ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

ПРОДУКТ
СЪДЪРЖАНИЕ

–

AVENA
Фин зелен овес

ПРИЛОЖЕНИЕ

* 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 стомашночревния 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.

Дневен
прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

–
Дневен
прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

АРТ.НОМЕР

Калции(Calcium ) 9.66mg/3g порция, Калий(Potassium) 68mg/3g порция,
Магнезии(Magnesium) 1.38mg/3g, Фосфор(Phosphorus) 7.76mg/3g порция,
Силиции(Silicon) 0.85mg/3g порция

Енергийна стойност(The energy value) 9,87kcal/3g порция
; 41,31kJ/3g порция , Протеини(Protein) 0.24g/3g порция,
Въглехидрати(Carbohydrates) 2.10g/3g порция , Мазнини(Fat) 0.06g/3g порция,
Общо диетични фибри(Total dietary fiber) 1.71g/3g порция, Неразтворими
фибри (Insoluble fiber) 1.68g/3g порция, Разтворимите фибри(Soluble fiber)
0.03g/3g порция

P.W.M. GAMA – ПОЛША
3 X 3g

250гр. Пакет прахообразна форма

28.13

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

–
Дневен
прием

ПРОДУКТ
СЪДЪРЖАНИЕ

KROLEWSKA LUSKA GRYCZANA ROZDROBNIONA
Смлени люспи от кралска елда

ПРИЛОЖЕНИЕ

* 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;* Елдата
съдържа много белтъчини, които се усвояват добре. Тя увеличава мускулната сила и
издръжливост. Затова е много полезна за активно спортуващите. Високото
съдържаниe на незаменимата аминокиселина лизин оказва благоприятно действие
вурху костно-ставната система;* Съдържа флавоноиди които допринасят за
забавяне процесите на стареене , a рутинa допринася за укрепване стените на
капилярите и действа благоприятно при разширени вени и отоци;* Богатото
съдържание на минерали я прави незаменим “продукт на красотата”. Елдата
подхранва кожата, косата и ноктите; * Почиства, подхранва помага за
получаване строен силует. Свойства:хранителни, антиоксидантни; пробиотични.

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

–

Дневен

прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

АРТ.НОМЕР

Калции(Calcium) 1.23mg/1g порция, Калий(Potassium) 5.66mg/1g порция,
Магнезии(Magnesium) 1.27mg/1g порция

Енергийна стойност(The energy value) 3.65kcal/1g порция
; 15.28kJ/1g порция , Протеини(Protein) 0.06g/1g порция,
Въглехидрати(Carbohydrates) 0.82g/1g порция , Мазнини(Fat) 0.01g/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

P.W.M. GAMA – ПОЛША
3 X 1g

250гр. Пакет прахообразна форма

25.43

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

–
Дневен
прием

ПРОДУКТ
СЪДЪРЖАНИЕ

MLODY JECZMIEN
Фин зелен ечемик

ПРИЛОЖЕНИЕ

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 алкалнокиселинното 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 ;

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

–

Дневен

прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

АРТ.НОМЕР

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

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, Целулоза(Cellulose) 0,433g/1g порция,
Протеини(Protein) 0.19g/1g порция, Сол(Salt) 0,011g/1g порция

P.W.M. GAMA – ПОЛША
2 X 1g

200гр.Пакет прахообразна форма

34.69

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

ПРОДУКТ

–

VIRUMIN 3 ZBOZA

СЪДЪРЖАНИЕ

Зелен ечемик, Овес-растение, Люспи от елда, Лимонова трева, Зелен чай
ПРИЛОЖЕНИЕ

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.

Дневен

прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

–

Дневен

прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

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

АРТ.НОМЕР

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, Целулоза(Cellulose) 1.49g/2.5g
sachet, Протеини(Protein) 0, 275g/2.5g sachet, Сол(Salt) 0, 00145g/2.5g sachet

P.W.M. GAMA – ПОЛША
3 X 2.5g

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

69.82

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

ПРОДУКТ

–

Дневен

прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

VIRUMIN DENT

СЪДЪРЖАНИЕ

Люспи от елда, Хибискус цвят, Касис плодове,Зелен чай, Червена боровинка
плодове , Малина, Арония плодове, Шипка плодове, Листа от мента , Ябълка ,
Черна ружа цвят
ПРИЛОЖЕНИЕ

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.
АРТ.НОМЕР

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 /

3 X 2.5g

12.34

3 X 2.5g

18.09

3 X 2.5g

57.67

P.W.M. GAMA – ПОЛША

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

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

ПРОДУКТ
СЪДЪРЖАНИЕ

–

Дневен

прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

VIRUMIN LUX
Люспи от елда, Кора от канела, Касис плодове, Ябълка, Арония, Шипка
плодове, Хубискус цвят

ПРИЛОЖЕНИЕ

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
АРТ.НОМЕР

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 /

3 X 2.5g

12.34

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

3 X 2.5g

18.09

3 X 2.5g

56.76

P.W.M. GAMA – ПОЛША

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

ЦЕНОВА ЛИСТА
COMPLETE FOODS

ФУНКЦИОНАЛНА
ХРАНА

ПРОДУКТ
СЪДЪРЖАНИЕ

–

Дневен

прием

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

VIRUMIN OPTI

Люспи от елда, Черна боровинка плодове, Морков корен, Шипка плодове ,
Касис плодове, Хибискус цвят

ПРИЛОЖЕНИЕ

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. ВИРУМИНОПТИ 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
АРТ.НОМЕР

Енергийна стойност(The energy value) 8,73 kcal/2.5g sachet;
36.48 kJ/2.5g sachet , Протеини(Protein) 0,16g/2.5g sachet,
Въглехидрати(Carbohydrates) 1,92g/2.5g sachet, Мазнини(Fat) 0,03g/2.5g
sachet
P.W.M. GAMA – ПОЛША
3 X 2.5g

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

58.69

ЦЕНОВА ЛИСТА
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–
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Цени към
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лева/брой с
ДДС

VIRUMIN VITAL
Люспи от елда,
Хибискус цвят, Арония плодове, Зелен овес, Женшен,
Джинджифил, Бяла черница листа

ПРИЛОЖЕНИЕ

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
АРТ.НОМЕР

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

P.W.M. GAMA – ПОЛША
3 X 2.5g

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

59.70
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VIRUMIN
Люспи от елда, Хибискус цвят, Малина, Ябълка, Арония, Касис, Зелен чай,
Мента , Черна ружа, Шипка

ПРИЛОЖЕНИЕ

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
АРТ.НОМЕР

Енергийна стойност(The energy value) 8,68kcal/2.5g sachet;
36.25kJ/2.5g sachet , Протеини(Protein) 0,16g/2.5g sachet,
Въглехидрати(Carbohydrates) 1,89g/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 /

3 X 2.5g

12.34

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

3 X 2.5g

18.09

3 X 2.5g

56.76

P.W.M. GAMA – ПОЛША

Опаковка от 120 филтърни торбички /2.5гр.филтърна торбичка /
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VIRUMINI
Люспи от елда, Люспи от какао, Арония, Хибискус цвят, Шипка плодове,
Ябълка, Малина

ПРИЛОЖЕНИЕ

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.
АРТ.НОМЕР

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

P.W.M. GAMA – ПОЛША
3 X 2.5g

Опаковка от 120 филтърни торбички /2.5гр.филтърна торбичка /
ЗАБЕЛЕЖКИ:
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
ОТ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО.
ЦЕНОВАТА ЛИСТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01,10,2014г

60.20

ЦЕНОВА ЛИСТА –
COMPLETE FOODS

НАТУРАЛНА
КОЗМЕТИКА

Дозировка

Цени към
граждани
лева/брой с
ДДС

VIRUMIN ŻEL ROZGRZEWAJĄCY - WARMIN GEL
Вода, Полисорбат 20 ,Пропиленгликол , Екстракт от посевен овес, Екстракт 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) .
2-3 пъти
на ден

P.W.M. GAMA – ПОЛША

Опаковка 250 ml туба

39.48
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VIRUMIN ŻEL CHŁODZĄCY - COOLING GEL

Вода, Полисорбат 20, Пропиленгликол, Екстракт от посевен овес,Екстракт 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) .

2-3 пъти
на ден

P.W.M. GAMA – ПОЛША

Опаковка 250 ml туба

39.48
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VIRUMINTIMA ŻEL KOJĄCO-REGENERUJĄCY – SOOTHING & REGENERATING GEL
Вода, Пропиленгликол, Екстракт от кора на английски дъб, Екстракт от листа на
Хамамелис виргиниана,Натриев хиалуронат , Феноксиетанол,Етилхексил
глицерин,Екстракт 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 .

2-3 пъти
на ден

P.W.M. GAMA – ПОЛША

Опаковка 250 ml туба

39.48
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
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
ОТ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО.
ЦЕНОВАТА ЛИСТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01,10,2014г
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