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Къщата на билките “Sanct Bernhard”

“Само най-доброто за вашето здраве”
биологично активни добавки 
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Създаване на компанията – през 1903 година е регистрирана марката Sanct 
Bernhard. В град Дюселдорф са продавани чайове с билки, брани
по хълмовете на планината Sanct Bernhard в швейцарските Алпи.

История и интересни факти – Планината Sanct Bernhard е родното място на 
световно известната порода кучета – санбернар. През

първата половина на 20-ти век билките са пакетирани и продавани в 
Дюселдорф, а през 1960-та година семейство Шулц от град Бад Дизенбах

поема управлението на компанията. И до днес фабриката за производство 
на продуктите е позиционирана в красивия град, известен с

минералните си бани.

Krauterhaus Sanct Bernhard 
Къщата на билките “Sanct Bernhard”

Повече от 100 години Sanct Bernhard – това 
означава повече от 100 години опит с всичко, 

свързано с природата и здравето.

Мото на компанията - “Само най-доброто за 
вашето здраве” (Only the best for your health).



Мисия на серията Sanct Bernhard:
природните продукти на Sanct Bernhard дават възможност на всеки човек да 

бъде щастлив - да постигне добро здраве, да има красив
външен вид и да води активен живот – да постигне БЛАГОДЕНСТВИЕ

Krauterhaus Sanct Bernhard 
Къщата на билките “Sanct Bernhard”

Продуктови линии – продуктите, които се 
произвеждат от Sanct Bernhard са повече от 

700 и са свързани с благоденствието на хората:
биологично активни добавки за здраве, 

хранителни подправки, козметика за красота 
и домакински продукти. Ще ги откриете във 

всички серии на нашия каталог.

Принципи при производството на продуктите на Sanct Bernhard:
натурални съставки от сертифицирани ферми или находища

контрол на качеството на входа и изхода на производствената линия
модерни технологии

доказани рецепти
синергия на съставките

спазване на всички международни и европейски стандарти за производство



Krauterhaus Sanct Bernhard 
Къщата на билките “Sanct Bernhard”

Сертификати –
Сертификат от MDC –

medical device sertification GmbH –
удостоверява, че се провежда непрекъснат 

контрол на качеството на производство, за да 
може всяка нова партида продукти да 

съответства на високия стандарт.

Сертификат от BCS OKO-GARANTIE GMBH –
гарантира, че всички съставки на продуктите 
се подлагат на строг контрол от независимата 

огранизация за еко инспекция - BCS OKO-
GARANTIE GMBH.

Оценка от OKO-TEST. 
Това е немска асоциация на потребителите, 

която дава оценка на продукти във всичките 
сфери на производството и е изключително 

влиятелна върху отношението на 
потребителите.



Масло от черен кимион + витамини и мастни 
киселини

Състав:

Всяка капсула съдържа 
500 mg. чисто египетско 
масло от черен кимион, 

естествен витамин Е-10 I.E, 
пантотенова киселина-6 
mg., фолиева киселина-
100 µg. и биотин-100 µg.

Sanct Bernhard препоръчва при:

алергии, астма, главоболие, мигрена, срив на 
имунната система, паразитни заболявания и 

противопаразитно въздействие (като основно 
или съпътстващо действие), хипертония и 
повишен холестерол, язва, гастрит, газове, 

отпадналост, хронична умора.

Опаковка за 90 дни 
180 капсули

Цена: 49 лева

„В Черното семе има лек за всичко,
освен смъртта“

Древно послание от Изток



Масло от черен кимион + витамини и мастни 
киселини

Състав:

Всяка капсула съдържа 
500 mg. чисто египетско 
масло от черен кимион, 

естествен витамин Е-10 I.E, 
пантотенова киселина-6 
mg., фолиева киселина-
100 µg. и биотин-100 µg.

Опаковка за 90 дни 
180 капсули

Цена: 49 лева

Маслото от черен кимион се нарича 
„маслото на фараоните“, тъй като е 

намерено в гробниците на Тутанкамон 
и други египетски фараони.

Днес лечебните качества на черния 
кимион са известни и има регистрирани 5 

патента в САЩ и Европа: за борба и 
лечение на астма, алергии, диабет, 

псориазис, а също като антивирусно 
средство и имуностимулатор и инхибитор 

на растежа на ракови клетки.



Витамин C 
с удължено освобождаване 

Състав:

Всяка таблетка съдържа 
300 mg витамин C.

Sanct Bernhard препоръчва при:

настинки и грип, тежки физически и 
психически натоварвания, бедно на 

витамини хранене, алергии, при вирусни 
и бактериални инфекции, зарастване на 

рани и фрактури, подсилване на 
кръвоносните съдове.  

Опаковка за 120 дни
120 таблетки

Цена: 19,50 лева

С удължено освобождаване 
за максимален ефект!

Защитете организма си! 



Витамин C 
с удължено освобождаване 

Състав:

Всяка таблетка съдържа 
300 mg витамин C.

Опаковка за 120 дни 
120 таблетки

Цена: 19,50 лева

Витамин С не се синтезира в организма. 
Препоръчителните дневни дози са в 
рамките на 200 – 500 mg за възрастни 

в добро здравословно състояние.

Дневните нужди нарастват 
многократно, ако тялото е подложено 

на травми, инфекции, тежки 
физически и психически натоварвания, 

цигарен дим или горещ климат.



Витамин C + цинк с удължено освобождаване

Състав:

Всяка капсула съдържа 
300mg витамин C и 

5mg цинк.

Sanct Bernhard препоръчва при:

чести настинки и грип, възстановяване след 
боледуване, стресови ситуации, проблеми със 

сетивата за вкус и мирис, проблеми с 
храносмилателния тракт, проблеми с ноктите,  

кожни проблеми и акне, бавно зарастване на 
рани, хронична умора.

Опаковка за 180 дни
180 капсули

Цена: 30 лева

Удължено освобождаване –
за максимален ефект!

За силна имунна система!  



Състав:

Всяка капсула съдържа 
300mg витамин C и 

5mg цинк.

Цинкът предпазва черния дроб от химическо 
увреждане и е съставна част на инсулина. 

Нивото му в организма се понижава при 
диария, бъбречни заболявания, чернодробна 

цироза, диабет и обилно изпотяване.

Опаковка за 180 дни
180 капсули

Цена: 30 лева

След желязото, цинкът е най-често срещаният 
микроелемент като количество 

в човешкия организъм и е съставна част 
на повече от 200 ензимни системи,

които са  незаменими за организма.

Витамин C + цинк с удължено освобождаване



Витамини за деца над 4 год.

Състав:

Всяка капсула съдържа:

витамин C – 50mg, 

витамин Е – 5,4mg (8 I.E.), магнезий –
40mg, никотинамид(витамин В3) -

10mg, пантотенова киселина  - 3,6mg, 
витамин B2 – 0,9mg, витамин B1 –

0,8mg, витамин B6 – 0,5mg, витамин B12 
– 1,0µg, фолиева киселина – 300,0µg.

Sanct Bernhard препоръчва при:

чести инфекции и настинки, за деца 
във фаза на развитие за изграждане 

на здрава имунна система.

Опаковка за 130 дни
130 капсули

Цена: 19,50 лева

Здрава имунна система 
за вашите деца!

Плодове от ацерола на прах, 
моркови на прах,

естествен прах от портокали.



Витамини за деца над 4 год.

Състав:

Всяка капсула съдържа:

витамин C – 50mg, 

витамин Е – 5,4mg (8 I.E.), магнезий –
40mg, никотинамид(витамин В3) -

10mg, пантотенова киселина  - 3,6mg, 
витамин B2 – 0,9mg, витамин B1 –

0,8mg, витамин B6 – 0,5mg, витамин B12 
– 1,0µg, фолиева киселина – 300,0µg.

През 2008 година таблетките с 
витамини за деца на Sanct Bernhard 
получават оценка “добър продукт” 

от асоциацията на потребителите  
“ÖKO-TEST”.

Опаковка за 130 дни
130 капсули

Цена: 19,50 лева

Във възрастта между четири и 
дванадесет години  децата 

израстват средно с 50 см. През това 
време теглото им се увеличава 

почти двойно. 



Калций + витамин D3

Състав:

Всяка капсула съдържа: 
400 mg калций и 2,5 μg 

витамин D3 (100 I.E.).

Sanct Bernhard препоръчва при:

остеопороза, болки в ставите, чупливост на 
ноктите, мускулни крампи (спазми), екземи, 

сърцебиене, безсъние, избухливост, 
нарушено храносмилане и киселини, при 

сърдечно-съдови заболявания.

Опаковка за 75 дни
150 таблетки

Цена: 30 лева

Калций – минералът на дълголетието

Предотвратете остеопорозата!
Заздравете костите! 



Калций + витамин D3

Състав:

Всяка капсула съдържа: 
400 mg калций и 2,5 μg 

витамин D3 (100 I.E.).

През 2007 година таблетките 
калций+витамин D3 на Sanct Bernhard 
получават оценка “добър продукт” от 

асоциацията на потребителите

“ÖKO-TEST”. 

Опаковка за 75 дни
150 таблетки

Цена: 30 лева

В таблетките на Sanct Bernhard  
калцият е в комбинация с витамин 

D3, тъй като само тогава калцият 
може да се усвои от червата. 



Калций + магнезий 

Състав:

Всяка таблетка съдържа 
120 mg чист калций и 
50mg чист магнезий.

Sanct Bernhard препоръчва при:

мускулни крампи (спазми), болезненост на 
ставите, чупливост на ноктите, екземи, 

сърцебиене, безсъние, избухливост, 
нарушено храносмилане и киселини,при 

остеопороза и сърдечно-съдови заболявания.

Опаковка за 140 дни
400 таблетки 

Цена: 39 лева

Калций – минералът на дълголетието

За здрави кости,
нормална сърдечно-съдова

и храносмилателна дейност! 



Калций + магнезий 

Състав:

Всяка таблетка съдържа 
120 mg чист калций и 
50mg чист магнезий.

В човешкото тяло се намират 
основно в костите и зъбите – 99% от 

калция и значителна част от 
магнезия. Останалата част са в 

мускулите и  кръвта.

Опаковка за 140 дни
400 таблетки 

Цена: 39 лева

Препоръчително  е таблетките 
калций + магнезий да се вземат 

редовно за по-дълъг период от време.



Селен плюс А, С и Е

Състав:

Всяка капсула съдържа: 
селен – 60μg, витамин C –

100mg, витамин Е – 16,7mg 
(25 I.E.), бета каротин – 5mg, 

магнезий – 40mg.

Sanct Bernhard препоръчва при:

чести инфекции, проблеми със зрението, 
стерилитет, сърдечни аритмии, проблеми с 

щитовидната жлеза, дерматологични 
проблеми, чернодробни увреждания, при 

засилено физическо и психическо 
натоварване .

Опаковка за 120 дни
120 таблетки 

Цена: 30 лева

Уловете свободните радикали! 

Запазете клетките здрави!



Селен плюс А, С и Е

Капсулите на Sanct Bernhard,  с внимателно 
съгласуваният състав на Селен плюс АСЕ, 

предлагат уникална възможността за 
стимулиране на функционалната годност 

на клетките до дълбока старост.

Опаковка за 120 дни
120 таблетки 

Цена: 30 лева

Ние си набавяме селен чрез зърнените 
храни. Изследванията показват, че 

селенът е в недостатъчни количества в 
почвата, а освен това се губи и при 

обработката на храната. 

Състав:

Всяка капсула съдържа: 
селен – 60μg, витамин C –

100mg, витамин Е – 16,7mg 
(25 I.E.), бета каротин – 5mg, 

магнезий – 40mg.



Сила за нервната система 

Състав:

Всяка капсула съдържа: калций 
– 64,8mg, витаминозна мая –

40mg, никотинамид (витамин 
В3) – 20mg,    D-пантотенoва 

киселина – 10mg, витамин B1 –
1,6mg, витамин B2 – 2mg, 

витамин B6 – 1,9mg, витамин 
B12 – 1μg.

Sanct Bernhard препоръчва при:

хроничен стрес, храносмилателни проблеми, 
липса на апетит, умора, безсъние, 

безпокойство, изнервеност, депресивни 
състояния, отпадналост, главоболие, мускулна 

слабост, сърцебиене, превъзбуда, възпаление 
на кожата, пърхут, при засилено физическо и 

психическо натоварване. 

Опаковка за 180 дни
180 таблетки 

Цена: 30 лева

Кажете не на стреса!

Заздравете нервната система!



Сила за нервната система 

Състав:

Всяка капсула съдържа: калций 
– 64,8mg, витаминозна мая –

40mg, никотинамид (витамин 
В3) – 20mg,    D-пантотенoва 

киселина – 10mg, витамин B1 –
1,6mg, витамин B2 – 2mg, 

витамин B6 – 1,9mg, витамин 
B12 – 1μg.

Препоръчителните дневни дози на всеки 
един витамин от групата В-комплекс са 

различни, но във всяка капсула от 
витамините на Sanct Bernhard 

съотношението е спазено.

Опаковка за 180 дни
180 таблетки 

Цена: 30 лева

Подобряват функционирането на 
нервната система и развиването на 

физическите и умствените 
способности.



АЛОЕ чист сок 

Състав:

Сок от Алое Вера (aloe 
vera barbadensis miller) –

(99,7%).

Sanct Bernhard препоръчва при:

срив на имунната система, алергични 
заболявания, екземи, дерматити, акне, херпес 

симплекс, туморни заболявания, стомашни 
проблеми, диабет, атеросклероза, отпадналост, 

проблемна кожа, повишен холестерол, рани, 
контузии, болки в мускули и сухожилия, 

възпаления на дихателните пътища, болки и 
шум в ушите, хемороиди, бактериални и 

вирусни инфекции. 

Опаковка за 20 дни

1000 мл

Цена: 39 лева

За истинско здраве и красота!



АЛОЕ чист сок 

Състав:

Сок от Алое Вера (aloe 
vera barbadensis miller) –

(99,7%).

Грижливата преработка, незабавна 
след брането, гарантира запазването 

на всички полезни компоненти.

Сокът от алое на Sanct Bernhard 
отговаря на качеството по IASC. 

Опаковка за 20 дни

1000 мл

Цена: 39 лева

Сокът от Алое Вера се добива от 
вътрешния сок на пресни растения 

алое (aloe vera barbadensis miller). 
Използва се само неразреденият сок.



Алое вера+Витамини

Състав:

Всяка капсула съдържа 200 mg 
висококачествен концентрат от алое 

вера 200:1 (съответства на около 3,6 
литра сок от алое вера за всяка 

опаковка), 75 mg витамин С, 12 mg 
витамин Е от естествени източници, 

6,1 mg амид на никотиновата 
киселина, 4,8 mg пантотенова 

киселина, 825 μg витамин B2, 757 μg 
Vitamin B6, 583 μg витамин B1, 77 μg 

фолиева киселина, 88 μg биотин, 2,75 
μg витамин B12.

Sanct Bernhard препоръчва при:

отслабнал имунитет, кожни проблеми (акне, 
херпес, псориазис, пърхут, екземи, обриви, 

рани), възстановяване след тежко боледуване и 
прием на много лекарства, проблеми с 

лигавицата на стомаха и червата, слабо 
оросяване на крайниците, за регулиране 

нивата на холестерола и кръвната захар. При 
физически и психически натоварвания, 

бактериални, вирусни и гъбични инфекции, 
карциноми.

Опаковка за 35 дни

100 капсули

Цена: 65 лева

Бъдете здрави с „Царицата на 
растенията”! 



Алое вера+Витамини

Състав:

Всяка капсула съдържа 200 mg 
висококачествен концентрат от алое 

вера 200:1 (съответства на около 3,6 
литра сок от алое вера за всяка 

опаковка), 75 mg витамин С, 12 mg 
витамин Е от естествени източници, 

6,1 mg амид на никотиновата 
киселина, 4,8 mg пантотенова 

киселина, 825 μg витамин B2, 757 μg 
Vitamin B6, 583 μg витамин B1, 77 μg 

фолиева киселина, 88 μg биотин, 2,75 
μg витамин B12.

Хипократ, Александър Велики, 
Клеопатра, Парацелз, Колумб –

дълъг е списъкът на онези, които 
още преди векове високо са 

ценили  алое вера.

Опаковка за 35 дни

100 капсули

Цена: 65 лева

Капсулите с Алое вера + витамини 
подпомагат функционирането на 

имунната, храносмилателната и 
кръвоносната системи. 



Нони био сок

Състав:

100% чист сок от нони 
от контролиран 

биологичен район

Sanct Bernhard препоръчва при:

вирусни и бактериални инфекции; диабет; 
регулиране на кръвното налягане; хепатит; 

тумори, кисти; безплодие, менструални болки, 
запушени маточни тръби, артрит и ставни болки; 

остеопороза и фрактура на костите; астма, 
синузит, кашлица, катар, бронхит;  мигрена и 
главоболие, депресия; болести на простатата;  

изгаряния; проблеми на черния дроб, бъбреците, 
пикочния мехур, дебелото черво.

Опаковка за 40 дни

1000 мл

Цена: 80 лева

Сокът на дълголетието!

Мощен имуномодулатор и 
силен антиоксидант!

Световен хит



Нони био сок

Състав:

100% чист сок от нони 
от контролиран 

биологичен район

Плодът на диворастящия Нони (Morinda 
citrifolia L.) от 2000 години е ценен хранителен 

продукт за коренните жители на 
Полинезийските острови.

Топлият тропически климат и плодородната 
почва създават перфектни условия за развитие 

и отлично качество. 

Опаковка за 40 дни

1000 мл

Цена: 80 лева

Виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda 
citrifolia L) е един от най-силните антиоксиданти, 

познати на човека. Ефективно подпомага 
състоянието и дейността на сърдечно-съдовата и 

храносмилателната системи.
Има мощен болкоуспокояващ ефект. 

Световен хит



Спирулина Актив 3

Състав:

Спирулина на прах (80 %). 
Всяка капсула съдържа 300 

mg висококачествени 
естествени микроводорасли 

спирулина - Spirulina pacifica 
hawaii.

Sanct Bernhard препоръчва при:

възстановяване от тежки заболявания, 
здравословно отслабване, артритни болки, 
хипогликемия, предменструален синдром 

(ПМС), екземи, регулиране нивата на 
холестерола, кръвното налягане и кръвната 
захар, при тежки физически натоварвания. 

Опаковка за 40 дни
360 капсули 

Цена: 65 лева

Естествена енергия за всеки ден!



Спирулина Актив 3

Състав:

Спирулина на прах (80 %). 
Всяка капсула съдържа 300 

mg висококачествени 
естествени микроводорасли 

спирулина - Spirulina pacifica 
hawaii.

Спирулината е вид едноклетъчно синьо-
зелено водорасло (съдържа както хлорофил, 

така и фикоцианин), което вирее при горещ, 
слънчев климат  в сладки води. Наричат я 
„супер храна” или „храната на бъдещето” 

заради удивителната и способност да 
синтезира висококачествена, концентрирана 
храна по-ефикасно от всяко друго водорасло.

Опаковка за 40 дни
360 капсули 

Цена: 65 лева

Спирулината е мощен антиоксидант и 
засилва имунната система. Понижава 

нивата на холестерола и подобрява 
абсорбцията на минералните вещества. 



АФА

Състав:

всяка таблетка съдържа 
250mg 100% чисто синьо-

зелено водорасло 
Аfanizomenon Flos

Aguae(AFA)  от 
кламатското езеро.

Sanct Bernhard препоръчва при:

тежки психически и физически натоварвания, 
срив на имунната система, стрес, хронична 

умора, депресии, нервно-психични 
растройства, възстановяване след инфаркт, 

възстановяване след тежки и продължителни 
заболявания, болест на Алцхаймер и 

Паркинсон, епилепсия, анемия.

Опаковка за 40 дни
120 таблетки

Цена: 65 лева

Еликсир за мозъка и тялото!



АФА

Състав:

всяка таблетка съдържа 
250mg 100% чисто синьо-

зелено водорасло 
Аfanizomenon Flos

Aguae(AFA)  от 
кламатското езеро.

Кламатските водорасли Аfanizomenon Flos 
Aguae- AFA са първите живи организми на 
нашата планета, появили се някъде преди 4 

млрд години.

Синьо-зелените микроводораслите растат 
във вода, която идва от геотермални и 

вулканични източници, затова те съдържат 
богата гама от органични минерали. 

Опаковка за 40 дни
120 таблетки

Цена: 65 лева

Активират основната адаптогенна 
ПНЕИ система в организма, 

включваща психика, нервна система, 
ендокринна система и клетъчни 

хормони и имунна система. 



Хлорела

Състав:

Всяка капсула съдържа 
320 mg микроводорасло 

хлорела на прах.

Sanct Bernhard препоръчва при:

дисбактериоза, хронични и остри 
възпалителни процеси от вирусен и 

бактериален произход, остри респираторни 
заболявания, атеросклероза, простатит, язви, 

гастрити, хемороиди.

Опаковка за 30 дни
180 таблетки

Цена: 58,50 лева

Спрете възпалителните процеси 
в организма!



Хлорела

Състав:

Всяка капсула съдържа 
320 mg микроводорасло 

хлорела на прах.

Хлорелата е най-богата от всички храни на 
ДНК и РНК и това я прави изключителна 

храна за мозъка и за дълголетие. Тя е по-
богата на хлорофил (28.9гр/кг) от което и 

да е растение, оттам идва и името й.

Хлорофилът има кръвотворен и анти-
раков ефект. 

Опаковка за 30 дни
180 таблетки

Цена: 58,50 лева

Намалява кръвното налягане и лошия 
холестерол. Има противотуморно действие. 

Използва се при лъче- и химиотерапия. 
Подобрява баланса на бактериите в 

стомашно чревния тракт. 



Лецитин Витал 

Състав:

Всяка капсула съдържа: соев 
лецитин (17%) – 100mg, корени 

от женшен – 100mg, L-
глутаминова киселина – 50mg, 

ниацин – 18mg, соли и естери 
на витамин Е – 12mg (18 I.E.), 

витамин B1 (мононитрат) –
1,5mg, витамин B2 –1,8mg, 

витамин B6(хидрохлорид) –
1,9mg, витамин B12 – 3μg.

Sanct Bernhard препоръчва при:

липса на енергия, лоша концентрация, 
проблеми с нервната система, натрупване на 

мазнини по артериите – атеросклероза, 
предменструален синдром (ПМС), болки в 

ставите, косопад, токсикация на черния 
дроб, употреба на големи количества 

алкохол, безсъние, безпокойство, усещане за 
безсилие и умора, при тежки физически и 

психически натоварвания. 

Опаковка за 40 дни
120 капсули

Цена: 40,00 лева

Енергични и с бърза мисъл!



Лецитин Витал 

Състав:

Всяка капсула съдържа: соев 
лецитин (17%) – 100mg, корени 

от женшен – 100mg, L-
глутаминова киселина – 50mg, 

ниацин – 18mg, соли и естери 
на витамин Е – 12mg (18 I.E.), 

витамин B1 (мононитрат) –
1,5mg, витамин B2 –1,8mg, 

витамин B6(хидрохлорид) –
1,9mg, витамин B12 – 3μg.

Лецитинът е вид липид, който е необходим 
на всяка жива клетка на организма. От това 
есенциално мастно вещество са изградени: 

защитните обвивки на мозъка, мускулите и 
нервните клетки, както и клетъчните 

мембрани, чрез които се регулира 
преминаването на хранителни вещества 

навътре и навън от клетката.  

Опаковка за 40 дни
120 капсули

Цена: 40,00 лева

Лецитинът подпомага нормалното 
функциониране на: сърдечно-съдовата 

система, черния дроб, мозъка, 
храносмилането на мазнините и абсорбцията 

на мастноразтворимите витамини. 



Бял трън

Състав:

Всяка капсула 
съдържа 200 mg сух 

екстракт от плодове 
на бял трън (Silybum 
marianum) (30 – 40:1).

Sanct Bernhard препоръчва при:

заболявания на храносмилателната 
система, чернодробни и жлъчни 

заболявания, хепатит, цироза, 
панкреатит. 

Опаковка за 90 дни
90 капсули

Цена: 60 лева

Детоксикант No:1



Бял трън

Състав:

Всяка капсула 
съдържа 200 mg сух 

екстракт от плодове 
на бял трън (Silybum 
marianum) (30 – 40:1).

В момента в САЩ се провежда втората фаза на 
изследване за въздействието на  белия трън при 

хроничен хепатит С.

Планират се по-нататъшни проучвания на 
приложението му при хепатит С и неалкохолен 

стеатохепатит (чернодробна болест, 
възникваща при хора, които консумират малко 

или никакъв алкохол), а също и за 
предотвратяване на рака и лечение на 

усложнения при пациенти, болни от СПИН.

Опаковка за 90 дни
90 капсули

Цена: 60 лева

Главната съставка на белия трън е рядко 
срещаното биологически активно вещество 

силимарин, което възпрепятства 
проникването на отровни вещества в 

клетките на черния дроб и предотвратява 
токсичното им действие.



Жен-Шен

Състав:

Всяка капсула 
съдържа 250mg  

прах от корени на 
жен-шен.

Sanct Bernhard препоръчва при:

тежки физически и умствени 
натоварвания, отслабен имунитет, 

хронична умора и отпадналост,еректилна 
дисфункция и мъжки стерилитет, диабет, 

за въстановяване след прекарани 
заболявания. 

Опаковка за 50 дни
200 капсули

Цена: 65 лева

Коренът на живота –
за младост и дълголетие



Жен-Шен

Състав:

Всяка капсула 
съдържа 250mg  

прах от корени на 
жен-шен.

В продуктът на Sanct Bernhard се 
използва висококачествена 

суровина от див жен-шен, който в 
редица изследвания е доказал 

максимално ефективно 
биологично действие. 

Опаковка за 50 дни
200 капсули

Цена: 65 лева

Поради своите изключителни 
качества, Жен-шенът е наричан 

„Царят на растенията” 



Гинко Билоба

Състав:

Всяка капсула 
съдържа 100 mg 

специален екстракт 
от Гинко Билоба

Sanct Bernhard препоръчва при:

тежки физически и умствени 
натоварвания, отслабен имунитет, 

хронична умора и отпадналост,еректилна 
дисфункция и мъжки стерилитет, диабет, 

за въстановяване след прекарани 
заболявания. 

Опаковка за 150 дни
150 капсули

Цена: 65 лева

No:1 за свеж ум и добра памет 



Гинко Билоба

Състав:

Всяка капсула 
съдържа 100 mg 

специален екстракт 
от Гинко Билоба

Листата му съдържат 198 активни 
съставки, които: намаляват нивата на 

холестерола, поддържат еластичността на 
кръвоносните съдове, елиминират 

свободните радикали, стимулират мозъка, 
подобряват концентрацията и паметта.

Опаковка за 150 дни
150 капсули

Цена: 65 лева

Гинко Билоба е най-старият известен 
дървесен вид – възрастта му се оценява на 

повече от 200 млн. години. Това дърво е 
последният представител на цял клас 

голосеменни растения, съществуващи от 
ерата на динозаврите. 



Лутеин Мега Комплекс
Капсули за поддържане на зрението

Състав:

Всяка капсула съдържа 6 mg 
лутеин, 2 mg  бета-каротин, 

0,9 mg цеаксантин, 100 mg 
екстракт от черни 

боровинки, 10 mg витамин 
E и 2,8 mg витамин B2, както 

и 4 mg цинк и 20 µg селен. 

Sanct Bernhard препоръчва при:

при проблеми със зрението, еднообразно 
хранене, при засилено психическо 

натоварване и продължителна работа 
пред компютър, дегенеративни 

проблеми, катаракта и др. 

Опаковка за 90 дни
90 капсули

Цена: 49 лева

Запазете зрението си!

Очите са най-ценното богатство.



Лутеин Мега Комплекс
Капсули за поддържане на зрението

Състав:

Всяка капсула съдържа 6 mg 
лутеин, 2 mg  бета-каротин, 

0,9 mg цеаксантин, 100 mg 
екстракт от черни 

боровинки, 10 mg витамин 
E и 2,8 mg витамин B2, както 

и 4 mg цинк и 20 µg селен. 

Всеки ден нашите очи са изложени на много 
дразнители. Фактори като - изкуствена 

светлина, работа с монитор, четене в 
движещо се превозно средство, слънчева 

светлина, дим, вятър, полени, прах и 
свободни радикали, натоварват зрението.

Опаковка за 90 дни
90 капсули

Цена: 49 лева

Намалява риска от развитието на две от 
най-често срещаните дегенеративни

заболявания на очите, а именно катаракта / 
перде / и макулна дегенерация.



Коензим Q10 плюс

Състав:

Всяка капсула съдържа: 
коензим Q10 – 40mg, магнезий 
– 45mg, витамин Е – 18,2mg (27 

I.E.), ниацин – 24mg, 
пантотенова киселина – 9mg, 

витамин B1 – 1,65mg, витамин 
B2– 2,1mg, витамин B6 – 2,1mg, 
витамин B12– 3,75μg фолиева 

киселина – 300μg, биотин –
75μg, селен – 55μg. 

Sanct Bernhard препоръчва при:

отслабнал имунитет, сърцебиене, безсъние, 
избухливост, прединфарктни и 

слединфарктни състояния, кожни проблеми, 
възпалени венци, пародонтоза. При 

напреднала възраст, еднообразно хранене, 
хронична умора, стресови ситуации, 

физически и психически натоварвания. 

Опаковка за 150 дни
150 капсули

Цена: 99 лева

Q10 – Възпламеняваща искра за енергия 
и дееспособност!                                    

Спрете процеса на стареене!
Изворът на вечна младост! 



Коензим Q10 плюс

Състав:

Всяка капсула съдържа: 
коензим Q10 – 40mg, магнезий 
– 45mg, витамин Е – 18,2mg (27 

I.E.), ниацин – 24mg, 
пантотенова киселина – 9mg, 

витамин B1 – 1,65mg, витамин 
B2– 2,1mg, витамин B6 – 2,1mg, 
витамин B12– 3,75μg фолиева 

киселина – 300μg, биотин –
75μg, селен – 55μg. 

Коензим Q10 играе решаваща роля за 
генерирането на клетъчна енергия – 95 % от 

общата енергия в организма.

До към 20-ата година човешкото тяло е в 
състояние да произвежда само коензима Q10 

и да снабдява клетките с него. След това 
настъпва процес на непрекъснато снижаване 

на производството му.

Опаковка за 150 дни
150 капсули

Цена: 99 лева

Сред коензимите Q10 има решаваща роля за 
човешката клетъчна обмяна. 

Производството и преобразуването на 
енергията в нашите телесни клетки е 

немислимо без Q10.



Чесън капсули

Състав:

Всяка капсула съдържа 500 
mg луковици чесън на прах

Sanct Bernhard препоръчва при:

проблеми с кръвното налягане,  нивата 
на кръвната захар и холестерола, поява 

на плаки по стените на кръвоносните 
съдове и смущения в храносмилането. 

При вирусни и гъбични инфекции, 
атеросклероза, нарушения на 

циркулацията, дихателни проблеми.

Опаковка за 90 дни
180 капсули

Цена: 19,50 лева

Не пропускайте Чудото на чесъна! 
Кажете не

на атеросклерозата и грипа! 



Чесън капсули

Състав:

Всяка капсула съдържа 500 
mg луковици чесън на прах

При термична обработка чесънът губи 
свойствата си, затова чесновите капсули на 

Sanct Bernhard са приготвени чрез щадящ 
метод на изсушаване.  

Така се гарантира, че в използвания прах от 
луковици, здравословните съставки на 

чесъна се запазват по сигурен начин.

Опаковка за 90 дни
180 капсули

Цена: 19,50 лева

Качествата на чесъна са били известни още 
преди хилядолетия. Една от най-ценните 

съставки на чесъна е етеричното масло, 

наречено алицин. То е в състояние да 
предотврати развитието на над 20 вида 

бактерии. 



Омега – 3 рибено масло

Състав:

Всяка капсула съдържа 500 
mg ценно рибено масло 

(смесен концентрат от масло 
от сьомга) с над 30% 
естествени, сложни 

ненаситени омега-3 мастни 
киселини EPA (около 18%), 

DHA (около 12%) и DPA 
(около 2,5%) и 3,4 mg 
естествен витамин Е.

Sanct Bernhard препоръчва при:

заболявания  на сърцето и мозъка, акне, лупус, 
псориазис и други кожни проблеми, при 
проблемна кожа и зъби, чупливи нокти, 

проблеми с капилярите, кръвни съсиреци, 
разширени вени, стерилитет, предменструален 

синдром (ПМС), артрит и проблеми със 
ставите, проблеми с кръвното налягане и 

нивата на холестерола и триглицеридите, 
депресии, при възпалителни процеси.

Опаковка за 40 дни
120 капсули

Цена: 19,50 лева

За здрава кръвоносна система, 
кожа, нокти, коса! 



Омега – 3 рибено масло

Състав:

Всяка капсула съдържа 500 
mg ценно рибено масло 

(смесен концентрат от масло 
от сьомга) с над 30% 
естествени, сложни 

ненаситени омега-3 мастни 
киселини EPA (около 18%), 

DHA (около 12%) и DPA 
(около 2,5%) и 3,4 mg 
естествен витамин Е.

Когато необходимото количество е 
налице, човек произвежда множество 

хормоно-подобни вещества, които 
регулират всички функции и системи в 

човешкото тяло. 

Опаковка за 40 дни
120 капсули

Цена: 19,50 лева

Капсулите омега-3 рибено масло от сьомга 
допълват храната и осигуряват на организма 
важните сложни ненаситени омега-3 мастни 

киселини, които организмът не може да 
образува сам  в биологически- активна 

високо концентрирана форма.   



Канела с хром и цинк

Състав:

Всяка капсула съдържа 
200mg екстракт от канела 

(10:1) съответстващ на 2000 
mg канела, 50μg хром и 3,5 

mg цинк.

Sanct Bernhard препоръчва при:

диабет II тип, забавен метаболизъм, 
повишено съдържание на мазнини в кръвта, 

повишен холестерол, натравяния. При 
простудни и грипни заболявания-

антисептик, нездравословно хранене, стресов 
начин на живот, липса на движение, борба с 

наднормено тегло и целулита, язва.

Опаковка за 180 дни
180 капсули

Цена: 49 лева

За нормални нива на кръвната 
захар! 

http://www.greenmaster.me


Канела с хром и цинк

Състав:

Всяка капсула съдържа 
200mg екстракт от канела 

(10:1) съответстващ на 2000 
mg канела, 50μg хром и 3,5 

mg цинк.

Микроелементът хром подпомaга 
транспортирането на глюкозата (кръвната 

захар) през мембраните на клетките и вътре в 
клетките, където тя може да бъде изгорена и 

превърната в енергия.

Комбинацията  с цинк подпомага клетките 
при усвояването на глюкозата. 

Опаковка за 180 дни
180 капсули

Цена: 49 лева

Канелата е една от най-старите подправки в 
света. Добива се от кората на дървото, която 

през две години се обелва и  се изсушава, 
докато стане като фин пергамент. Навива се 

на ролца, но в търговската мрежа по-често 
се продава стрита на фин прах.



AktiVen

Състав:

Всяка капсула съдържа: 

eлда на прах 250mg, екстракт 
от див кестен – 100mg,  

витамин C – 75m., екстракт от 
червени лозови листа – 50mg, 
ниацин – 10mg, соли и естери 

на витамин E – 7,8mg, витамин 
B6-хидрохлорид – 1,0mg, 

витамин B1-мононитрат -
1,0mg.

Sanct Bernhard препоръчва при:

болезнени, уморени и натежали крака, 
разширени вени, проблеми с проточността 

на венозната кръв, отоци, спазми, болки, 
възпалени капиляри, при тежки физически 

натоварвания, наднормено тегло, 
продължително стоене на крак, липса на 

движение, носене на обувки с високи 
токчета, кръстосване на краката при седене.

Опаковка за 60 дни
120 капсули

Цена: 39 лева

За здрави крака и вени! 



AktiVen

Състав:

Всяка капсула съдържа: 

eлда на прах 250mg, екстракт 
от див кестен – 100mg,  

витамин C – 75m., екстракт от 
червени лозови листа – 50mg, 
ниацин – 10mg, соли и естери 

на витамин E – 7,8mg, витамин 
B6-хидрохлорид – 1,0mg, 

витамин B1-мононитрат -
1,0mg.

Капсулите AktiVen помагат за 
заздравяване на кръвоносните съдове, 

подобряването на проточността на 
кръвоносните съдове и венозната кръв, 

ускоряването на венозната 
циркулация, стимулирането на 

лимфната система.

Опаковка за 60 дни
120 капсули

Цена: 39 лева

Във всички части на дървото на дивия кестен, 
използвани в медицината, се съдържат 

различно количество въглехидрати, белтъци, 
мазнини, гликозиди, сапонини, дъбилни 

вещества, смоли, витамини (С, група В), калий, 
фосфор, магнезий, калций, натрий и желязо, 

мед, флуор, силиций.



Зеленоуста мида 
капсули

Състав:

Всяка капсула съдържа 
500 mg чист концентрат 

от новозеландска 
зеленоуста мида и 12 mg 

гликозаминогликани 
(GAG).

Sanct Bernhard препоръчва при:

ревматоиден артрит и остеоартрит, 
спондилози и ишиас, болки в ставите, 

дегенеративни процеси в ставите, увреден 
ставен хрущял, травми, при тежки 

физически натоварвания, наднормено 
тегло, неправилно движение и 

продължително седене на работното място.

Опаковка за 75 дни
150 капсули

Цена: 58,50 лева

Спрете износването на ставите!

Ефективно! 



Зеленоуста мида 
капсули

Състав:

Всяка капсула съдържа 
500 mg чист концентрат 

от новозеландска 
зеленоуста мида и 12 mg 

гликозаминогликани 
(GAG).

Зеленоустите миди са богати на 
глюкозаминогликани (GAG), които при 
човека се срещат в ставните хрущяли и 

ставната течност („смазката на ставите“). Тези 
капсули не случайно са най-продаваният 

продукт на Sanct Bernhard  в света – за 
съжаление над 50% от хората над 40 годишна 

възраст  страдат от проблеми, свързани с 
опорно-двигателния апарат и ставите, а при 
по-младите процентът застрашително расте. 

Опаковка за 75 дни
150 капсули

Цена: 58,50 лева

Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) се среща 
само в Нова Зеландия. Характерната зелена 

устна, заради която е наречена така, я отличава 
от всички други новозеландски миди. 



Колаген Голд екстра

Състав:

Колагенов хидролизат 
(90 %), фруктоза

Sanct Bernhard препоръчва при:

проблеми и болки в ставите и костите. 
При целулит, за здрави нокти , коса и 

очи. При остеопороза. За блестяща кожа 
и забавяне процесите на стареене. При 

пародонтоза, дерматози, кожни алергии. 

Опаковка за 60 дни

колагенов хидролизат 
525 гр

Цена: 58,50 лева

За млада кожа, без бръчки

За здрави стави и кости



Колаген Голд екстра

Състав:

Колагенов хидролизат 
(90 %), фруктоза

Високата биологична активност на 
продукта и бързата усвояемост прави 

Колаген Голд екстра незаменим за 
профилактичен прием и при 

възстановителни процеси, както и за 
подобряване състоянието и дейността на 

костно-ставния апарат, кожата, косата, 
ноктите, очите.

Опаковка за 60 дни

колагенов хидролизат 
525 гр

Цена: 58,50 лева

Колагенът е основният и най-важен 
протеин в съединителната тъкан при 

животните и човека, съставлявайки ¼ от 
общата белтъчна маса. 



Масло от вечерна роза

Състав:

Всяка капсула съдържа 
500 mg чисто масло от 

вечерна роза (Oenothera).

Sanct Bernhard препоръчва при:

предменструален синдром(ПМС), нарушен 
менструален цикъл, повишено ниво на холестерола и 

триглицеридите, хипертония, склонност към 
образуване на тромби, диабет, бронхиална астма, 

кожни заболявания, псориазис, екземи, алергии, 
трофични язви, имунодефицитни състояния -
хронични възпалителни заболявания, климакс 

(“горещи вълни”, раздразнителност, отпадналост и 
др.), възпалителни гинекологични заболявания, язвена  

болест на стомаха и дванадесетопръстника, 
атеросклероза, исхемична болест на сърцето (ИБС), 

инфаркт, мозъчно-съдова болест (МБС) и инсулт, 
гъбични заболявания. 

Опаковка за 35 дни

200 капсули

Цена: 40 лева

Хормонално равновесие по 
естествен път!



Масло от вечерна роза

Състав:

Всяка капсула съдържа 
500 mg чисто масло от 

вечерна роза (Oenothera).

Народните названия са: ослинник, двугодишник 
(Oenothera biennis L.), вечерен цвят, вечерна звезда, 

лятна звезда, нощна свещ и др. Такива наименования 
пупалката е получила, тъй като нейните цветчета се 

разтварят най-често вечер, за една нощ, 
фосфоресцирайки с меко сияние. Американците 
наричат пупалката - вечерен първоцвет (Evening 

primrose).

Сложните ненаситени мастни киселини Омега 3 и 
Омега 6  (преди всичко гама – линоленова киселина 

9%) са от голямо значение за метаболитните процеси в 
тялото и подпомагат обмяната на веществата и 

естествения хормонален баланс.  

200 капсули

Вечерата роза се нарича още пупалка 
(Oenothera), наименование, което произхожда от 

гръцките думи "oinos" - вино и "ther" - див звяр.

Опаковка за 35 дни

Цена: 40 лева



Жълт кантарион
капсули

Състав:

Всяка капсула съдържа 
340mg масло от жълт 

кантарион. 

Sanct Bernhard препоръчва при:

нервност, свръхнапрежение, депресия, 
психосоматични състояния, менструални 

проблеми, нефрити, безсъние, неврастении, 
киселини ,гастрит и  язва,  вътрешни 

инфекции. Като съпътстващ продукт за 
бързо зарастване на рани и подобряване 

дейността на сърдечния мускул

Опаковка за 60 дни

120 капсули

Цена: 30 лева

Усмихнати и спокойни с билката 
на Свети Джон!



Жълт кантарион
капсули

Състав:

Всяка капсула съдържа 
340mg масло от жълт 

кантарион. 

Маслото от жълт кантарион има 
нервноуспокояващо, 

противовъзпалително, противомикробно, 
заздравително действие.

Има подчертан кръвоспиращ ефект, 
подобрява дейността на сърдечния мускул 

и  сърдечната дейност.

Опаковка за 60 дни

120 капсули

Цена: 30 лева

Жълтият кантарион се нарича още „Билката 
на Св.Джон”, тъй като се събира в деня на Св. 

Йоан (Св. Джон) – 24 юни. Първите сведения за 
използването му за лекарствени цели датират 

още от древна Гърция!



Масло от евкалипт

Състав:

Всяка капсула съдържа 
100mg евкалиптово 

масло. 

Sanct Bernhard препоръчва при:

простудни заболявания на дихателните 
пътища, бронхит, ангина, ларингит, суха 

кашлица, трахеит, астма, пневмония, грип, 
простуда, фарингит, синузит,  хрема, отит, 

повишена кръвна захар, камъни в жлъчката, 
херпес, мигрена и главоболие, стрес, 

меланхолия, умствена умора, невралгия.

Опаковка за 30 дни

80 капсули

Цена: 19,50 лева

Дишай свободно!



Масло от евкалипт

Състав:

Всяка капсула съдържа 
100mg евкалиптово 

масло. 

Евкалиптовото масло се получава от 
растящото предимно в Австралия, 

вечнозелено евкалиптово дърво 
(Eukaliptus globulus), което достига 

височина до 25 м. Съществуват много 
разновидности на това дърво. Маслото се 
получава чрез дестилация на водна пара 

на листата и връхчетата на клонките.

Опаковка за 30 дни

80 капсули

Цена: 19,50 лева

Евкалиптовото масло има антисептично, 
антиспазматично, обезболяващо, отхрачващо, 
противовъзпалително, диуретично действие!



Редукта фигура фит
билкова смес 500 g

Състав:

Печени листа от мате, 
какаови кори, листа от 

къпина, лимонова трева, 
цветове от хибискус 

(китайска роза), листа от 
маточина и корени от 

сладник.

Sanct Bernhard препоръчва при:

задържане на течности, наднормено 
тегло, нездравословно хранене, 

нередовно прочистване на организма 
от токсини, целулит и диети.

Опаковка за 30 дни

500 g

Цена: 50 лева

За да имате желаната 
фигура!



Редукта фигура фит
билкова смес 500 g

Състав:

Печени листа от мате, 
какаови кори, листа от 

къпина, лимонова трева, 
цветове от хибискус 

(китайска роза), листа от 
маточина и корени от 

сладник.

Поемането на течности е особено важно при 
отслабване. С пренастройването на храненето 

и набавянето на калориите е свързана 
корекцията в обмяната на веществата. Тъй 

като на практика билковите чайове не 
съдържат калории, те са идеални за набавяне 
на течности и при курсовете за отслабване и 

прочистване от шлаките.

Опаковка за 30 дни

500 g

Цена: 50 лева

Комбинацията от растения, приготвена като 
чай, подпомага пречистването на шлаки и 

токсини, без да допуска обезводняване. Трайно и 
ефективно регулира теглото и подпомага 

изгарянето на мазнините.



L-карнитин 

Състав:

Всяка капсула съдържа 
400mg L-карнитин .

Sanct Bernhard препоръчва при:

регулиране на телесното тегло, 
изгаряне на натрупаните мазнини, 

повишаване енергията на организма, 
при режим за намаляване на теглото. 

При сърдечни болки в резултат на 
физически натоварвания, при 

проблеми с дишането.

Опаковка за 100 дни

200 капсули

Цена: 50 лева

За повече енергия чрез изгаряне на 
мазнини!

За оформяне на тялото!



L-карнитин 

Състав:

Всяка капсула съдържа 
400mg L-карнитин .

L-карнитинът участва в окислението на 
аминокиселините с разклонена верига, пречи на 

образуването на млечна киселина в мускулите, 
блокира вредни вещества, които нарушават 

клетъчната стена. Освен това чрез него се 
повишава доставката на кислород до мускулите и 

се осигурява енергия, без да се разграждат 
ценните за организма протеини. Има силно 

антиоксидантно действие, предпазва от сърдечен 
удар и е важен за подобряване функциите на 

бъбреците и отделителната система. 

Опаковка за 100 дни

200 капсули

Цена: 50 лева

В  клетките карнитинът (в неговата 
биологично активна L-форма) участва в процеса 

на транспортиране на мастни киселини от 
вътреклетъчната течност (цитоплазмени матрица) 
в митохондриите, при разграждането на мазнини  

за генериране на метаболитна енергия.



Редукта - Плюс ванилия
Редукта - Плюс Шоко

Състав:

Минерални вещества и 
витамини, от които се нуждае 

тялото, включително и баластни 
вещества, които подпомагат 

храносмилането. Обезмаслено 
мляко на прах, модифицирано 

царевично нишесте, сироп от 
глюкоза, казеин, декстроза, 

втвърдено соево масло, баластни 
вещества: пшеничени трици(3%) 

и инулин (2%). 

Sanct Bernhard препоръчва при:

хора, които искат да отслабват 
интелигентно – мастните депа се топят 

по разумен начин. Диетичен 
хранителен продукт, съдържащ важни 

витамини, минерали и микроелементи, 
от които се нуждае организма при 

диета.

Опаковка за 15 порции 

Цена: 50 лева

Стройни с Редукта 
- интелигентното 

успешно отслабване

600 g (15 порции по 40 g)



Състав:

Минерални вещества и 
витамини, от които се нуждае 

тялото, включително и баластни 
вещества, които подпомагат 

храносмилането. Обезмаслено 
мляко на прах, модифицирано 

царевично нишесте, сироп от 
глюкоза, казеин, декстроза, 

втвърдено соево масло, баластни 
вещества: пшеничени трици(3%) 

и инулин (2%), 

Като заместител на храненията:

40 g (около 3 супени лъжици с връх) в 200 
ml мляко (1,5 % масленост) заменя едно 

хранене. Моля да имате предвид, че 
продуктът изпълнява желаната цел да 
заменя храненията само в рамките на 

нискокалорично хранене, заедно с други 
хранителни продукти.  

600 g (15 порции по 40 g)

Редукта – Плюс засища и може 
частично или напълно да замести 

обичайното хранене.

Редукта - Плюс ванилия
Редукта - Плюс Шоко

Опаковка за 15 порции 

Цена: 50 лева



Krauterhaus Sanct Bernhard 

Къщата на билките “Sanct Bernhard”

“Само най-доброто за вашето здраве”
биологично активни добавки 

http://www.greenmaster.me

