Мощност: 1600 W
• Термостат: Да

Размери: 36 x 30 x 33 cm
Мощност: 150W
Скорост: 80 оборота в минута

КУХНЯ
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2225лв.

19900лв.

17910лв. 10 x

2449лв.

22900лв.

20610лв. 10 x

Life Juicer - сокоизстисквачка с техника 
за бавно изцеждане на сок код: 1640

 ∙ Запазва до 60% повече витамините на продуктите

 ∙ До 35% повече сок от обикновена 
сокоизстисквачка

 ∙ Технология за „бавно изцеждане на сок“

 ∙ Тих мотор с ниска консумация на електроенергия

 ∙ Лесна за почистване - остава суха каша

 ∙ Дизайнът без запушване намалява риска от 
задръстване и прегряване



Технически характеристики:
• Размер на плочата: прибл. 29,2 х 23,0 см
• Мощност: 2000W

КУХНЯ

СЪЗДАДЕН ДА ИЗПИЧА РАВНОМЕРНОСЪЗДАДЕН ДА ИЗПИЧА РАВНОМЕРНО

5

N8Werk Digital Kontakt Grill - грил с LED сензорен 
дисплей код: 1571

 ∙ 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

3343лв.

22900лв.

26910лв. 10 x
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Vital Blend Fit White - мултифункционален 
блендер код: 1658

 ∙ Високоскоростен блендер от най-висок клас- 
нарязва, смила, смесва и разбива 

 ∙ Подходящ за студена или топла храна, както 
и за кубчета лед и сладолед

 ∙ Плавно регулиране на скоростта в диапазона 
от 15 000 до 26 000 оборота в минута 

 ∙ Бутон PULS за максимална скорост 

 ∙ Висококачествен неръждаем нож с шест назъбени остриета, 
които нарязват съставките на много фина консистенция

 ∙ Максимална вместимост 2 литра 

 ∙ Предпазен капак с подвижно капаче за доливане или 
добавяне на съставки 

 ∙ Не абсорбира миризми, вкусове или цветове на храната

 ∙ Защита от прегряване

КУХНЯ

 ЗДРАВОСЛОВНО И ВИНАГИ 
ПО ТВОЙ ВКУС
ЗДРАВОСЛОВНО И ВИНАГИ 
ПО ТВОЙ ВКУС

Технически характеристики:
• Мощност: 1800 W
• Вместимост на основния съд: 2Л
• Степени на скорост: 9
• Импулсен превключвател: Да

Нож от неръждаема 
стомана

Хомогенна  
консистенция

Ти избираш 
съставките 3679лв.

32900лв.

29610лв. 10 x



Vital Electric Grill - електрически грил 
код: 1508
 ∙ 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 

 ∙ Консумирана мощност 1300W

 ∙ Светлинен индикатор за работа

 ∙ Крачета против пързаляне 

 ∙ Лесно почистване

22 плочи  плочи 
включенивключени
в комплектав комплекта

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!

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВКУСНО 
БАРБЕКЮ!

ВКУСНО

7

КУХНЯ

14310лв.

15900лв.
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Приготвяй всякакъв вид месо, Приготвяй всякакъв вид месо, 
риба, зеленчуци, хлебчета и риба, зеленчуци, хлебчета и 
много други без дим вкъщи!много други без дим вкъщи!

БЕЗДИМЕН ГРИЛ 
У ДОМА

6900лв.

Starlyf Smoke Free Grill 
Plate - туч плоча

Smoke Free Grill - бездимен грил 
код: 549
 ∙ 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

НАИСТИНА 

НЕ ДИМИ!НАИСТИНА 

НЕ ДИМИ!

КУХНЯ

8910лв.

9900лв.

Самуил Стоянов: 
“От както си я закупих, не спирам да 
готвя с бездимния грил! Всички колеги и 
приятели искат да ми идват на гости!”
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Медно покритие и неговите ползи?

Starlyf Smoke Free Copper Grill - 
бездимен грил с медно покритие код: 1257

Starlyf Smoke Free Grill 
Plate - туч плоча 6900лв.

НОВ
 МОДЕЛ

 ∙ Титаниево- медно покритие

 ∙ Устойчив на надраскване

 ∙ Приготвя храната в пъти по- бързо

 ∙ Здравословни ястия без мазнина

 ∙ Термостат с 5-степени на температура

 ∙ Равномерно разпределяне на топлината

 ∙ Грил и тава за оттичане: 
    подходящи за 
    съдомиална машина

Топлопроводимост: медта приготвя 
храна дори ОЩЕ по-бързо. 

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

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.

Изключително подходящ Изключително подходящ 
за дома и затворени за дома и затворени 
помещения!помещения!

БЕЗДИМЕН 
ГРИЛ В КУХНЯТА ТИ!

„МЕДЕН“„МЕДЕН“ КУХНЯ
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8910лв.

9900лв.



Fruit Dryer Fresa - сушилня за плодове код: 1586

 ∙ 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

Технически характеристики: 
• Прекъсвач: ON/OFF
• Брой тави за сушене: 8
• Консумирана мощност: 250 W
• Дължина на захранващия кабел: 1м

КУХНЯ

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

 ВКУСНИ ПЛОДОВЕ 
НАСЛАДЕТЕ СЕ

 НА ВКУСНИ ПЛОДОВЕ
 НЕЗАВИСИМО ОТ СЕЗОНА! 
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2001лв.

17900лв.

16110лв. 10 x



Brock MC 3602 R Multicooker –  
мултифункционален уред за готвене с 
36 програми код: 2019
 ∙ Компактен и мощен мултикукър 

 ∙ Затопляне, бавно готвене, пържене, печене и др.

 ∙ 36 вградени програми 

 ∙ Интелигентен контрол на температурата

 ∙ Touch screen контролен панел за по-лесна употреба

 ∙ Вътрешен съд с керамично покритие

 ∙ Отложен старт, за да сготви дори докато не си у дома

 ∙ Функция за запазване топлината

 ∙ Супи, ориз, пържени ястия, паста, сладкиши, хляб, 
пици, соте, овесена каша, печени ястия и др.

 ∙ Идеален за подарък за всяка празнична трапеза 

КУХНЯ
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Технически характеристики:
• Мощност: 700W 
• Вместимост: 5 литра
• Отложен старт: 30 минути – 24 часа
• Включени аксесоари
• Размери: 42 х 27 х 22 см

ВКУСЪТ НА ДОМАШНА ХРАНА, 
ПРИГОТВЕНА ВМЕСТО ТЕБ
ВКУСЪТ НА ДОМАШНА ХРАНА, 
ПРИГОТВЕНА ВМЕСТО ТЕБ

1. Вътрешен съд с керамично 
    покритие 
2. Тавичка за готвене на пара
3. Мерителна чаша 
4. Лъжица и шпатула 
  
 

1

3

4
2

19900лв.

2225лв.

24900лв.

18905лв. 10 x

2001лв.



Max Chef Planetary Food Processor - 
планетарен кухненски робот код: 1663/1683

 ∙ 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

 ∙ 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 

Избери цветът, който 
подхожда на кухнята ти:

ЧЕРВЕН ЧЕРЕН 

ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА В ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА В Кухнята 

22900лв.

2560лв.

24900лв.

21755лв. 10 x

КУХНЯ

12
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КУХНЯ

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.

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

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

6 различни форми 

Италия, добре дошла у дома!
Спагети, макарони, талиатели, пене, безкрайни
възможности за апетитна 

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

Приставка месомелачка

Добавете комплект приставки
за безкрайни здравословни и вкусни възможности :

Приставка за колбаси

Приставка ренде

Приставка за паста 

Приставка блендер

ПРЕДПАЗЕН КАПАК С ОТВОР
ЗА ДОБАВЯНЕ НА СЪСТАВКИ

1400W МОЩЕН МОТОР

КУПА 5.5L

4 АБСОРБИРАЩИ
ВИБРАЦИИТЕ ВЕНДУЗИ

ПРИСТАВКА
ЗА РАЗБЪРКВАНЕ

КУКА ЗА МЕСЕНЕ

ИНТУИТИВЕН LED
СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ

6 СКОРОСТИ + ПУЛС ФУНКЦИЯ

ПРИСТАВКА
ЗА РАЗБИВАНЕ

8990лв.

1990лв.

3490лв.

2990лв.

6990лв.

КУХНЯ

13



Premium Chef Shark - професионално точило за ножове и 
ножици код: 1184

 ∙ 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 най-
изтъпените ножове.

 ∙ Острие 2 от висококачествена керамика –  за фино заточване и полиране или 
ежедневно заточване.

 ∙ Острие 3 – специално за професионално заточване на ножици.

КУХНЯ

3591лв.

3990лв.

14

ПРЕВЪРНИ СТАРИТЕ СИ НОЖОВЕ В НОВИ!ПРЕВЪРНИ СТАРИТЕ СИ НОЖОВЕ В НОВИ!
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2990лв.

2841лв.

3990лв.

Harry Blackstone Airblade комплект от 5 ножа код: 681 
 ∙ 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

КУХНЯ

НОЖОВЕТЕ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ 
ВСЯКО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ С ЛЕКОТА!
НОЖОВЕТЕ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ 
ВСЯКО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ С ЛЕКОТА!

леки и
ергономични

дръжки

Острие с въздушни 
възглавници - всеки 

разрез вкарва въздух 
между ножа и продукта, 

за да няма триене и 
съпротивление

Зеленчуци

Ребра

Филе

Колбаси

1
2

3
4

5

1. Шеф нож 20.5см
2. Нож за филетиране 9.5см
3. Нож за белене 13.5см 
4. Специален нож за колбаси 21см
5. Универсален нож 20.5см 
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КУХНЯ

MaxxMee Multi-Chopper- мултичопър код: 1554 
 ∙ Идеалното помощно средство за кълцане на плодове, зеленчуци и 

билки

 ∙ Остриета от неръждаема стомана

 ∙ Компактен размер и вместимост от 350 мл

 ∙ Съдът за смесване е подходящ за почистване в съдомиялна 
машина 

 ∙ Презарежда се чрез USB кабел (включен) 

 ∙ Работи без кабели и електричество - 30W

Blaumann BL1531 MG Graphite - тиган 
за палачинки 24см код: 1623 

 ∙ 3-слойно мраморно покритие

 ∙ Ергономична и удобна дръжка

 ∙ Подходящ и за индукционен котлон

 ∙ Без съдържание на: Олово, Кадмий и PFOA

 ∙ Лесно почистване и измиване

 ∙ Подходящ за съдомиялна машина

3990лв.

3791лв.

4990лв.

1791лв.

1990лв.
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ЗА ДОМА

Conga 999 Vital Robot - прахосмукачка робот за сухо и 
мокро почистване код: 1832
 ∙ Only One System технология - 4 в 1: мете, прахосмуче, почиства с моп 

и полира

 ∙ Технология за интелигентна навигация iTech 3.0 – вградени сензори 
против удари и падане

 ∙ Система iWater с три режима на почистване

 ∙ Система ForceClean - мощна турбина, която увеличава максималната 
всмукателна мощност за перфектна чистота

 ∙ Система Turbo Clean Carpet - автоматично активира режим Turbo с 
максимална мощност върху килими

 ∙ Иновативна система Wash 4 You - интелигентно полиране на пода с 
електронна система, която дозира и разпределя водата равномерно 
през мопа

 ∙ 6 програми и 3 режима на почистване 

 ∙ Възможност за програмиране 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата

 ∙ Пречиства въздуха с високоефективен филтър, способен да задържа 
алергени и прах

 ∙ Подходящ за всички видове подове и килими до 3см

46900лв.

5244лв.

49900лв.

44555лв. 10 x

ЩЕ ПОЧИСТИ ВКЪЩИ ВМЕСТО ТЕБЩЕ ПОЧИСТИ ВКЪЩИ ВМЕСТО ТЕБ

Технически характеристики:
• Тип навигация: Жироскопична
• Миещ се филтър
• Акумулаторна батерия 14.4 V Li-Ion, 2400 mAh
• Вместимост на контейнера: 0,3L
• Дистанционно управление
• Време на работа с едно зареждане до: 160 min
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ЗА ДОМА

Технически характеристики:
• Акумулаторна батерия: 14.4 V Li-Ion, 2400 mAh
• Дистанционно управление
• Миещ се филтър
• Време на работа с едно зареждане до: 150 min

ЧИСТ ДОМ
БЕЗ НИКАКВИ УСИЛИЯ
ЧИСТ ДОМ
БЕЗ НИКАКВИ УСИЛИЯ

Zero Robot Vacuum Cleaner - прахосмукачка робот 
код: 1841

 ∙ Супер тънък SLIM дизайн – може да почисти и под по-ниски мебели

 ∙ 2 в 1 – прахосмукачка + моп

 ∙ 2 нива на всмукателна мощност

 ∙ 3 режима на почистване: AUTO (автоматичен),  
EDGE (почиства ъглите), SPOT (локално)

 ∙ ANTI-COLLISION SYSTEM - разпознава препятствията за 
безпроблемно движение

 ∙ SMART TECHNOLOGY - 10 сензора за движение за ориентирано 
движение и против падане по стълби

 ∙ HEPA филтър –  улавя и най-малките частици прах и мръсотия, 
включително прахови акари

 ∙ За всички твърди подови настилки 

 ∙ За килими с височина на косъма до 1 см

 ∙ Автоматично връщане към зарядна станция

 ∙ Възможност за програмиране - роботът почиства дори когато 
не сте вкъщи

Контейнер за 
 прах: 600 ml

Странични четки 

Полиране с моп 46900лв.

5244лв.

49900лв.

44555лв. 10 x
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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

ОБЛЕГНЕТЕ СЕ УДОБНО, 
ТЯ ЩЕ СВЪРШИ ОСТАНАЛОТО
ОБЛЕГНЕТЕ СЕ УДОБНО, 
ТЯ ЩЕ СВЪРШИ ОСТАНАЛОТО

ЗА ДОМА

Прахосмукачка робот Navaggio код: 1806 

 ∙ 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

74900лв.

8375лв.

79900лв.

71155лв. 10 x
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ЗА ДОМА

Azurit Cleaning System 2 in 1 - система за 
почистване с парa код: 1483

 ∙ Ръчна парочистачка и моп за под

 ∙ Почиства в дълбочина с невероятна мощ от 1500W

 ∙ Превръща водата в пара и отстранява замърсяванията за секунди

 ∙ ЕКОлогична - използва активната мощност на парата без агресивни 
препарати

 ∙ Унищожава акари и бактерии за безупречно чист дом

 ∙ Широката гама от аксесоари за подове, баня, мивки, WC, радиатори, 
решетки, дограма, тапицерия, интериор и др.

 ∙ Ултра бързо производство на пара: до 30 секунди

 ∙ Вместимост на резервоара: 400 ml
21900лв.

2449лв.

22900лв.

20805лв. 10 x
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ЗА ДОМА

Jocca Wall Heater - стенен конвектор код: 1455

 ∙ 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

Jocca Wireless Heater - безжичен мини конвектор 
код: 1454

 ∙ 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

2449лв.

15900лв.

1778лв.

16900лв.

15105лв. 10 x

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

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

4410лв.

4900лв.
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ЗА ДОМА

Ventus Dual Tech 5 в 1 мобилен климатик 
и пречиствател НОВ ПОДОБРЕН МОДЕЛ 
код: 2020

 ∙ 2 режима на мощност 1000W и 2000W 

 ∙ Ниска консумация на енергия

 ∙ Керамичен нагревател 

 ∙ Генерира отрицателни йони за 
стерилизиране на въздуха

 ∙ 12 часов таймер

 ∙ 3 степени 

 ∙ Регулиране на посоката на духане 

 ∙ Екологичен - не използва компресор 
или фреон

 ∙ Гъвкав корпус против счупване

34900лв.

3902лв.

39900лв.

33155лв. 10 x

Технически характеристики:
• Консумация на отопление: 1000W / 2000W
• Номинална честота: 50Hz
• Въздушен поток: 8.0 m/s
• Капацитет на изпарение: 500ml/h
• Капацитет на резервоара за вода: 3.2 L

Преносим

Безопасен за деца 

Контрол с цифров 
дисплей или 

дистанционно

5в1

Отоплява

Охлажда

Пречиства

Овлажнява 

Йонизира

ИДЕАЛНА ТЕМПЕРАТУРА И ЧИСТ 
ВЪЗДУХ У ДОМА
ИДЕАЛНА ТЕМПЕРАТУРА И ЧИСТ 
ВЪЗДУХ У ДОМА
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ЗА ДОМА

Air Humidifier ЕТА Azzuro - ултразвуков  
овлажнител за въздух код: 1504

 ∙ Ултразвукова технология за ефективно овалжняване 

 ∙ Йонизизатор, който подобрява качеството на въздуха 

 ∙ Функция за топла или охладена пара

 ∙ Вие настройвате желаната от вас влажност

 ∙ До 30 часа непрекъсната работа с 7,6 л резервоар

 ∙ Вградена функция за ароматерапия (работи с етерични масла)

 ∙ Таймер от 1 до 12 часа работа 

 ∙ LED дисплей и сензорно управление 

 ∙ Много тих режим на работа 

Aroma Diffuser Essencio - арома дифузер 
код: 1266

 ∙ Ултразвукова технология за пръскане

 ∙ Ароматизира цялата стая 

 ∙ Подходящ за употреба с натурални етерични масла 

 ∙ Овлажнява и хидратира въздуха

 ∙ Подходящ за помещения до 10 m2

 ∙ Цветно осветление за добро настроение

 ∙ До 4 часа непрекъсната работа 

 ∙ Вместимост на резервоара - 50 мл

5990лв.

5691лв.

6990лв.

1778лв.

15900лв.

14310лв. 10 x



СПОРТ И ХОБИ
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ЕДНО УСТРОЙСТВОЕДНО УСТРОЙСТВО ЗА ВСИЧКИ ЗАДАЧИ!

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.

НАСТРОЙКИ НА 
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

БЕЗЖИЧЕН

18V 
ЛИТИЕВО-ЙОННА 

БАТЕРИЯ

45 МИН. БЪРЗО 
ЗАРЕЖДАНЕ

Hammersmith MultiTool - акумулаторен 
многофункционален уред код: 1850

 ∙ Инструмент всичко в 1

 ∙ Осцилираща технология

 ∙ Мотор с висококачествена двойна предавка

 ∙ Mощна акумулаторна батерия 18V

 ∙ Бързо зареждане за 45 минути 

 ∙ Quick-Fix система за бърза смяна на приставките 

 ∙ Регулиране на осцилациите  

 ∙ 16 000 вибрации в минута 

 ∙ За Професионалисти и любители

 ∙ 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

3902лв.

34900лв.

31410лв. 10 x



СПОРТ И ХОБИ

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 

25

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

ЕДНО УСТРОЙСТВОЕДНО УСТРОЙСТВО ЗА ВСИЧКИ ЗАДАЧИ!

Робърт Х. 20.05.2022 г

“Отговаря на очакванията 
ми,  напълно съм доволен!”

Всеки по 9900лв.Всеки по
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ВТОРИ ЧИФТ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА

Power Zoom Max - увеличителниочила с LED светлини 
код: 975
 ∙ Очила с ефект на лупа

 ∙ Вградени LED свелини

 ∙                    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

СПОРТ И ХОБИ

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!

НЕ ВРЕДЯТ НА ОЧИТЕ
НЕ ИЗКРИВЯВАТ ОБРАЗА
БЕЗ РЕЦЕПТА

ПРОЧЕТИ ЛЕСНО ДРЕБНИЯ ШРИФТПРОЧЕТИ ЛЕСНО ДРЕБНИЯ ШРИФТ

Хоби

Шиене

Четене

160% 

3591лв.

3990лв.
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ПРОЧЕТИ ЛЕСНО ДРЕБНИЯ ШРИФТПРОЧЕТИ ЛЕСНО ДРЕБНИЯ ШРИФТ СПОРТ И ХОБИ

Ab Body Robust 12 in 1 - фитнес система 12 в 1 
код: 1252

 ∙ Упражнения за крака  

 ∙ Упражнения за корем 

 ∙ Набиране с надхват

 ∙ Коремни преси 

 ∙ Лицеви опори 

 ∙ Стрнични коремни преси ... и много други все едно имате 
цял фитнес салон у дома!

 ∙ Компактен и лек 

 ∙ По-голяма товаропреносимост, по-безопасен

 ∙ 12 усъвършенствани спортни режима 

 ∙ 7 уреда в 1

 ∙ Изцяло сгъваем, спестява мясрто

 ∙ 5 нива на височина и съпротивление

 ∙ LED дисплей 

ОФОРМЯНЕ НА ЦЯЛО ТЯЛО 
САМО ЗА 5 МИНУТИ НА ДЕН
ОФОРМЯНЕ НА ЦЯЛО ТЯЛО 
САМО ЗА 5 МИНУТИ НА ДЕН

14900лв.

1778лв.

15900лв.

14155лв. 10 x
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СПОРТ И ХОБИ

Технически параметри:
• Разгънат: 85 х 41 х 105 см
• Сгънат: 53 х 52,5 х 113,5 см
• Интензивност: 8 нива 
• Материали: стоамана, пластмаса и електрическа част (монитор) 
• Максимално допустимо тегло: 120кг

ТРЕНИРАЙ ЗА ДА СИ ЗДРАВ!ТРЕНИРАЙ ЗА ДА СИ ЗДРАВ!

Вграден монитор , който измерва: 
Сърдечен ритъм  
Време  
Изминато разстояние  
Изгорени калории 

Регулатор на натоварването:
Ти избираш интензивността 
за теб

Облегалка с допълнителни 
дръжки:
За безопасност и стабилност 

X-Bike - велоергометър с облегалка за правилна 
стойка код: 1544

 ∙ Тренира всички мускулни групи на бедрата, тонизира 
седалището и прасците благодарение на педалите с двойна 
предавка 

 ∙ Горите калории без да натоварвате ставите 

 ∙ Сензор за отчитане на сърдечния пулс, интегриран в удобната 
дръжка

 ∙ Противоплъзгащи педали- за перфектно сцепление и безопасна 
тренировка 

 ∙ Сгъваем дизайн- пести място при съхранение

 ∙ Двойно завъртане- може да въртите педалите напред и 
назад, за цялостна тренировка на краката и седалището 

 ∙ 8 нива на натоварване и интензивност 

 ∙ Вградени колела- за лесно транспортиране 

 ∙ Мониторът действа и като удобна поставка  
за таблет или смартфон

 ∙ Допълнителни странични дръжки- за повече 
стабилност и устойчивост при тренировка

4461лв.

39900лв.

35910лв. 10 x
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Технически параметри:
• Максимално допустимо тегло: 120кг 
• Размери: сглобена: 1510  x 670 x1340 мм / сгъната: 790x670x1320 мм

СПОРТ И ХОБИТРЕНИРАЙ ЗА ДА СИ ЗДРАВ!ТРЕНИРАЙ ЗА ДА СИ ЗДРАВ!
Magnetic Treadmill - пътека за домашен фитнес 
код: 1547

 ∙ Издръжлива и професионална пътека за домашен фитнес 

 ∙ Тренира и стяга краката, прасците и седалището

 ∙ Подобрява кръвообращението, сърдечната и дихателната 
функция

 ∙ Намалява натрупаните мазнини

 ∙ Механична - без електроенергия, работи с натиска от 
собственото ви тегло

 ∙ Вграден дисплей – следите изразходвани калории, скорост, 
време на тренировка 
и изминато разстояние

 ∙ Вградени сензори на дръжките – за проследяване на сърдечни 
ритъм

 ∙ Безопасна за употреба

 ∙ 3 нива на наклон

 ∙ Сгъваема и лесна за съхранение

 ∙ Практични вградени колела- за лесно транспортиране 

3902лв.

34900лв.

31410лв. 10 x



Belena Air Balance код: 1855

 ∙ Революционно устройство за шиацу масаж на краката 3 в 1:  
съчетава компресия,  акупресура и 3D шиацу масаж

 ∙ 60 индивидуално движещи се масажни пръчици активират най-
важните 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

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

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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МАСАЖ И КОМФОРТ СЪЗДАЙ СВОЙ СОБСТВЕН   УЕЛНЕС ЦЕНТЪР У ДОМАСЪЗДАЙ СВОЙ СОБСТВЕН   УЕЛНЕС ЦЕНТЪР У ДОМА

2784лв.

24900лв.

22410лв. 10 x



Belena Active Pro- електрически шиацу масажор за 
крака код: 1856

 ∙ 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:
• 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

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
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МАСАЖ И КОМФОРТСЪЗДАЙ СВОЙ СОБСТВЕН   УЕЛНЕС ЦЕНТЪР У ДОМАСЪЗДАЙ СВОЙ СОБСТВЕН   УЕЛНЕС ЦЕНТЪР У ДОМА

АКТИВЕН 
ШИАЦУ МАСАЖ 
ЗА СТЪПАЛАТА  

АКТИВЕН 
ШИАЦУ МАСАЖ 
ЗА СТЪПАЛАТА  

3 РЕЖИМА НА МАСАЖ +
3 НИВА НА ИНТЕНЗИВНОСТ

15 МИН
АВТОМАТИЧЕН ТАЙМЕР 2 СТЕПЕНИ НА ЗАГРЯВАЩА 

ФУНКЦИЯ

2784лв.

1890лв.

16900лв.

15210лв. 10 x
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МАСАЖ И КОМФОРТ

Legxercisе Pro - уред за раздвижване и по-добро 
кръвообращение код: 795
 ∙ Здравословни пасивни упражнения

 ∙ Стимулира оросяването

 ∙ Успокоява болка и сковаността

 ∙ Намалява подуването на краката, глезените и стъпалата

 ∙ Необходимото дневно движение за спокоен живот

 ∙ За хора на всякаква възраст

 ∙ Подходящ за всекидневна употреба

 ∙ Възможност за избор на интензивността

 ∙ КЛИНИЧНО ТЕСТВАН

 ∙ С ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ за симулиране на естествено ходене

 ∙ Мощен мотор: 750 mA

ВАШИЯТ ЛИЧЕН 
ФИЗИОТЕРАПЕВТ У ДОМА

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

 управление

Крачкомер, който 
следи напредъка

За по-добро  
кръвообращение

2784лв.

24900лв.

22410лв. 10 x
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КОЗМЕТИКА И КРАСОТА

Legxercisе Pro - уред за раздвижване и по-добро 
кръвообращение код: 795
 ∙ Здравословни пасивни упражнения

 ∙ Стимулира оросяването

 ∙ Успокоява болка и сковаността

 ∙ Намалява подуването на краката, глезените и стъпалата

 ∙ Необходимото дневно движение за спокоен живот

 ∙ За хора на всякаква възраст

 ∙ Подходящ за всекидневна употреба

 ∙ Възможност за избор на интензивността

 ∙ КЛИНИЧНО ТЕСТВАН

 ∙ С ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ за симулиране на естествено ходене

 ∙ Мощен мотор: 750 mA

Cross Compression Shaper - 
оформящо бельо код: 1931/1932 

 ∙ X-flex кръстосан дизайн

 ∙ Различни нива на компресия за отделните 
зони

 ∙ Прави корема плосък

 ∙ Оформя талията

 ∙ Прибира паласките

 ∙ Отслабващ ефект

 ∙ Гъвкави банели отстрани против свличане

 ∙ Луксозна мека и дишаща материя като 
втора кожа

 ∙ Не запарва

 ∙ Не се свлича

ПОВДИГА 

НЕЗАБЕЛЕЖИМ

3600 ОБХВАТ 

Избери цвят: 
черен / телесентелесен

Твоята секси тайна 
за изваяна фигура

4491лв.

4990лв.



Electric Shaver Christoph – 
електрическа самобръсначка 
код: 1877

 ∙ Система за бръснене с три глави 

 ∙ Включен подвижен тример за оформяне

 ∙ Водоустойчива (IPX7)

 ∙ до 150 минути непрекъсната безжична 
употреба 

 ∙ LCD дисплей за капцитет на батерията

 ∙ Индикатор за зареждане

 ∙ Почистващ модул

 ∙ Функция заключване – защита от деца  
и случайно изпускане

 ∙ Зареждане с USB кабел - тип C

КОЗМЕТИКА И КРАСОТА
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ГЛАДКО БРЪСНЕНЕ И 
ПРЕЦИЗНО ОФОРМЯНЕ

Технически характеристики:
Тип захранване: Акумулаторна батерия
Време за зареждане: 120 min
Време за работа с едно зареждане: 40 min
Тип бръснене: За сухо бръсне

Водоустойчива

Тример за оформяне

LED дисплей

ГЛАДКО БРЪСНЕНЕ И 
ПРЕЦИЗНО ОФОРМЯНЕ

8010лв.

8900лв.



КОЗМЕТИКА И КРАСОТА
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ГЛАДКО БРЪСНЕНЕ И 
ПРЕЦИЗНО ОФОРМЯНЕ

Bamba Titanium Perfect Cut Rotary
Shaver - електрическа самобръсначка 
код: 1923

 ∙ 3D бръснеща глава с максимална адаптация към 
контурите на лицето без натиск

 ∙ Система за бръснене с три глави 

 ∙ Li-Ion батерия с до 40 минути непрекъсната 
безжична употреба 

 ∙ Вграден тример за оформяне на мустаци и 
бакенбарди

 ∙ Почистване с едно кликване, благодарение на 
интегрирания бутон

 ∙ Ергономична дръжка за по-сигурен захват по 
време на бръснене

 ∙ LED индикатор за капацитет на батерията 

 ∙ Защитен капак за поддържане на бръснещата 
глава чиста и защитена

Технически характеристики:
Тип захранване: Акумулаторна батерия
Време за зареждане: 120 min
Време за работа с едно зареждане: 40 min
Тип бръснене: За сухо бръсне

ГЛАДКОСТ И КОМФОРТ 
ЗА КОЖАТА
ГЛАДКОСТ И КОМФОРТ 
ЗА КОЖАТА

Вграден тример за 
оформяне

Практичен несесер

Почистване с едно 
кликване

ГЛАДКО БРЪСНЕНЕ И 
ПРЕЦИЗНО ОФОРМЯНЕ

8010лв.

8900лв.



Ellezza - гел с екстракт от охлюв 
срещу кожни несъвършенства 
код: 322

 ∙ Гел формула с екстракт от охлюв 

 ∙ Намалява бръчките

 ∙ Подмладява кожата

 ∙ Премахва тъмни петна,

 ∙ Изчиства акне

 ∙ Намалява видимостта на белези

 ∙ Регенерира и освежава кожата

 ∙ Възстановява еластичността на кожата  

Регенерира 
и освежава кожата

Възстановява 
еластичността

 на кожата

Изглажда бръчки, 
белези и петна 

Нетно количество: 30мл 
Произведено в Испания

Спестяващ пакет
за красива кожа
Спестяващ пакет
за красива кожа

36

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.
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КОЗМЕТИКА И КРАСОТАСпестяващ пакет
за красива кожа

Face Brush Fenité - 
звукова четка за лице 
код: 1878

 ∙ Звукова технология за 
дълбоко почистване и 
изглаждане 

 ∙ Магнитна система на 
въртене с магнетотерапия

 ∙ 4 режима почистващи и 
масажни 

 ∙ Водоустойчива

 ∙ Презареждаща

Hair dryer Fenité -  
сгъваем сешоар  
код: 1272

 ∙ 1200W мощност

 ∙ 3 температурни настройки

 ∙ 2 скорости на въздушния 
поток

 ∙ Сгъваем дизайн

 ∙ Въртящ се на 360° кабел 
против заплитане

 ∙ Защита срещу прегряване

Hair Straightener Fenité  -  
керамична преса за коса 
код: 2000  

 ∙ Елегантен дизайн с извити 
плочи

 ∙ Керамично покритие

 ∙ За изправяне

 ∙ За къдрене

 ∙ Регулируема температура 
(150° - 230°C)

 ∙ Калъф за транспоетиране и 
съхраненение

3990лв.

3791лв.

5990лв.7990лв.

7591лв.

9990лв.

6291лв.

6990лв.



ЗДРАВЕ
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КРАСИВА И ЗДРАВА 
УСМИВКА ЗА ЦЯЛОТО 
СЕМЕЙСТВО

Комплектът включва:
2 х звукова четка за зъби
1 х UV дезинфекцираща кутия
2 х кожени кутии за пътуване и съхранение
4 х цветно кодирани глави
1 х стойка за зареждане 2001лв.

17900лв.

16110лв. 10 x

Toothbrushes Sonetic Black & White -  
сет четки за зъби код: 1935

 ∙ Звукова технология MOVE+ с до 31 000 движения/мин.  
за нежно почистване на зъбите и венците

 ∙ Подходяща и за хора с чувствителни зъби и венци -  
спомага за поддържане на здрави венци

 ∙ Tехнология microBUBBLES - ефективно почиства замърсяванията 
дори в междузъбното пространство

 ∙ Отделение за дезинфекция на четките с UV светлина -  
унищожава до 99,9% от бактериите

 ∙ 3 режима на почистване: интензивен, нежен и масажен 

 ∙ Интелигентен 2-минутен таймер - за равномерно почистване на 
отделните зони на устата, на всеки 30 секунди предупреждава за 
преминаване към следващата част

 ∙ Безжична технология за зареждане за удобна и безопасна работа 

 ∙ Водоустойчива повърхност

 ∙ Сменяеми глави за дългосрочна употреба

 ∙ Светлинна сигнализация за работа и зареждане

технология 
microBUBBLES

режима на 
почистване

иновативна звукова 
технология MOVE + 

изключително 
издръжлива 

интелигентен 
таймер 
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Insta Life- акупунктурна терапевтична 
наколенка код: 1930

 ∙ 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

Micro Ear- слухов апарат код: 775

 ∙ Кристално чист звук 

 ∙ Дигитална система за компресия на звука

 ∙ Усилвате звуците, които искате да чуете

 ∙ Намалява нежелания фонов шум

 ∙ Презареждаща се батерия

 ∙ Над 20 часа сигурен слух с едно зареждане

 ∙ Чувате звуци от 20 метра разстояние

 ∙ Чувате близки и далечни звуци еднакво добре

 ∙ Ще чуете разликата в личния си и професионален живот 

 ∙ Дискретен

ЗДРАВЕАКТИВЕН ЖИВОТ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ!

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

АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ!

12510лв.

13900лв.

3591лв.

3990лв.
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ЗДРАВЕ

Back Marvel Sport - колан с електро-мускулна 
стимулация за облекчаване на болки код: 1934 
 ∙ Мускулна електростимулация (EMS) - технология, разработена от 

лекари базирана на транскутанна електрическа нервна стимулация 
(ТNS)

 ∙ TNS терапия – електростимулация, която предава 
информация към нервните и мускулните влакна чрез кожата

 ∙ Облекчава неразположения и болки в кръста и краката

 ∙ Предотвратяване мускулна атрофия

 ∙ Стимулира  кръвообращението

 ∙ Отпуска мускулното напрежение

 ∙ Ограничава задържането на вода в тялото

 ∙ Масажира ефективно

 ∙ Контролен панел – индикира избраната програма, времето за 
третиране

 ∙ 4 контактни точки  - изпращат импулси до „Вашите сензори за болка“

 ∙ 9 режима
 Комплектът включва:
1 x Двуканално устройство за цифрова стимулация Marvel®
1 x Поддържащ колан
4 x Залепващи електроди

ОБЛЕКЧЕТЕ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯТА  И БОЛКАТА БЕЗ  
                                                                      МЕДИКАМЕНТИ 
ОБЛЕКЧЕТЕ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯТА  И БОЛКАТА БЕЗ  
                                                         МЕДИКАМЕНТИ 

2255лв.

19900лв.

17910лв. 10 x



DR-HO’S Neck Pain Pro - 
терапевтичен масажор за врата и  
раменете код: 1694

 ∙ 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

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

ЗДРАВЕ

ОБЛЕКЧЕТЕ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯТА  И БОЛКАТА БЕЗ  
                                                                      МЕДИКАМЕНТИ 
ОБЛЕКЧЕТЕ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯТА  И БОЛКАТА БЕЗ  
                                                         МЕДИКАМЕНТИ 

3343лв.

29900лв.

26910лв. 10 x
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ЗДРАВЕ

Helix Posture - коригиращ колан код: 1840

 ∙ 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.  

Комфортен
Дишащ

Вградени  
12 магнита

Невидим под 
дрехите

Подравнява 
гръбнака

Подобрява 
стойката

За Мъже & 
Жени

Дишаща 
материя

Стабилно 
обкантване

Велкро
закрепване

Регулируеми 
ластични ленти

12 вградени 
магнита

ПРАВИЛНА СТОЙКА ЗА ДОБЪР 
ЖИВОТ!

2990лв.

2841лв.

3990лв.

ЗДРАВЕ

42



Велкро
закрепване

Helix Original - натурална хранителна добавка с протеин от охлюв 
за здрави стави код: 374

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.

Босвелия
поддържа здравето на ставите, 
гъвкавостта и комфорта.

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

НОВА 
ФОРМУЛА

с витамин C

Произведено 
в Испания

1 капсула на ден

БЕЗ ГЛУТЕН 
БЕЗ ЗАХАР 
БЕЗ ЛАКТОЗА

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

2 опаковки = 60 капсули

5980лв.

5681лв.

7980лв.

КОНЦЕНТРИРАНА 
ГРИЖА ЗА 
ЗДРАВИ СТАВИ  
С ПРОТЕИН ОТ ОХЛЮВ

1 опаковка = 30 капсули

клубна 
цена39 90 лв. 35 91 лв.

ЗДРАВЕ
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 ∙ 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

 ∙ 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



ЗДРАВЕ

Капсули за подобряване
функцията на простатата код: 972

Капсули за подобряване
мъжката потентност код: 966

 ∙ 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

 ∙ Насочено действие за мъжка 
потентност

 ∙ Подпомага оптималното сексуално 
представяне

 ∙ Подобрява издръжливостта и 
жизнеността

 ∙ Бързи резултати - първите 
резултати се наблюдават само 
след няколко дни

ПРОМО
ПАКЕТ

5980лв.11970лв.
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1 капсула 
на ден

1 капсула 
на ден

 30 капсули 30 капсули

39 90 лв.39 90 лв.

ЗА ЗДРАВА ПРОСТАТА И МЪЖКА ПОТЕНТНОСТ



Liver Complex
 ∙ Формула, която поддържа оптимално здраве на черния дроб,  

чрез детоксикация

 ∙ 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
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Куркума
Регенерира чернодробните клетки като стимулира 
метаболитните процеси, които предшестват
създаване на нови чернодробни клетки. 
Има мощни антиоксидантни свойства, които 
допринася за борба със свободните радикали

Бял трън
Растение, което е отговорно за укрепването на 
клетките на черния дроб и за намаляване на 

усвояването на токсини

Холин
Жизнено важен за правилното 

функциониране на черния дроб

Черен пипер/ Биоперин /
подобрява усвояването на куркумата. Помага 
за подобряването на храносмилането и 
следователно помага на черния дроб в 
неговите храносмилателни свойства 

 Liver Complex - натурална хранителна добавка, 
допринасяща нормалната функция на черния дроб код: 1873

ЗДРАВЕ

 ∙ Формула, която поддържа оптимално здраве на черния 
дроб,  чрез детоксикация

 ∙ 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
6980лв.

6631лв.

7980лв.

ПРОМО
ПАКЕТ

Какво влошава състоянието на черния дроб?
Алкохол
Хранене с преработени или пържени храни
Захар
Безалкохолни напитки
Затлъстяване и наднормено тегло

КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО 
НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

1 капсула на ден

1 опаковка = 30 капсули

клубна 
цена39 90 лв. 35 91 лв.

Постоянна умора

Наднормено тегло

Стрес
Липса на енергия

Главоболие

Пържена храна 

Алкохол
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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 16 56 42

+359 879 15 58 50

+359 899 97 14 89

28.02.2023г.
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Starlyf Fast Sew ChromeStarlyf Fast Sew Chrome
Ръчна шевна машина Ръчна шевна машина код: 945

Burgundy Roaster BH7646Burgundy Roaster BH7646
Тава за печене с Тава за печене с 
грил решетка грил решетка код: 1462

Sonetic Toothbrush Green / Blue Sonetic Toothbrush Green / Blue 
Четка за зъби със звукова Четка за зъби със звукова 
технология технология код: 1353/1434

Jocca Himalayan Salt LampJocca Himalayan Salt Lamp
Лампа с хималайска сол Лампа с хималайска сол код: 1487

4990лв.
2990лв.

3990лв.

2990лв.

3990лв.

1990лв.

6990лв.

3990лв.

5990лв.
2990лв.

www. telestar.bg www. tvboutique.bg

под 40 лв.Всичхо-хо-хо  

Wonderdry Umbrella Automatic Wonderdry Umbrella Automatic 
Blue - бързосъхнещBlue - бързосъхнещ
автоматичен чадър автоматичен чадър код: 1425


