
ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

AVENA  250g - ЗАЩИТА НА НАШАТА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА, КОСТНО-СТАВНА И 
НЕРВНА СИСТЕМА

Фин зелен овес (стръкове) 100%

* Присъствието на разтворим силициев диоксид допринася за нормализиране на 
физиологичното състояние на костно-ставната сиситема;
* Присъствието на влакна допринася за увеличаване на фекалната маса  и подпомага 
храносмилателната система, При възпаление на лигавицата на стомашно-чревния тракт 
оказва благоприятно действие, прилага се и при повръщане и диария, някои форми на запек 
и за подпомагане на перисталтиката ;
* Присъствието на β-глюкани от овес допринася да се намали увеличаването на нивото на 
глюкозата в кръвта след хранене, като по този начин оказва благоприятен ефект за 
понижаване на риска от диабет тип II;
* Съдържа ценни антиоксидантни вещества като действа благоприятно при сърдечна 
надостатъчност , подпомага имунната система срещу инфекции;
* Продължителната употреба на АВЕНА повлиява благоприятно аденома на простатната 
жлеза, повлиява благоприятно повишеното съдържание на холестерол в кръвта, 
задръжката на течности при сърдечносъдови и бъбречни заболявания;
* Подпомага нервната система, особено в състояние на стрес. Овесът е особено подходящ 
при нервна преумора и изтощение, свързани със състояния на депресия. 
*Свойства:хранителни;антиоксидантни;регулативни;тонизиращи.



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2g

26.91

Калции(Calcium )  6.6mg/2g порция, Калий(Potassium) 45.34mg/2g  порция, 
Магнезии(Magnesium) 0.9226mg/2g  порция, Фосфор(Phosphorus) 5.174mg/2g порция, 

Желязо(Iron) 0.288mg/2g  порция, Цинк(Zinc) 0.14mg/2g  порция, Мед(Сopper) 
0.012mg/2g  порция, Силиции(Silicon) 0.566mg/2g порция, Витамин В2(Vitamin B2) 

0.058mg/2g  порция, Хлорофил(Сhlorophyll) 0.206mg/2g

Енергийна стойност(The energy value) 4kcal/2g порция
; 18kJ/2g порция , Протеини(Protein) 0.16g/2g порция, Въглехидрати(Carbohydrates) 
0.26g/2g порция, От които захари(Оf which sugars) 0.06g/2g порция, Мазнини(Fat) 

0.04g/2g порция, От които наситени мастни киселини( Of which saturated acids) 
0.001g/2g порция, Общо диетични фибри(Total dietary fiber)  1.14g/2g порция, 

Неразтворими фибри (Insoluble fiber) 1.12g/2g порция, Разтворимите фибри(Soluble 
fiber) 0.02g/2g порция, Сол(Salt) 0.001 g/2g порция

250гр. Пакет прахообразна форма



ЧАЙ-ГРИКА

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

18.00

                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

CHOLESTEROL-GRYKA 180g - ПРЕБОРВАНЕ С ВИСОКИТЕ СТОЙНОСТИ НА ХОЛЕСТЕРОЛА 
И ПОДДЪРЖАНЕ НА НОРМАЛНО НИВО В КРЪВТА

Бял трън (15%), Имел (15%), Шипка плодове (15%), Арония плодове, Люспи от елда (10%), Плод 
на бъз, Глог плодове, Джинджифил, Коприва

Холестеролът е съединение, което участва в образуването на хормони, жлъчни киселини, 
витамин D. Това е компонент на клетъчните мембрани. Холестеролът е необходим за 
правилното функциониране на тялото, но неговия излишък води до стесняване на коронарните 
артерии. Това съединение се произвежда и се превръща в организма в няколко фракции с 
различни свойства. Със символа HDL холестерол  - се обозначава "Добър" холестерол, а със 
символа LDL- "Лош" холестерол. Увеличаването на нивото на "Лошия" холестерол е вредно за 
организма, особено за сърдечно-съдовата система.С уникалната комбинация включваща Имел и 
Бял Трън продуктът  CHOLESTEROL-GRYKA е отлично и напълно естествено допълнение към 
всяка диета. Имелът помага за поддържането на физиологичните нива на холестерола в кръвта. 
Белият трън има положителен ефект върху здравето на сърцето.Редовната консумация на 2 
сашета на ден може по естествен начин се отразява положително върху нивата на холестерола 
в кръвта. Инфузията CHOLESTEROL-GRYKA е с отличен вкус и аромат, любима алтернатива на 
дневния прием на чай, кафе и сокове. 

Енергийна стойност  5kJ/100g, 1/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини<0.1g/100g, Въглехидрати 0,3g/100g,Захари<0.2g/100g,Фибри  <0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g,Сол 0,002g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ПРОДУКТ ПОЛИСОРБ ПЛЮС 
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

2 X 2g

36.92

                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

Колоиден силициев двуокис, янтарна киселина

Допринася за ефективно изчистване на организма от токсини и шлаки, независимо дали са 
патогенни бактерии и бактериални токсини, антигени, хранителни алергени, както и солите 
на тежките метали, радионуклиди, микроорганизми, продукти от разпадане на алкохола и 
азотния метаболизъм;Допринася за ефективно изчистване на кръвта, лимфата и всички 
вътрешни органиОказва благоприятен ефект при хранителни алергии, кожни 
алергии(дерматити),екзема, действа благоприятно за възстановяване на клетките на кожата 
и премахване на възпалителните процеси, подпомага изглаждането на финните линии, 
подобряването на тонуса на кожата и тена, неутрализирането на вредното въздействие на 
свободните радикали; Подпомага организма в случаи на натравяне, повръщане, диария, 
алергии, махмурлук, заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, акне и проблемна 
кожа, хронични заболявания, грип и атипичната пневмония;Подпомага организма при 
стрес, допринася за: укрепване на имунната система, подобряване на ефективността и 
намаляване на токсичността на лекарствената терапия, повишаване на умствената и 
физическата работоспособност, адаптиране към неблагоприятни условия, подобряване на 
общото здравословно състояние чрез пълно пречистване на всички органи и системи и 
възстановяване на клетъчното дишане; Допринася за намаляване на исхемичните събития, 
идващи от мозъка, сърцето и други органи с нарушена циркулация;Допринася за 
намаляване нивото на холестерола и кръвната захар
Допринася за забавяне на процеса на стареене;Подпомага за усвояването на хранителни 
вещества и витамини. Допринася за нормализиране на метаболизма и редуциране на 
теглото, извежда излишните мазнини приети чрез храната ;
Допринася за изчистване на стомашно-чревния тракт;

 Kолоиден силициев двуокис-98%
Янтарна киселина-2%

25гр. Бутилка прахообразна форма



ЦЕНОВА ЛИСТА - COMPLETE - PHARMA

МЪЖКО ЗДРАВЕ

ПРОДУКТ ВИГРИКС ТУРБО

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

0150960C 60Capsules    Blister 2 cap.

29.90

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ЕКСТРАКТ ОТ КОРЕЙСКИ ЖЕНШЕН, САО ПЕЛМЕТО, ГИНКО БИЛОБА, ПЛОДОВЕ ОТ ГЛОГ, ЕПИМЕДИУМ, 
БАБИНИ ЗЪБИ, L-АРГИНИН, ВИТАМИНИ:В3, В6, МИНЕРАЛИ: СЕЛЕН И ЦИНК

Цялостният биоактивен комплекс ВИГРИКС ТУРБО е хранителна добавка подходяща:При 
мъжете:
• Спомага за увеличаване на енергията и жизнеността, удължаване на ерекцията и увеличаване 
размера на пениса, има касателство към увеличаването нивото на тестостерона и 
подобряването качеството на спермата;• Помага при лечението на еректилната дисфункция;• 
Подобрява сексуалната активност и издържливост;•За по-голямо сексуално 
удовлетворение;•За подобряване на кръвообръщението;
При жените:•За повишаване притока на кръв към клиторните и вагиналните тъкани;•За по-
висока чувствителност и отзивчивост към сексуална стимулация;•За по-високи възможности 
при достигане на оргазъм;•За повишаване на честотата за достигане до оргазъм;•За по-голямо 
сексуално удовлетворение;•За повишено сексуално желание и клиторна чувствителност;•За 
преодоляване на вагиналната сухота.

Екстракт от корен на Корейски Женшен (Korean Ginseng root) 45 mg;Екстракт от плодове на Сао Палмето (Saw 
Palmetto berry) 20 mg;Екстракт от Гинко Билоба ( Gingko Biloba leaf ) 30 mg;Екстракт от плодове на глог 

( Hawthorn Berry)  20 mg;Екстракт от листа на Епимедиум ( Epimedium leaf) 20 mg;Екстракт от листа на Бабини 
зъби (Tribulus Terrestis leaf) 40 mg;L-Аргинин ( L-arginine) 60 mg;Витамин В3 ( Vitamin B3) 10 mg;Витамин В6 

(Vitamin B6) 1 mg;
Селен (Selenium) 25 mcg;Цинков Глюконат (Zinc Gluconate-elemental Zink 4.2mg ) 30 mg



ЦЕНОВА ЛИСТА - COMPLETE - PHARMA
Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

 ЖЕНСКО ЗДРАВЕ

ПРОДУКТ МИОМИН

СЪДЪРЖАНИЕ ГАЛАКАТЕХИНИ, ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛ, ПОЛИФЕНОЛИ ОТ ЗЕЛЕН ЧАЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

0160160C 60 Tablet   Blister 4 cap 32.52
01601120C 120Tablet   Blister 4 cap 58.20

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ОТ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО.

ЦЕНОВАТА ЛИСТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ ФЕВРУАРИ 2016г

Цялостният биоактивен комплекс МИОМИН е хранителна добавка, която се препоръчва при:• 
хормонален дисбаланс, дисплазия, доброкачествени и злокачествени образувания на матката, 
яйчниците, гърдата, фибромиома, кисти на яйчниците, мастопатия, ендометриози, 
предменструален синдром, човешки папиломен вирус (HPV), туморни образувания на 
млечната жлеза.• и за предотвратяване на следоперативен рецидив на кисти на ендометриума, 
на инфекциозни усложнения след диагностичен кюртаж и аборт.

Екстракт от листа на Зелен чай (Green Tea Leaf extract) , общо  полифеноли:Епигалокатехин – 3- галат  
(Epigallocatechin 3-gallate-EGCG) 62 mg;Епикатехин галат (Epicatechin gallate -ECG) 17 mg;Епигалокатехин 
( Epigallocatechin -EGC) 13 mg;Епикатехин (Epicatechin-EC) 9.7 mg;Галокатехин галат (Gallocatechin gallate - 

GCG) 7.4 mg;Екстракт от Броколи-Индол – 3 – Карбинол (Indole-3-Carbinol) 100 mg;

1. ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА ЗА БРОЙ, С ДДС;

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: * За големи обеми изскващи задължително банково плащане:50%-АВАНСОВО, 50% ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ;

* За обеми позволяващи плащане в брой: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ЗАПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

3. НАЧИН НА ДОСТАВКА: ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ТРАНСПОРТА Е ЗА СМЕТКА НА ДОСТАВЧИКА

4, СРОК НА ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА - ЗА НАЛИЧНИ В СКЛАД ВАРНА -ДО 24h

6. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. ПРЕДЛАГА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРАЙНИ. КЛИЕНТСКИ ЦЕНИ 

7. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА КОРИГИРА ЦЕНИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРОИЗТИЧАЩИ 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ОТ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО.

ЦЕНОВАТА ЛИСТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01,06,2015г

1. ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА ЗА БРОЙ, С ДДС;

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: * За големи обеми изскващи задължително банково плащане:50%-АВАНСОВО, 50% ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ;

* За обеми позволяващи плащане в брой: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ЗАПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

3. НАЧИН НА ДОСТАВКА: ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ТРАНСПОРТА Е ЗА СМЕТКА НА ДОСТАВЧИКА

4, СРОК НА ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА - ЗА НАЛИЧНИ В СКЛАД ВАРНА -ДО 24h

6. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. ПРЕДЛАГА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРАЙНИ. КЛИЕНТСКИ ЦЕНИ 

7. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА КОРИГИРА ЦЕНИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРОИЗТИЧАЩИ 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

18.00

NEFROL-GRYKA 180g – КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА УРИНАРНИЯ ТРАКТ И ПИКОЧО-ПОЛОВАТА 
СИСТЕМА

Черен кимион, Бреза листа (15%), Коприва (15%), Арония, Люспи от елда (10%), Листа от касис, 
Шипка, Хибискус.

Отделителната система се състои от двa бъбреka, пикочeн мехур, две дълги тръби (уретери), 
които са свързани и чрез които урината излиза от тялото. Бъбреците филтрират кръвта и така 
произвеждат урината. Урината се натрупва в пикочния мехур. След напълване на пикочния 
мехур урината се отделя през уретрата навън. Основната функция на отделителната система е 
да поддържа баланса на телесните течности чрез образуване на урина. Отделителната система 
премахва някои нежелани вещества и регулира съдържанието на солите и киселините в 
организма.С уникална комбинация включваща коприва и листа от бреза продуктът NEFROL-
GRYKA е отлично напълно естествено допълнение към всяка диета, и по-специално е насочен 
към хора, които искат да подкрепят работата на уринарния тракт. Копривата има положителен 
ефект върху процеса на прочистване на бъбреците. Листата от бреза влияят положително на 
здравето на долните пикочни пътища. Редовната консумация на 2 сашета на ден, естествено 
може да се отрази положително върху правилното функциониране на уринарния тракт. 
Инфузията NEFROL-GRYKA е с отличен вкус и аромат, обичана алтернатива на дневния прием 
на чай, кафе и сокове.

Енергийна стойност  5kJ/100g, 1/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини  <0.1g/100g, Въглехидрати 0,3g/100g, Захари <0.2g/100g, Фибри <0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g, Сол 0,005g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ NERWO-GRYKA 180g–ПОМАГА ДА ЗАПАЗИМ СПОКОЙСТВИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

18.00

Маточина (25%), Мента (20%), Арония, Хибискус, Люспи от елда (10%), Лайка (10%), Шипка.

Основните функции на нервната система включват: получаване и анализ на сигнали от външната 
и вътрешната среда, реакция, контролиране на  работата на вътрешните органи и чрез 
висшата нервна дейност се осъществява цялостното функциониране на организма.За да 
се справи с високите очаквания и ежедневни ситуации организмът се нуждае от 
подкрепа. Стресът може да бъде причинен от различни фактори:разминавания между 
изискванията и резултатите при извършване на ежедневната работа, лоши 
междуличностни отношения, психологическо или физическо насилие,както и обичайната 
умора.С уникална комбинация включваща маточина, мента и лайка продуктът NERWO-
GRYKA е отлично,напълно естествено допълнение към всяка диета, като по-специално е 
насочено към хората, живеещи под постоянен стрес, уморителни ежедневни 
задължения.Маточината, ментата и лайката се отразяват положително върху дишането 
и имат релаксиращ ефект.Редовната консумация на 2 сашета на ден дава положителна 
подкрепа на нервната система, помага при възстановяването на вътрешната хармония, 
а също влияе отпускащо и релаксиращо.Инфузията NERWO-GRYKA  е с отличен вкус и 
аромат,търсена алтернатива на дневния прием на чай,кафе и сокове.

Енергийна стойност  6kJ/100g,1/kcal/100g,Мазнини <0.1g/100g,Наситени мастни киселини 
<0.1g/100g,Въглехидрати 0,3g/100g,Захари <0.2g/100g,Фибри  0.1g/100g,Протеини 

<0.3g/100g, Сол <0,01g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ

GASTRO-GRYKA 180g – СТИМУЛИРА СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ ДА РАБОТИ ПРАВИЛНО

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

18.00

Бял трън, Шипка, Люспи от елда (10%), Лайка (10%), Живовляк листа (10%), Женско биле корен 
(10%), Градински чай, Арония, Хибискус (5%) 

Най-важната задача на човешката храносмилателна система е да осигури абсорбцията на 
приетата храна и вода, чрез пълноценно храносмилане и усвояване на хранителните вещества, 
необходими за правилното функциониране на  организма с помоща на отделените 
храносмилателни сокове и ензими, съдържащи се в него. С уникалната комбинация включваща 
лайка, живовляк листа, женско биле корен, Продуктът GASTRO-GRYKA е отлично, напълно 
естествено допълнение към всяка диета, и по-специално е насочен към хора, интересуващи се 
от качествена подкрепа на храносмилателната система. Лайката има положителен ефект върху 
здравето на храносмилателната система, храносмилането и метаболизма на 
мазнините.Живовляк листа има положителен ефект върху правилното функциониране на 
червата и запазва тяхния микробен баланс. Женското биле корен има положителен ефект върху 
здравето на храносмилателната система.Редовната консумация на 2 сашета на ден може по 
естествен начин да има положително въздействие върху правилното функциониране на 
храносмилателната система. Инфузията GASTRO-GRYKA е с отличен вкус и 
аромат,предпочитана алтернатива на ежедневната консумация на чай, кафе и сокове.

Енергийна стойност  7kJ/100g, 2/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини  <0.1g/100g, Въглехидрати 0,4g/100g, Захари <0.2g/100g, Фибри  0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g, Сол <0,005g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ
MENO-GRYKA 180g – ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА МЕНОПАУЗАТА

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

18.00

Семена от черен кимион, Женско биле, Люспи от елда (10%), Арония плодове, Шипка, Червена 
детелина (10%), Див ям сладък картоф (10%), Хибискус цветове, Хмел на шишарки (5%), Корен 
женшен. 

Менопаузата е термин от гръцки произход: мено – месец и пауза - означава последния нормален 
менструален период в живота на жената. Менопаузата не е заболяване, това е естествен етап в 
живота на жената предшестван от дълъг процес на репродуктивна дейност до началото на 
стареенето, в който постепенното намалява до пълно преустановяване на хормонална функция 
на яйчниците. С уникална комбинация от Див ям сладък картоф, Червена детелина и Хмел, 
продуктът MENO-GRYKA е отличено напълно естествено допълнение към всяка диета. 
Изключителната му ефикасност се дължи благодарение на специално подбрания състав от 
растителни компоненти. Дивият ям сладък картоф, Червената детелина и Хмела на шишарки, 
помагат на женския организъм плавно и безпроблемно да премине през периода на 
менопаузата. Редовната консумация на 2 сашета на ден може да помогне на всяка жена плавно 
да премине през този труден период.MENO-GRYKA е с отличен вкус, желана алтернатива на 
дневния прием на чай, кафе и сокове. Всяка чаша инфузия от MENO-GRYKA допринася за добро 
настроение, повишава качеството на живот, съчетава висока ефективност с удоволствието от 
пиенето. Това е магия за красота и хармония на тялото и сетивата.

Енергийна стойност 5kJ/100g, 1/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини  <0.1g/100g, Въглехидрати 0,3g/100g, Захари <0.2g/100g, Фибри  <0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g, Сол 0,002g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ

IMMUNO-GRYKA 180g -УКРЕПВА ИМУНИТЕТА
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

20.00

Лавдан(скална роза), Бреза листа, Люспи от елда (10%), Мента (10%), Шипка (10%), Арония, 
Хибискус цветове, Жен-шен, Амла(индийско цариградско грозде) (5%), Женско биле, Глухарче, 
Канела. 

Имунната система е съвкупност от множество биологични структури и процеси в организма. 
Благодарение на нея, телата ни могат да разпознават опасностите и да се предпазват от тях. 
Имунните механизми се развиват така, че адаптират организма към новите заплахи. Това води 
до повече и по-ефективно откриване на нови патогени като вируси, бактерии и паразитни червеи. 
Високата ефективност на имунната система, се дължи и на най-важното свойство: 
имунологичната памет. След първоначалната реакция на даден патоген, благодарение на  
имунологичната памет се наблюдава подобрена реакция на организма при последващ сблъсък 
със същия патоген. С уникалната комбинация от мента и шипка продуктът  IMMUNO-GRYKA е 
отличен, напълно естествено допълнение към всяка диета, и по-специално е насочен към хора, 
които искат да засилят имунната си система. Ментата и шипката се отразяват положително на 
имунната система, като я укрепват и я правят силна.Редовната консумация на 2 сашета на ден 
може да доведе до естествено укрепване и подкрепа на устойчивостта на нашето тяло. 
Инфузията IMMUNO-GRYKA е с отличен вкус и аромат и е харесвана алтернатива на дневния 
прием на чай, кафе и сокове. 

Енергийна стойност  6kJ/100g, 1/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини <0.1g/100g, Въглехидрати 0,3g/100g, Захари<0.2g/100g, Фибри  0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g, Сол <0,01g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ
STAWY-GRYKA 180g –ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВАШИТЕ СТАВИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

18.00

Листа от бреза (20%), Хвощ (15%), Арония, Хибискус, Люспи от елда (10%), Кора от върба (10%), 
Коприва листа, Шипка.

Стави (. Лат Articulatio) - подвижна връзка между компонентите на скелета, костите на 
външния(екзоскелет) или вътрешния(ендоскелет). В ставите най-големият проблем е триенето 
между ставните повърхности на костите, които са покрити с високо устойчив на износване 
хрущял.  Ставите позволяват да се движат нашите кости. Те се състоят от хрущял, ставна 
капсула, сухожилия, синовиална течност, Ставният хрущял покрива ставните повърхности на 
костите и има изключително гладка и устойчива повърхност. Самият хрущял притежава слоеста 
структура и представлява пореста, пропусклива за течности среда. Ставната капсула е 
обхваната от тънък, бял, стъкловиден слой. Сред функциите на ставната капсула е и 
производството на синовиална течност. В допълнение, тя служи за "смазване" на ставата. 
Сухожилията и мускулите (и/или ставните връзки) осигуряват стабилността на ставната 
капсула.Синовиалната течност е много вискозна и е разположена като деликатен филм между 
ставните повърхности.С уникална комбинация включиваща листа от бреза и кора от върба, 
продуктът STAWY-GRYKA е отличено напълно естествено допълнение към всяка диета, и по-
специално е насочен към хора, които искат да подкрепят работата на ставите. Листата от бреза 
и кората от върба оказват положително влияние върху здравето на ставите. Хвощът има 
реминализиращо свойство Редовната консумация на 2 сашета на ден ви позволява по естествен 
начин да се поддържа нормална подвижността на ставите, така че движението да бъде 
удоволствие и да се сложи край на болката. Инфузията STAWY-GRYKA е с отличен вкус и 
аромат с чудесна алтернатива на дневния прием на чай, кафе и сокове. 

Енергийна стойност 7kJ/100g, 2/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни киселини  
<0.1g/100g, Въглехидрати 0,4g/100g, Захари <0.2g/100g, Фибри  <0.1g/100g, Протеини <0.3g/100g, 

Сол 0,002g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

19.00

GLUKO-GRYKA – НОРМАЛИЗИРАНЕ ВИСОКИТЕ СТОЙНОСТИ НА КРЪВНАТА ЗАХАР И 
ЗАПАЗВАНЕ НА НОРМАЛНОТО НИВО

Листа от бяла черница, Арония, Хибискус (15%), Люспи от елда (10%), Сминдух (9%), Чай Пу-ер, 
Шушулки от боб, Коприва листа, Ябълка, Канела (3%), Джинджифил (2%) 

С уникална комбинация от съставки като джинджифил, сминдух продуктът GLUKO-GRYKA е 
отлично напълно естествено допълнение към всяка диета, и по-специално е насочен към хора, 
интересуващи се да поддържат необходимото (нормално) ниво на кръвната захар. 
Джинджифилът има положителен ефект върху метаболизма на кръвната захар. Сминдухът 
помага на метаболизма на глюкозата. Редовната консумация на 2 сашета на ден може 
естествено да има положителен ефект върху поддържането на нормални нива на кръвната 
захар. Инфузията GLUKO-GRYKA е с отличен вкус и аромат подходяща алтернатива на дневния 
прием на чай, кафе и сокове.

Енергийна стойност 5kJ/100g, 1/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини  <0.1g/100g, Въглехидрати 0,3g/100g, Захари <0.2g/100g, Фибри  <0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g, Сол 0,002g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

18.00

ODDECH-GRYKA 180g – ПРАВИЛНОТО ДИШАНЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН И 
ДЪЛБОК СЪН

Маточина (30%), Люспи от елда (10%), Жълт кантарион (10%), Мента (10%), дребнолистна липа 
(10%), Шипка, Хибискус, Хмел на шишарки, Арония. 

Сън - (. Лат Somnus) - е физиологично състояние, настъпващо на редовни интервали от време, в 
които съзнанието до голяма степен или напълно изчезва. Като пряка причина за съня се смята, 
умората на нервните центрове, или специална активност на нервните центрове на съня, която се 
изпълнява периодично. Учените са доказали, че сънят е важен и необходим елемент във 
функционирането на нашето тяло.С уникалната комбинация включваща маточина, жълт 
кантарион, мента, и дребнолистна липа продуктът ODDECH-GRYKA е отличено напълно 
естествено допълнение към всяка диета, за подкрепа на дихателната система,за да си осигурим 
дълбок, пълноценен и тих сън. Редовната консумация на 2 сашета на ден е източник на 
съставки, които помагат естествено да се успокоят нервите и имат положително въздействие 
върху правилното дишане и по този начин сънят да бъде качествен. Билките, съдържащи се в 
чая ODDECH-GRYKA помогат за облекчаване на напрежението и емоционална възбуда и имат 
благоприятен ефект върху настроението, като успокояват ума, и по този начин поддържат 
желаното качество на съня. Маточината помага да заспите, отпуска и помага на дихателната 
система. Ментата и дребнослистната липа имат релаксиращи свойства и оказват положително 
въздействие върху здравето на дихателната система.Жълтият кантарион се отразява 
благоприятно на настроението и има положителен ефект върху дихателната система.Инфузията 
ODDECH-GRYKA е с отличен вкус и аромат и е перфектна алтернатива на дневния прием на 
чай, кафе и сокове.

Енергийна стойност 5kJ/100g, 1/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини  <0.1g/100g, Въглехидрати 0,3g/100g, Захари <0.2g/100g, Фибри  <0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g, Сол 0,002g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ПРОДУКТ

CISNIENIO-GRYKA 180g –ПОДДЪРЖА НОРМАЛНО КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

GRYKOPOL – ПОЛША 2 X 3g

19.00

Люспи от елда(10%), Имел, Амла(индийско цариградско грозде) (10%), Китайски ревен (10%), 
Глог плодове, Коприва, Шипка, Арония, Бъз цвят, Джинджифил, Хибискус, Сибирски женшен 
(5%). 

Артериалното кръвно налягане е налягането, което оказва кръвта върху стените на артериите. 
Различават се два типа налягане- систолично (налягането в периода на систола– съкращаване 
на камерите на сърдечния мускул) и диастолично (налягането по време на диастола– период на 
релаксация на сърдечния мускул- постоянно налягане в системата). Нормалните стойности са: 
за систоличното– до 140 mmHg, за диастоличното– до90 mmHg. С уникална комбинация 
включваща  Амла(индийско цариградско грозде), Китайски ревен и Сибирски жен-шен, които се 
отразяват положително върху поддържането на нормално кръвно налягане, продуктът 
CISNIENIO-GRYKA е отлично напълно естествено допълнение към всяка диета. Редовната 
консумация на 2 сашета на ден, естествено може да се отрази положително върху поддържането 
на подходящо ниво на налягането на кръвта. Инфузията CISNIENIO-GRYKA е с отличен вкус и 
аромат перфектна алтернатива на дневния прием на чай, кафе и сокове.

Енергийна стойност 6kJ/100g, 1/kcal/100g,  Мазнини <0.1g/100g, Наситени мастни 
киселини  <0.1g/100g, Въглехидрати 0,3g/100g, Захари <0.2g/100g, Фибри  0.1g/100g, 

Протеини <0.3g/100g, Сол <0,01g/100g

Опаковка от 60 филтърни торбички  /3гр.филтърна торбичка / 



ЧАЙ-ГРИКА
                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     

COMPLETE FOODS
Дневен 
прием

Цени 
към 
гражда
ни  
лева/бр
ой с 
ДДС

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ:

ОТ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО.

ЦЕНОВАТА ЛИСТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01,10,2016г

Начин на приготвяне: В една чаена чаша поставете 1 саше и изсипете прясно преварена вода. Запарва се  в продължение на 5до10минути.
Приложение: 2 пъти на ден 1 саше. Да не се превишава препоръчваната дневна доза (2 пакетчета) през деня.
 Не използвайте, ако сте алергични към някоя от съставките на чая, и при жените по време на бременност и кърмене. 
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява на сухо място в затворен съд, без достъп на светлина, извън обсега на деца. 
Рецепта и имената на продуктите са  регистрирани в Патентното ведомство на РЕПУБЛИКА ПОЛША 

1 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: * За големи обеми изскващи задължително банково плащане:50%-АВАНСОВО, 50% ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ;

2 За обеми позволяващи плащане в брой: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ЗАПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

3. НАЧИН НА ДОСТАВКА: ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ТРАНСПОРТА Е ЗА СМЕТКА НА ДОСТАВЧИКА

4, СРОК НА ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА - ЗА НАЛИЧНИ В СКЛАД ВАРНА -ДО 24h

5. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. ПРЕДЛАГА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРАЙНИ. КЛИЕНТСКИ ЦЕНИ 

6. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА КОРИГИРА ЦЕНИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРОИЗТИЧАЩИ 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

KROLEWSKA LUSKA GRYCZANA ROZDROBNIONA 250g – ПРИЯТЕЛ НА НАШЕТО 
ТЯЛО – ТОНУС ЕНЕРГИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТ

Смлени люспи(шушулки) от кралска елда 100%

* Природните компоненти намерени в люспите на елдата допринасят за защитното и 
успокояващото й действие върху лигавицата на храносмилателната система, както и 
поддържане на подходящо ниво на глюкоза в кръвния серум  по естествен начин;* 
Наличието на естествени диетични фибри оказват благоприятен ефект върху доброто 
функциониране на храносмилателната система и подпомагат организма срещу 
развитието на хипертония, диабет и колоректален рак.* Разнообразието от В витамини 
допринася за облекчаване на стреса,  тревожността, безпокойството и депресии и 
подпомага паметта – ефекти, дължащи се на по-активната синтеза на невротрансмитери като 
серотонин, хормона на щастието. Витамините от В комплекса действат благоприятно за 
облекчаване на симптомите на предместруален синдром и понижават вероятността от 
развитие на сърдечносъдови заболявания. Те засилват и изгарянето на мазнини;* 
Протеините в люспите от елда са с ниско съотношение на лизинови аминокиселини, аргинин и 
метионин.Смята се , че те намаляват нивото на холестерола в кръвта, така че люспите от елда 
могат да се използват като добавка към храната за предотвратяване на хипертония, 
атеросклероза и затлестяване. Съдържа флавоноиди, които допринасят за забавяне на процсите 
на стареене, а рутина допринася за укрепване стените на капилярите и действа благоприятно 
при разширени вени и отоци.. Люспите от елда притежават пробиотични свойства, защото 
водят до статистически значимо повишение на растежа на полезната флора в дебелото черво  и 
млечно-киселите бактерии в стомашно-чревния тракт и по този начин предпазва от рак на 
дебелото черво.  Почиства, подхранва помага за получаване строен силует. 
Свойства:хранителни, антиоксидантни; пробиотични.



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 1g

24.32

Калции(Calcium) 1.23mg/1g порция,  Калий(Potassium) 5.66mg/1g порция, 
Магнезии(Magnesium) 1.26mg/1g порция, Мед(Сopper) 0.009mg/1g порция, mg/1g 

порция, Цинк(Zinc) 0.061mg/1g порция

Енергийна стойност(The energy value) 2kcal/1g порция
; 9kJ/1g порция , Протеини(Protein) 0.06g/1g порция, Въглехидрати(Carbohydrates) 
0.05g/1g порция , От които захари( Оf which sugars)  0.05g/1g порция, Мазнини(Fat) 

0.008g/1g порция, Oт които наситени мастни киселини( Of which saturated acids) 
0.004g/1g порция, Общо диетични фибри(Total dietary fiber)  0.79g/1g порция, 

Неразтворими фибри (Insoluble fiber) 0.78g/1g порция, Разтворимите фибри(Soluble 
fiber) 0.01g/1g порция, Сол(Salt) 0.0001g/1g порция

250гр. Пакет прахообразна форма 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

MLODY JECZMIEN 200g– МОЩНА ПОДКРЕПА ЗА ИМУННАТА НИ СИСТЕМА
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фин зелен ечемик(стръкове) 100%

Продуктът съдържа хлорофил, който притежава изключително силен алкален ефект върху 
храносмилателната система , Хлорофилът насърчава образуването на хемоглобин и 
червени кръвни клетки. Хлорофилът помага при  лош дъх;
Наличието на фибри  подпомага храносмилателната система;
Голямо количество витамин В9,/ фолиева киселина или витамин М)  подпомага 
производството на кръв ,подпомага правилното функциониране на имунната система, 
участва в клетъчното делене, поддържа синтеза на аминокиселини, допринася за растежа 
на майчините тъкани по време на бременност;
Продуктът съдържа голямо количество витамин С, Е, В1 (тиамин). 
Витамин С: увеличава усвояването на желязо, подпомага правилното функциониране на 
имунната система, подкрепя производството на колаген, за да се гарантира правилното 
функциониране на:  кръвоносните съдове, костите, хрущялите, венците, кожата, зъбите, 
подпомага правилното функциониране на нервната система, подкрепя възстановяването 
на редуцираната форма на витамин Е. Витамините E и C подкрепят защитата на клетките 
срещу оксидантния стрес. Витамин В1 подпомага правилното функциониране на сърцето 
и нервната система, както и допринася за поддържането на правилния метаболизъм;
Зеленият ечемик съдържа цинк, което помага да се поддържа не само алкално-киселинното 
равновесие в организма, но също така и метаболизма на въглехидратите, 
макрокомпонентите и витамин А;
Продуктът съдържа фосфор, магнезий  и калций   ,които спомагат за запазване на  здрави 
кости и зъби. Калийят  , магнезий и калций, от друга страна, подпомагат правилното 
функциониране на мускулите. Желязотo   подпомага правилното производство на 
еритроцити и хемоглобин  правилно транспортиране на кислород в тялото и  клетъчното 
делене ;



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 1g

33.18

Витамин A(Vitamin A) 1.28µg/1g порция, Витамин B1(Vitamin B1) 0,0062mg/1g порция, 
Витамин B6(Vitamin B6) 0,0023mg/1g порция, Витамин C(Vitamin C) 0.55 mg/1g порция, 

Витамин E(Vitamin E) 0,083mg/1g порция, Витамин B9(Vitamin B9) 18µg/1g порция, 
Цинк (Zinc) 0,055mg/1g порция, Магнезии(Magnesium) 1,172mg/1g порция, 

Калий(Potassium)  32 mg/1g порция, Фосфор(Phosphorus) 4.6mg/1g порция, 
Калции(Calcium) 9.6mg/1g порция, Желязо(Iron) 0, 664 mg/1g порция,  Силиции(Silicon) 

0.294mg/1g порция, Хлорофил(Сhlorophyll) 0.2647mg/1g

Енергийна стойност(The energy value)  9.67kJ/1g порция, 2.34/kcal/1g порция,  
Мазнини(Fat) 0,029g/1g порция, Наситени мастни киселини(Saturated fatty acids)  

0,008g/1g порция, Въглехидрати(Carbohydrates) 0,113g/1g порция, Захари(Sugars) 
0,049g/1g порция, Общо диетични фибри(Total dietary fiber) 0,433g/1g порция, 

Протеини(Protein) 0.19g/1g порция, Сол(Salt) 0,011g/1g порция

200гр.Пакет прахообразна форма 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 2 X 1g

33.18

GREEN BUCKWHEAT 200g – ИНТЕНЗИВНА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗМА ДА ВЛЕЗЕ В 
ЗДРАВОСЛОВНА ФОРМА

Зелена елда(стръкове) 100%

Елдата влияе положително на здравето на организма, укрепва кръвоносните съдове и като цяло 
на сърдечно-съдовата система. Укрепва устойчивостта срещу различни вирусни и бактериални 
инфекции. Предпазва и лекува кървене на венците, с мощно антиоксидантно, регенеративно и 
противораково действие, ефикасно противоалергично, противовирусно, противовъзпалително 
и имуностимулиращо средство, предпазващо от атеросклероза, Помага в правилното 
функциониране на нервната и имунната система,  допринася за намаляване на умората и 
изтощението, подобрява усвояването на желязото, помага в правилното производство на 
колаген, за да се осигури подходящо функциониране на кожата, костите, хрущялите, зъбите, 
венците и кръвоносните съдове, лекува рани, изгаряния и кървящи рани, предпазва от много 
форми на рак, 

Витамин C(Vitamin C) 12.1 mg/100g, Магнезии(Magnesium) 160mg/100g, 
Калий(Potassium)  2000 mg/100g, Фосфор(Phosphorus) 300mg/100g, Калции(Calcium) 

630mg/100g

Енергийна стойност(The energy value)  908kJ/100g, 222/kcal/100g,  Мазнини(Fat) 
0,9g/100g, Наситени мастни киселини(Saturated fatty acids)  0,3g/100g, 

Въглехидрати(Carbohydrates) 12.6g/100g, Захари(Sugars) 6.9g/100g, Общо диетични 
фибри(Total dietary fiber) 71.1g/100g, Протеини(Protein) 5.4g/100g, Сол(Salt) 

0,024g/100g

200гр.Пакет прахообразна форма 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

VIRUMIN ANTYSTRES 120 – СИЛНА ПОДКРЕПА В БОРБАТА С РАЗДРАЗНЕНИЕТО, 
ТРЕВОЖНОСТТА И СТРАХА

Люспи от елда 32%, Ройбос 18%, Златен корен 15%, Левзея 15%, Маточина 10%, 
Лимонова трева 2%, Лимонова кора 3%, Портокалова кора 5%

Микс от растения с уникална формула, комбинираща вселената на шест растения с 
изключителни свойства за организма на човека живеещ в XXI век( векът на огромно бързане и 
припряност).Златен корен-Смята се, че помага за укрепване на нервната система, за 
преборване с депресията, за подобряване на имунитета, за повишаване на физическата 
издържливост, за подобряване на паметта, за намаляване на теглото, за повишаване на 
сексуалната функция и подобряване на енергийните нива, с репутация че стимулира нервната 
система, намалява депресията, подобрява производителността на работа, премахва умората, и 
предотвратява високо височинната болест. Левзея- повишава синтеза на протеини, повишава 
капацитета за работа и възстановява при физическо натоварване, увеличава мускулната маса, 
намалява възействието на стреса върху организма, подобрява транспортния капацитет на 
кислорода в кръвта, увеличава червените и белите кръвни телца.  Левзея е имуномодулатор, с 
противораково, противомикробно, антигъбично и противопаразитно действие, с висока 
антиоксидантна активност, регулира високото ниво на кръвната захар.  Левзея има 
кардиозащитно и антиаритмично действие, притежава антитромбоцитна активност,подобрява 
паметта. Маточината  е едно от най-популярните билки за сън и седатация. Инфузии от това 
растение се използват при състояния на нервната възбуда, раздразнение и стрес. Маточината 
дължи успокоителното си действие на компоненти от етерични масла , а също така и на 
съдържанието на кариофилен и цитрал. Маточината поддържа здрава сърдечносъдовата 
система, както и подпомага естествения хормонален баланс.Ройбос не съдържа кофеин и може 
да се пие от всеки, независимо от възрастта. Той съдържа полифеноли.



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

56.76

Хром(Chromium) 7,3 μg (18,25 % NRV*)/100g

Енергийна стойност(The energy value) 2kJ/100g; 0kcal/100g, Мазнини(Fat)  <0.1g/100g, 
Наситени мастни киселини(Saturated fatty acids) <0,1g/100g, 

Въглехидрати(Carbohydrates) 0,1g/100g, Захари(Sugars) <0,2g/100g,  Общо диетични 
фибри(Total dietary fiber) <0.5g/100g, Протеини(Protein) <0,3g/100g, Сол(Salt) 

<0,01g/100g

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

VIRUMIN 3 ZBOZA 120 -КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ С ТРОЙНА 
СИЛА

Зелен ечемик 35%, Овес-растение 20%, Люспи от елда 17%, Лимонова трева 13%, 
Зелен чай 15%

Наличието на фибри от ечемик и овес оказват благоприятен ефект върху храносмилателната 
система;
Фолиевата киселина  подпомага правилното производство на кръв, синтеза на 
аминокиселини, и на имунната система.  Фолиева киселина участва в клетъчното делене  и 
допринася за  растежа на майчините тъкани по време на бременност, както и подпомага 
метаболизма на хомоцистеина;
Желязото  е важно в процеса на клетъчно делене и производството на хемоглобина; 
допринася за правилно транспортиране на кислород в организма, както и поддържа 
правилното функциониране на имунната система. 
Рибофлавинът/Витамин В2/  поддържа правилното функциониране на  нервната система, 
зрението, усвояването на желязо и енергийния метаболизъм;
Селенът  съдейства за правилното функциониране на имунната система и щитовидната 
жлеза, допринася за здрава коса и нокти;
Хромът   поддържа нормално нивото на кръвната захар и допринася за поддържането на 
хранителните макрокомпоненти в организма; 
Цинкът поддържа киселинно-алкалното равновесие, метабилизма на въглехидратите, 
участва в деленето на клетките  и подпомага правилното функциониране на имунната 
система, поддържа здрави костите, косата, кожата и ноктите; 
Фосфорът подпомага правилното функциониране на лигавиците и запазва здрави костите и 
зъбите, както и допринася за поддържането на правилен енергиен метаболизъм. 
Молибденът допринася за поддържането на метаболизма на серните аминокиселини. 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

56.76

 Витамин C(Vitamin C) 0, 4812mg/2.5g  sachet, Витамин E(Vitamin E) 0, 0785mg/2.5g  
sachet, Витамин B9(Vitamin B9) 15.75µg/2.5g  sachet, Витамин B2(Vitamin B2) 

0,01525mg/2.5g  sachet,  Цинк (Zinc) 0, 10875mg/2.5g  sachet, Желязо(Iron) 
0,6635mg/2.5g  sachet, Хром(Chrome) 0,4815µg/2.5g  sachet, Молибден(Molybdenum) 
0,377µg/2.5g  sachet, Фосфор(Phosphorus) 5.55mg/2.5g  sachet, Селен(Selenium) 1, 

2347µg/2.5g  sachet

Енергийна стойност(The energy value) 22.37kJ/2.5g sachet; 5.45kcal/2.5g  sachet, 
Мазнини(Fat) 0.04g/2.5g sachet, Наситени мастни киселини(Saturated fatty acids) 

0,0015g/2.5g sachet, Въглехидрати(Carbohydrates) 0,2525g/2.5g sachet, Захари(Sugars) 
0,1275g/2.5g sachet,  Общо диетични фибри(Total dietary fiber) 1.49g/2.5g sachet, 

Протеини(Protein) 0, 275g/2.5g sachet, Сол(Salt) 0, 00145g/2.5g sachet 

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

3 X 2.5g
10.04

3 X 2.5g
14.71

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

46.89

VIRUMIN DENT 120, 30, 15 – ЗАЩИТА ЗА ОТДЕЛИТЕЛНАТА И КРЪВОНОСНАТА 
СИСТЕМА

Люспи от елда 38%, Хибискус цвят 24%, Касис плодове 8%, Зелен чай 8%, Червена 
боровинка плодове 5% , Малина плодове 4%, Арония плодове 3%, Шипка плодове 3%, 
Листа от мента 3% , Ябълка 2%, Черна ружа цвят 2%

Подпомага нормалната физиологична функция на пикочоотводната и кръвоносната 
система.
Люспите от елда, сушените плодове и червените боровинки съдържат успешна комбинация от 
дарове на природата. Формулата на ВИРУМИН ДЕНТ е обогатена с червена боровинка - 
приятелят на отделителната система, богата на природен витамин С, който подпомага 
правилното функциониране на имунната система и увеличава усвояването на желязото.  В 
изобилие са естествени хранителни вещества, антиоксиданти, флавоноиди и антоцианини, 
които подпомагат кръвоносната система в добро състояние, което е от изключителна 
важност за тези, които водят забързан, модерен начин на живот. 

Калции(Calcium)  19,41mg/2,5g  sachet,  Желязо(Iron) 1,25mg/2,5g  sachet, 
Калий(Potassium) 32,05mg/2,5g  sachet, Магнезии(Magnesium) 4,77mg/2,5g  sachet

Енергийна стойност(The energy value) 8,88 kcal/2.5g  sachet; 
37,08 kJ/2.5g  sachet  , Протеини(Protein) 0,20g/2.5g  sachet, 

Въглехидрати(Carbohydrates) 1,87g/2.5g  sachet, Мазнини(Fat) 0,05g/2.5g  sachet

Опаковка от 15 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 

Опаковка от 30 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка /

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ
VIRUMIN LUX 120, 30, 15 – ЕСТЕСТВЕНО ЗАТОПЛЯЩО СРЕДСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

3 X 2.5g
10.04

3 X 2.5g
14.71

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

46.15

Люспи от елда 35%,  Кора от канела 6%, Касис плодове 12%, Ябълка13%, Арония 
плодове 7%, Шипка плодове 7%, Хубискус цвят 20%

Люспите от елда, сушените плодове и канелата са перфектни съставки, за да се затопли всеко 
измръзнало тяло. Пиенето на инфузията дава усещането за приятна топлина като че ли тялото 
е обвито от пух. Ароматът и вкусът на ВИРУМИН ЛУКС връща спомените от детството и 
ябълковия пай на баба.Продукът служи като биологичен доставчик на витамини, минерали, 
флавоноиди, антиоксиданти и етерични масла в диетата ни: полезен е в студените дни, 
поддържането на имунитета  се дължи на съдържанието на флавоноиди, антиоксиданти и 
витамин С, който помага на имунната система да функционира правилно и  предпазва 
клетките от окидантен стрес , пази паметта и концентрацията. 

Калции(Calcium)  16.72mg/2,5g  sachet,  Желязо(Iron) 0.7mg/2,5g  sachet, 
Калий(Potassium) 27.35mg/2,5g  sachet, Магнезии(Magnesium) 4,21mg/2,5g  sachet

Енергийна стойност(The energy value) 8,88 kcal/2.5g  sachet; 
37,18 kJ/2.5g  sachet  , Протеини(Protein) 0,18g/2.5g  sachet, 

Въглехидрати(Carbohydrates) 1,92g/2.5g  sachet, Мазнини(Fat) 0,04g/2.5g  sachet

Опаковка от 15 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 

Опаковка от 30 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ
VIRUMIN OPTI 120 – ПРИЯТЕЛ НА ОЧИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

47.71

Люспи от елда 38%, Черна боровинка плодове 1.5%, Морков корен 8.5%, Шипка 
плодове 10% , Касис плодове 10%,  Хибискус цвят 32%

Люспите от елда, сушените плодове, боровинките и корена от морков са натурални съставки 
осигуряващи витамини, минерали, флавоноиди, антиоксиданти и aнтоцианини както и 
β-каротин. Тези съставки, служат като естествена подкрепа за организма на хората които 
работят дълги часове пред компютъра всеки ден, гледат твърде много телевизия и водещ 
забързан начин на живот.  ВИРУМИН-ОПТИ С ЧЕРНА БОРОВИНКА е хранителен 
продукт, който ще се превърне в приятел на студенти, шофьори, счетоводители и 
възрастни хора,  поради богатия си състав от биоактивни ресурси. Това което го отличава е 
деликатния вкус. Това е идеална топла или студена напитка-приятел на вашите очи.

Калции(Calcium)  17.16mg/2,5 g  sachet,  Желязо(Iron) 1.19mg/2,5g  sachet, 
Калий(Potassium) 30.88mg/2,5g  sachet, Магнезии(Magnesium) 5.01mg/2,5g  sachet

Енергийна стойност(The energy value) 6 kcal/2.5g  sachet; 
23 kJ/2.5g  sachet  , Протеини(Protein) 0.16g/2.5g  sachet, Въглехидрати(Carbohydrates) 

0.373g/2.5g  sachet, Мазнини(Fat) 0,045g/2.5g  sachet, Общо диетични фибри(Total 
dietary fiber) 1.5g/2.5g sachet

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

VIRUMIN VITAL 120 – ПОДКРЕПА ЗА КОСТНО-СТАВНАТА И НЕРВНА СИСТЕМА
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

48.54

Люспи от елда 39%, Хибискус цвят 31%, Арония плодове 7.5%, Зелен овес 8%, 
Женшен корен 3%, Джинджифил корен 3.5%, Бяла черница листа 8%

Продуктът е източник на естествени витамини, минерали, флавоноиди, 
антиоксиданти.действа благоприятно върху нервната и костно-ставната система. 
Използването на зелен овес в състава на ВИРУМИН-ВИТАЛ е причина за наличието на лесно 
усвоим водоразтворим силициев двуокис,  който е от съществено значение за правилното 
функциониране на костно-ставната системата.  Зеленият овес е източник на  β-глюкани, 
консумацията на които дава възможност за намаляване на нивото на глюкозата в кръвта 
след хранене.  Освен това, β-глюканите помагат да се запази подходящо нивото на 
холестерола в кръвта. 
Витамин С,  подпомага правилното производство на колаген  и по този начин действа 
благоприятно на костите.  Той укрепва имунитета  по естествен път, дава енергия и 
жизненост, подобрява психо-формата на организма.

Калции(Calcium)  17.18mg/2,5 g  sachet,  Желязо(Iron) 0.04mg/2,5g  sachet, 
Калий(Potassium) 46.75mg/2,5g  sachet, Магнезии(Magnesium) 3.45mg/2,5g  sachet, 

Фосфор(Phosphorus) 4.4mg/2,5g  sachet,  Силиций(Silicon) 0.16mg/2,5g  sachet,  Цинк 
(Zinc) 0.45mg/2,5g  sachet

Енергийна стойност(The energy value) 8,40kcal/2.5g  sachet; 
35.15kJ/2.5g  sachet  , Протеини(Protein) 0,17g/2.5g  sachet, 

Въглехидрати(Carbohydrates) 1,90g/2.5g  sachet, Мазнини(Fat) 0,01g/2.5g  sachet

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ VIRUMIN 120, 30, 15 – ПРИЯТЕЛ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

3 X 2.5g
10.04

3 X 2.5g
14.71

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

46.15

Люспи от елда 40%, Хибискус цвят 24%, Малина плодове 5%, Ябълка 2%, Арония 
плодове 4%, Касис плодове 9%, Зелен чай 8%, Мента 3% , Черна ружа 2%, Шипка 
плодове 3%

Природните компоненти намерени в люспите на елдата  допринасят за защитното и 
успокояващото й действие върху лигавицата на храносмилателната система,като 
подпомагат правилното храносмилане ,благоприятстват за поддържане на подходящо 
ниво на глюкоза в кръвния серум по естествен начин;

Калции(Calcium)  15.96mg/2,5 g  sachet,  Желязо(Iron) 0.79mg/2,5g  sachet, 
Калий(Potassium) 30.04mg/2,5g  sachet, Магнезии(Magnesium) 4.66mg/2,5g  sachet

Енергийна стойност(The energy value) 6kcal/2.5g  sachet; 
24kJ/2.5g  sachet  , Протеини(Protein) 0,16g/2.5g  sachet, Въглехидрати(Carbohydrates) 

0.54g/2.5g  sachet, Мазнини(Fat) 0,03g/2.5g  sachet,  Общо диетични фибри(Total dietary 
fiber)  1.35g/2.5g sachet, Неразтворими фибри (Insoluble fiber) 1.22g/2.5g sachet, 

Разтворимите фибри(Soluble fiber) 0.13g/2.5g sachet

Опаковка от 15 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 

Опаковка от 30 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

VIRUMINI 120 – ОЗАРЯВА ДЕТСКАТА ДИЕТА
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРТ.НОМЕР

P.W.M. GAMA – ПОЛША 3 X 2.5g

48.95

Люспи от елда 35%, Люспи от какао 29%, Арония плодове 5%, Хибискус цвят 25%, 
Шипка плодове 2%, Ябълка 2%, Малина плодове 2%

Люспите от елда,, сушените плодове, заедно с люспи от какао съдържат перфектна 
комбинация от биологично активни средства. Тази идеална комбинация прави ВИРУМИНИ 
източник на природни витамини, минерали, флавоноиди, антиоксиданти, фибри. 

Енергийна стойност(The energy value) 6.2kcal/2.5g  sachet; 
25.6kJ/2.5g  sachet  , Протеини(Protein) 0,18g/2.5g  sachet, 

Въглехидрати(Carbohydrates) 0.57g/2.5g  sachet, Мазнини(Fat) 0,06g/2.5g  sachet,  
Целулоза(Cellulose) 1.35g/2.5g sachet, Разтворимите фибри(Soluble fiber) 0.17g/2.5g 

sachet,  Неразтворими фибри (Insoluble fiber) 1.18g/2.5g sachet

Опаковка от 120 филтърни торбички  /2.5гр.филтърна торбичка / 



                           ЦЕНОВА ЛИСТА                    –     
COMPLETE FOODS

Дневен 
прием

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

ПРОДУКТ

ТОРБА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПОДПРАВКИ И БИЛКИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

P.W.M. GAMA – ПОЛША

5.50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ОТ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО.

ЦЕНОВАТА ЛИСТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01,10,2016г

Торбата е с размери на дъното:7см/10см и дълбочина 25см. Произведена е от 100% памук, а 
дъното е с правоъгълна форма от телешка кожа.  В памучното влакно са втъкнати люспи от 
елда, в които се съдържат танини. Танините предотвратяват растежа на бактерии, мухъл, 
плесен, акари, гъгрици, червейчета и др. Препоръчва се да се използва в домакинството за 
съхраняване на хранителни продукти: булгур, ориз, боб и др. при стайна температура и 
стандартна влажност (присъща за нашите географски ширини). Възможно е в нея да се 
съхраняват и подправки и билки. Забележка: Не перете торбата с гореща вода над 80'С!, След 
изпиране на текстилната опаковка с гореща вода над 80'С, тя изгубва свойствата си поради 
унищожаване на танините от високата температура.

1. ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА ЗА БРОЙ, С ДДС;

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: * За големи обеми изскващи задължително банково плащане:50%-АВАНСОВО, 50% ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ;

* За обеми позволяващи плащане в брой: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ЗАПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

3. НАЧИН НА ДОСТАВКА: ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ТРАНСПОРТА Е ЗА СМЕТКА НА ДОСТАВЧИКА

4, СРОК НА ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА - ЗА НАЛИЧНИ В СКЛАД ВАРНА -ДО 24h

6. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. ПРЕДЛАГА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРАЙНИ. КЛИЕНТСКИ ЦЕНИ 

7. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА КОРИГИРА ЦЕНИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРОИЗТИЧАЩИ 
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ПРОДУКТ VIRUMIN ŻEL ROZGRZEWAJĄCY - WARMIN GEL – ЗАГРЯВАЩ ГЕЛ
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

P.W.M. GAMA – ПОЛША

32.10

НАТУРАЛНА 
КОЗМЕТИКА

                        ЦЕНОВА ЛИСТА –                          
  COMPLETE FOODS

Дозировка

Цени към 
граждани  
лева/брой с 
ДДС

Вода, Полисорбат 20 ,Пропиленгликол , Екстракт от посевен овес, Екстракт от 
люспи от елда, Бутиленгликол , Екстракт от плодове на бял трън, Екстракт от 
листа на зелен чай, Хидролизиран пшеничен протеин, Екстракт от семена на 
конски кестен, Глицерин, Хидролизирана гума от Тара (Молина), Гума от Тара 

(Молина), Карбомер, Триетаноламин , Феноксиетанол , Калиев сорбат, 
Имидазолидинил урея, DMDM хидантоин ,Парфюм, Ванилил бутил етер, 

Лимонен Линалол , Евгенол , Гераниол , Цитрал.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Продуктът оказва благоприятен ефект при замръзване на краката, при 
състояние на повишено мускулно напрежение, преумора на мускулите, скованост на 
ставите, пренатоварена скелетната система. ВИРУМИН ЗАГРЯВАЩ ГЕЛ е козметичен 
продукт не е лекарство, служи като допълнение на фармакологично лечение, 
НАЧИН НА УПОТРЕБА:Нанесете тънък слой от ВИРУМИН ЗАГРЯВАЩ ГЕЛ върху 
кожата и нежно го втрийте. Изчакайте, докато се абсорбира гела. Сгряващият ефект 
може да се усети след няколко минути.Прилага се 2 -3 пъти на ден. 
ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Продуктът е предназначен за външна 
употреба.Измивайте ръцете си внимателно след прилагането на гела .Гелът не трябва да 
се използва върху наранена кожа, отворени рани, екземи .Избягвайте контакт с очите. 
Ако настъпи контакт на очите с гела, е необходимо незабавно да ги измийте с чиста 
вода и се свържете с Вашия лекар. В случай на случайно поглъщане на гела е 
необходимо веднага да се свържете с Вашия лекар .Необходимо е да се избягва контакт 
на гела с лигавиците (например устната кухина, носа, интимни области) .

Опаковка 250 ml туба 

2-3 пъти 
на ден
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ПРОДУКТ VIRUMIN ŻEL CHŁODZĄCY - COOLING GEL – ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

P.W.M. GAMA – ПОЛША

32.10

Вода, Полисорбат 20, Пропиленгликол, Екстракт от посевен овес,Екстракт от 
люспи от елда, Бутиленгликол ,Екстракт от плодове на бял трън, Екстракт от 
листа на зелен чай, Хидролизиран пшеничен протеин, Екстракт от семена на 

конски кестен, Глицерин, Екстракт от корен на бодлив залист , Екстракт от кора 
на лимон, Екстракт от горски енчец, Феноксиетанол , Бензоена киселина, 

Дехидрооцетна киселина, Хидролизирана гума от Тара (Молина),  Гума от Тара 
(Молина), Карбомер , Триетаноламин , Ментол, Калиев сорбат , 

Имидазолидинил урея ,DMDM хидантоин , Масло от обикновена хвойна.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Продуктът оказва благоприятен ефект при синдрома на тежки крака, 
нощни крампи на краката, подуване на краката и ръцете, разширени кръвоносни съдове, 
разширени вени на ръцете и краката; подходящ за лица, които прекарват много време в 
изправено или седнало положение. ВИРУМИН ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ е козметичен 
продукт не е лекарство, служи като допълнение на фармакологично лечение, 
НАЧИН НА УПОТРЕБА:Нанесете тънък слой от ВИРУМИН ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ върху 
кожата и нежно се масажира. Изчакайте, докато се абсорбира гела. Охлаждащия ефект 
може да се усети след няколко минути.Прилага се 2 -3 пъти на ден. 
ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Продуктът е предназначен за външна 
употреба.Измивайте ръцете си внимателно след прилагането на гела .Гелът не трябва да 
се използва върху наранена кожа, отворени рани, екземи .Избягвайте контакт с очите. 
Ако настъпи контакт на очите с гела, е необходимо незабавно да ги измийте с чиста 
вода и се свържете с Вашия лекар. В случай на случайно поглъщане на гела е 
необходимо веднага да се свържете с Вашия лекар .Необходимо е да се избягва контакт 
на гела с лигавиците (например устната кухина, носа, интимни области) .

Опаковка 250 ml туба 

2-3 пъти 
на ден
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ПРОДУКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

P.W.M. GAMA – ПОЛША

32.10

VIRUMINTIMA ŻEL KOJĄCO-REGENERUJĄCY – SOOTHING & REGENERATING GEL – 
УСПОКОЯВАЩ И РЕГЕНЕРИРАЩ ГЕЛ

Вода, Пропиленгликол, Екстракт от кора на английски дъб, Екстракт от листа на 
Хамамелис виргиниана,Натриев хиалуронат  , Феноксиетанол,Етилхексил 

глицерин,Екстракт от люспи от Елда,   Екстракт от посевен овес, Биозахарид Гума-1, 
Глицерин, Екстракт от корен на бодлив залист ,  Екстракт от кора на лимон, Екстракт от 
горски енчец, Бензоена киселина,, ехидрооцетна киселина,Пантенол, Полисорбат 20, 
Акрилатите / C10-30 алкилакрилат кросполимер, Триетаноламин, DMDM хидантоин , 

Млечна киселина, Алантоин, Парфюм.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Продуктът оказва благоприятен ефект върху микрофлората на интимните зони. 
Той поддържа имунитета и защитава срещу неблагоприятни лезии в лигавицата.Действа 
противовъзпалително, намалява симптомите, свързани с възпалителни изменения като сърбеж 
или парене,действа против подуване на възпалените области, регенерира ,овлажнява, успокоява 
раздразнените области ,оставя дълготрайно усещане за свежест .
НАЧИН НА УПОТРЕБА: ВИРУМИНТИМА УСПОКОЯВАЩ И РЕГЕНИРАЩ ГЕЛ за интимна 
хигиена е предназначен за ежедневна, редовна употреба. Нанесете тънък слой от 
ВИРУМИНТИМА УСПОКОЯВАЩ И РЕГЕНИРАЩ ГЕЛ като използвате памучен тампон или 
марля  като предварително старателно измитете  интимната зона (външните полови органи и 
областта на перинеума / ануса). Процедурата по нанасяне на гела трябва да се извърши като се 
започне с репродуктивните органи към перинеума / ануса или до част от интимната зона, когато 
е необходимо. Изчакайте, докато гела напълно се абсорбира. Не е позволено да се използват 
каквито и да било други продукти с идентично или аналогично приложение едновременно с 
ВИРУМИНТИМА УСПОКОЯВАЩ И РЕГЕНИРАЩ ГЕЛ . 
В случай на възникване на каквато и да било негативна реакция в зоната където 
ВИРУМИНТИМА УСПОКОЯВАЩ И РЕГЕНИРАЩ ГЕЛ се използва .Препоръчва се незабавно 
да се прекрати употребата и се свържете с Вашия лекар. 
ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Продуктът е предназначен за външна 
употреба,предназначен е изключително за използване на измити / почистени интимни зони 
(външни полови органи и перинеума / ануса) Измивайте ръцете си внимателно след 
прилагането на гела .Гелът не трябва да се използва върху наранена кожа, отворени рани, 
екземи .Избягвайте контакт с очите. Ако настъпи контакт на очите с гела, е необходимо 
незабавно да ги измийте с чиста вода и се свържете с Вашия лекар. В случай на случайно 
поглъщане на гела е необходимо веднага да се свържете с Вашия лекар .

Опаковка 250 ml туба 

2-3 пъти 
на ден
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

ОТ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО.

ЦЕНОВАТА ЛИСТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01,10,2016г

1. ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА ЗА БРОЙ, С ДДС;

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: * За големи обеми изскващи задължително банково плащане:50%-АВАНСОВО, 50% ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ;
* За обеми позволяващи плащане в брой: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ ЗАПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

3. НАЧИН НА ДОСТАВКА: ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ТРАНСПОРТА Е ЗА СМЕТКА НА ДОСТАВЧИКА

4, СРОК НА ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА - ЗА НАЛИЧНИ В СКЛАД ВАРНА -ДО 24h

6. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. ПРЕДЛАГА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРАЙНИ. КЛИЕНТСКИ ЦЕНИ 

7. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ  INTELLIMAX LTD. СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА КОРИГИРА ЦЕНИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРОИЗТИЧАЩИ 
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