
Green Master

CATALOGUE 2012/2013
New Ideas for Healthy & Eco Living

The New Wellness Revolution

НОВИ,
ВДЪХНОВЯВАЩИ ИДЕИ ЗА
здраве чрез силата на турмалина и сребърната вода, 
здраве и красота чрез качествена немска козметика 
за лице и тяло с висока биологична активност и бърз ефект, 
революционно екологично почистване с кърпи
от бамбук и ултрамикрофибър.
И ВСИЧКО ТОВА НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЦЕНИ!
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Green Master
The New Wellness Revolution

www.green-master.еuЗа контакти:

ÍÎÂÎ !!!
Физиотерапевтична подкрепа за 
организма при проблеми с:
•  опорно-двигателния апарат;
•  кръвоносната и сърдечно-съдовата системи;
•  дихателната система;
•  храносмилателната и отделителната 

системи; 
•  нервната система; 
•  увреждане на тъканите;
•  за активиране на възстановителните сили на 

организма.

Магнетон БИО
уред за нискочестотна
импулсна магнитотерапия

Код: 20027
Цена 78 лв. CA
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Уреди за сребърна вода от ново поколение  
Dr.Silver 101+ и Dr.Silver MINI

Уредите за получаване на сребърна вода представляват миниатюрни устройства за електролитно отделяне на сребърни йони (Ag+) 
във вода. В резултат на протичане на електролиза между сребърен електрод (проба 1000) и електрод от неръждаема стомана, сребърният 
електрод постепенно се разтваря и насища водата със сребърни йони.

Уникалната сила на сребърните йони: 
•	 има	доказано	бактерицидно,	противовирусно,	противогъбично	и	антисептично	действие	-	ефективно	унищожава	повече	от	650	вида	

патогенни	микроорганизми;

•	 повишава	имунитета	и	кондицията;

•	 премахва	проблемите	в	стомашно-чревния	тракт	(гастрити,	язви,	хиперацидитет,	хранителни	отравяния);

•	 подпомага	организма	при	простуда,	грип,	ангини	и	възпалителни	процеси;

•	 подобрява	състоянието	при	кожни	проблеми	и	изгаряния;

•	 изглажда	бръчките,	имат	противовъзпалителен	ефект;

•	 дезинфекцира	надеждно	хладилници,	мивки,	съдове,	дрехи,	детски	играчки

Dr.Silver 101 +
Повече от 20 000 л сребърна вода с питейна концентрация

Наред	с	генерирането	на	сребърни	йони,	използването	на	Dr.Silver	101+	дава	още	два	мощни	ефекта:	

•	 магнитна	обработка	и	структуриране	на	водата;

•	 енергиен	пренос	на	101	лечебни	растения	с	ясно	изразен	ефект	за	активиране	на	имунната	система	на	организма.

В	Dr.Silver	101+	над	електродите	е	монтирана	система	от	постоянни	неодимови	магнити	и	носител	на	екстракт	от
101	лечебни	растения.	Тази	конфигурация	формира	магнитно	поле	със	специфична	конфигурация	и	напрегнатост,
способстващо	информационното	проектиране	на	лечебните	свойства	на	билките	върху	обработваната	вода,	както	и
нейното	магнитно	структуриране	и	засилване	на	имуностимулиращия	и	бактерицидния	ефект	на	сребърните	йони.

Код 20025
Цена: 78 лв
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Dr.Silver MINI
•	 Ефективно	получаване	на	сребърна	вода	с	различна	концентрация;
•	 Бърз	и	динамичен	процес	на	отделяне	на	сребърни	йони;
•	 Сменяем	сребърен	електрод	и	захранваща	батерия;
•	 Повече	от	10	000л	сребърна	вода	с	питейна	концентрация;
•	 Компактен	и	надежден	при	работа.

Dr.Silver	MINI	e		последно	поколение	уред	за	получаване	на	вода,	обогатена	със	сребърни	йони.	Използването	
на	най-нови	технологии	прави	процеса	изключително	ефективен	и	много	по-динамичен	в	сравнение	с	други	
модели.	Това	дава	възможност	за	кратко	време	да	се	постигне	висока	концентрация	на	сребърни	йони	във	
водата.	Използването	на	заменяем	електрод	и	батерия	дават	възможност	за	продължителна	употреба	на	уреда.	

Създаден	в	малка	и	компактна	опаковка,	Dr.Silver	MINI	може	да	бъде	винаги	с	Вас	–	в	къщи,	на	работа,	по	време	
на	път	или	почивка.

*За максимален ефект на получаваната сребърната вода, препоръчваме да използвате пречистена вода.
Вода от чешмата или минерални води, могат значително да намалят ефективността на сребърните йони!!!

Основни ефекти от приема на магнитно-структурирана вода:
•	 	синергично	подпомага	ефекта	на	сребърните	йони;
•	 	нормализира	енергийното	състояние	и	молекулната	структура	

на	вътреклетъчната	течност;
•	 	подобрява	пропускливостта	на	клетъчните	мембрани;
•	 подобрява	дейността	на	бъбреците	и	отделителната	система;

 Енергиен пренос на 101 лечебни растения 
При	производството	на	уреда	се	използва	специална	технология,	благодарение	на	която	във	водата	се	осъществява	пренос	на	

енергоинформационните	матрици	на	специално	подбрани	101	лечебни	растения.	Този	пренос	обогатява	водата,	насища	я	с	информационните	
характеристики	за	лечебното	действие	на	билките,	които	са	специално	подбрани	за	активна	подкрепа	на	имунната	система,	общите	
възстановителни	сили	и	виталността	на	организма.	

Благодарение	на	едновременния	ефект	на	магнитното	структуриране	и	преноса	на	енергийна	информация,	паметта	на	водата	се	зарежда	с	
благотворно	и	лечебно	действие,	което	се	предава	върху	клетъчната	система	на	организма.	В	резултат	на	тази	синергична	комбинация,	наред	с	
дезинфекционното	и	бактерицидно	действие	на	сребърните	йони,	получената	при	обработка	с	Dr.Silver	101+	вода	носи	мощна	информация	за	
възстановяване	и	съхраняване	на	човешкото	здраве,	повишаване	виталността	и	жизнените	сили;	информация,	която	ефективно	се	усвоява	от	
човешките	клетки.	

•	 подпомага	организма	при	камъни	в	бъбреците	и	жлъчния	мехур;
•	 подпомага	очистването	на	организма	от	шлаки	и	токсини;
•	 подпомага	регулирането	на	телесното	тегло;
•	 регулира	артериалното	налягане;
•	 подобрява	снабдяването	на	клетките	с	кислород;
•	 подмладява	организма.

Код: 20026
Цена: 49 лв

Сменяем електрод:
Код: 200261, Цена: 19,50 лв

http://greenmaster.me
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Серия турмалинови продукти Dr.Nature
Серията турмалинови продукти Dr. Nature са създадени по японска технология с използването на турмалинови кристали, 

постоянни магнити(с изключение на турмалиновия накитник), бамбукови въглища и органичен германий. Четирите активни елемента 
са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от високотехнологични полимерни влакна.  Вградените 
високоактивни елементи отдават своето действие по време на използването на продукта. 

Полезна информация за ТУРМАЛИНА
Турмалинът	е	природен	минерал	(скъпоценен	камък),	със	сложен	и	променлив	състав,	от	който	зависи	и	цвета	на	конкретния	кристал.	Той	проявява	

пиро-	и	пиезоелектрични	свойства	-	при	нагряване	или	механично	третиране	в	кристалната	решетка	протичат	процеси,	благодарение	на	които	кристалът	
генерира	слаб	ток.	В	организма	на	всеки	човек,	при	правилно	съотношение	на	положителните	и	отрицателните	заряди,	протича	слаб	ток	от	порядъка	на	0.06	mA.	
Турмалиновите	кристали	от	своя	страна	произвеждат	ток	със	същата	сила.	Това	дава	възможност	да	се	възстанови	енергийното	равновесие	в	организма	и	да	се	
стимулира	кръвообращението.		

Турмалинът	е	уникален	природен	кристал.	Той	излъчва	едновременно	инфрачервена	топлина,	отрицателни	йони	(въздушни	витамини),	генерира	вихрово	
магнитно	поле,	активира	клетките,	балансира	биотока	в	организма.	Благодарение	на	турмалина	се	постига	изключителен	оздравителен	резултат,	който	не	може	
да	се	постигне	с	никой	друг	минерал,	познат	на	човека.	

Наред	с	основните	си	биохимични	и	биофизични	качества,	турмалинът	има	мощен	ефект	за	защита	на	организма	от	вредни	електромагнитни	излъчвания	от	
околната	среда.	Взаимодействието	му	с	кръвта	и	енергийните	потоци	в	организма,	способства	за	отпускане	на	гладките	мускули	на	вътрешните	органи,	протича	
дълбочинно	активиране	на	енергийните	меридиани,	подобрява	се	еластичността	на	съдовете,	циркулацията	на	кръвта	и	лимфата.	Повишава	се	съдържанието	на	
кислород	в	кръвта,	активира	се	клетъчната	енергия,	ефективно	се	релаксира	нервната	система	и	се	усилват		имунните	функции	на	клетката.

От	всички	познати	пиродни	минерали,	само	турмалинът	„носи“	постоянен	електричен	заряд	и	за	това	го	наричат	кристален магнит. При	нагряване,	
турмалинът	създава	слабо	магнитното	поле,	излъчва отрицателни йони, които действат, както следва:

•	 усилват	клетъчния	метаболизъм	и	обмяната	на	веществата;	
•	 	подобряват	притока	на	кръв;	
•	 	възстановяват	лимфната	система;	
•	 	възстановяват	ендокринната	и	хормоналната	системи;	
•	 	подобряват	храненето	на	органи	и	тъкани;	

Смята се, че поради силните си пиро- и пиезоелектрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и усилва психическата енергия 
и устойчивост на човека.

Мощен	биологичен	ефект	имат	и	отделяните	от	турмалина	инфрачервени вълни в далечния IR спектър.	Когато	инфрачервените	вълни	проникнат	в	
кожата,	те	влизат	в	контакт	с	водните	молекули.	В	резултат	на	възникващия	резонанс	се	засилват	молекулните	вибрации,	което	предизвиква	топлинен	ефект	и	
микро-повишаване	на	температурата	на	тъканите.	Това	на	свой	ред	води	до	подобряване	еластичността	на	кръвоносните	съдове.	Благодарение	на	по-високата	
микро-	и	макроциркулация	на	кръвта	се	осигурява	по-добра	работа	на	тъканите	и	органите	в	тялото.	В	резултат	натрупаните	токсини	се	извеждат	по-лесно	от	
организма	и	се	възстановява	по-високото	ниво	на	работоспособност	на	клетките.	

•	 	укрепват	имунитета;	
•	 	балансират	вегетативната	нервна	система	(система	за	възбуждане	и	

потискане	на	психиката);	
•	 	подобряват	съня;	
•	 	възстановяват	нервната	система	след	стрес;	
•	 повишават	сексуалната	функция.
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Ефективно подпомага при:
•	 	Болки	в	гърба,	кръста,	тазовата	област;

•	 	Дискова	херния;

•	 	Простудни	заболявания;

•	 	Ишиас	и	невралгии;

•	 	Мускулни	спазми	на	бедрата;

•	 	Простатит;

•	 	Простуда,	нервно	напрежение,	умора

• Бърз загряващ ефект;
• Ефективно поддържа кръста и 

подпомага движението;
• Постоянно магнитно поле с 

оздравително действие върху  
акупунктурни точки;

• Инфрачервена топлина за 
стимулиране на кръвообращението;

• Отрицателни йони за бърз 
възстановителен ефект.

Classic line

Цена 65 лв - 120 см

Код 20 904

High line

Цена 78 лв - 110 см

Код 20 900

Цена 84 лв - 125 см

Код 20 901

Турмалинови колани
Моментален ефект |  Бързи резултати  |  Гарантирано качество

High line
Classic line

•	 	Стомашно-	чревен	дискомфорт;

•	 	Нередовна	менструация;

•	 	Ревматизъм;

•	 	Втрисане;

•	 	Проблеми	с	кръвообращението;

•	 	Особено	подходящ	за	хора	със	
заседнал	начин	на	живот	и	липса	на	
движение.

• Турмалин;
• Постоянни магнитни;
• Отрицателни йони;
• Инфрачервена топлина;
• Органичен германий;
• Бамбукови въглища;

3 високотехнологични слоя 
със специална структура 
и въздействие
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Турмалинова яка
Моментален ефект |  Бързи резултати  |  Гарантирано качество

Турмалинова наколенка Dr.Nature

Ефективно подпомага при:
•	 	Болка	и	схващане	в	областта	на	шията;
•	 	Болки	в	раменете	и	горната	част	на	гърба;
•	 	Стрес,	напрежение,	тежка	умствена	работа;
•	 	Шипове;	ревматизъм;	плексит;

Ефективно подпомага при:
•	 	Болка	и	схващане	в	областта	на	коляното;
•	 	Отоци	и	отпадналост	на	долните	крайници;
•	 	Гонартроза	(артроза	на	колянната	става),	

гонартрит	(възпаление	на	колянната	става);
•	 	Износване	на	колянната	става;
•	 	Шипове	в	колянната	област;	

Цена за 1 бр. 39 лв 

Код 20 902

3 високотехнологични слоя 
със специална структура 
и въздействие

• Турмалин;
• Постоянни магнитни;
• Отрицателни йони;
• Инфрачервена топлина;
• Органичен германий;
• Бамбукови въглища;

•	 	Главоболие,	простуда,	настинка,	умора;
•	 	Световъртеж;
•	 	Втрисане;
•	 	Проблеми	с	кръвообращението;
•	 	Сънливост;

•	 	Болки	и	спазми	в	мускулите	на	прасците	и	бедрата;	
•	 	Болки	в	ставите	при	промяна	на	времето;
•	 	Невралгии	и	мускулни	спазми;
•	 	Разширени	вени	на	долните	крайници;
•	 	Разтегнати	връзки	в	областта	на	колената;
•	 	Слаба	циркулация	на	кръвта;
•	 	Ускоряване	зарастването	на	кости	при	фрактури.

•	 	Проблеми	с	щитовидната	жлеза;
•	 	Хроничен	тонзилит;
•	 	Шийна	остеохондроза;
•	 	Особено	подходящ	за	хора	със	заседнал	

начин	на	живот	и	работещи	с	компютър.

Цена 39 лв 

Код 20 920
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Турмалинова превръзка за очи Dr.Nature  

Турмалинов накитник Dr.Nature

Ефективно подпомага при:
•	 	За	бързо	възстановяване	при	болка	и	умора	в	очите;
•	 	За	подобряване	на	кръвообращението	в	областта	на	очите;	
•	 	Нормализиране	на	клетъчния	обмен	на	веществата;
•	 	Премахване	на	напрежението	от	клепачите;	
•	 	Премахване	на	„червените	очи“	при	работа	с	компютър;
•	 	За	превенция	на	очни	заболявания;
•	 	За	облекчаване	и	предотвратяване	появата	на	отоци,	тъмни	

кръгове,	подпухналост	и	бръчки	около	очите;
•	 	Обекчаване	на	главоболие,	виене	на	свят	и	проблеми	със	

синусите;

Ефективно подпомага при:
•	 Болка	и	схващане	в	областта	на	китките,	дланите	и	пръстите	на	ръцете;
•	 Артроза	и	артрит	на	пръстите	на	ръцете;
•	 Шипове,	подутини	и	отоци	по	ръцете,	дланите	и	пръстите;
•	 	Болки	в	ставите	при	промяна	на	времето;
•	 	Навяхване	в	областта	на	китките;
•	 	Подобрява	циркулацията	и	очиства	кръвта;	
•	 	Нормализира	артериалното	налягане;
•	 	Ускорява	зарастването	при	фрактури;
•	 	При	напрежение	и	умора	на	ръцете	или	пръстите;
•	 	Изтръпване,	измръзване	и	синдром	на	студените	ръце;
•	 	При	активно	спортуване	или	тежки	физически	натоврвания;
•	 	Активира	енергийните	меридиани.

Цена 29 лв 

Код 20 905

•	 	Засилва	концентрацията	и	паметта;
•	 	Подсилване	на	човешкото	био-поле	и	

намаляване	на	вредното	влияние	на	
геопатогенните	и	електромагнитни	влияния;

•	 	За	бързо	заспиване	и	спокоен	сън;	
•	 	Особено	подходяща	за	студенти,	научни	

работници,	хора,	които	прекарват	много	
време	на	компютъра.

* Green Master гарантира ефект само за оригинални продукти, с марката Dr.Nature, закупени от наши представители!!!

Цена за 1 бр. 19 лв 

Код 20 903
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STOLZ	-	още	една	немска	компания	сред	партньорите	на	
Green	Master	

Stolz	GmbH	е	компания	с	повече	от	60-годишен	опит	
Мото на серията Vom Pullach Hof: „Традиция и качество - оригинални рецепти“

Vom	Pullach	Hof	–	в	буквален	превод	–	„От	двора	на	Пулах“.	Pullach	i.	Isartal	e	община	в	провинция	Бавария	в	Германия.	Малкото	населено	място	
е	разположено	в	подножието	на	Баварските	Алпи.	Тази	област	е	известна	със	своята	древна	история,	с	производството	на	качествено	вино	и	с	
богатата	си	култура	в	употребата	на	различни	билки	и	треви,	растящи	в	близката	планина.	

Продуктите от серията са позиционирани в три групи:
•	 за	перфектна	кожа	на	лицето	и	тялото;

•	 за	подпомагане	при	проблеми	със	ставите,	мускулите	и	костите;

•	 за	различни	кожни	проблеми.

Внимателно	подбраните	продукти	за	лице	и	тяло	са	с	висока	биологична	активност	и	бърз	ефект.	Можете	да	се	насладите	на	немско	качество	в	
опаковки	с	голямо	количество!

И ВСИЧКО ТОВА НА УНИКАЛНИ ЦЕНИ!

Легенда	за	Конския	балсам	(Pferdebalsam):	В	древността	хората	използвали	мехлеми	по	старинни	рецепти	за	лекуване	на	болките	в	ставите	
и	умората	след	тежкия	физически	труд.	С	навлизането	на	индустриализацията	и	новите	технологии	тези	билкови	балсами	били	забравени.	
Традиционните	рецепти	оцеляли,	благодарение	на	продуктите,	използвани	за	обгрижване	на	конете,	подложени	на	тежки	физически	
натоварвания.	В	тяхна	чест	балсамът	с	билки	за	възстановяване	след	тежки	физически	натоварвания	и	при	хронични	ставни	проблеми	бил	
наречен	Конски	балсам	–	на	немски	Pferde	Balsam.	
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Активни съставки: ментол,	масло	от	листа	на	евкалипт,	камфор,	екстракт	
от	лайка,	екстракт	от	маточина,	екстракт	от	бял	равнец,	екстракт	от	бял	имел,	
екстракт	от	феникули	(резене),	екстракт	от	хмел,	екстракт	от	валериана	и	урея.

Действие:	Подходящ	е	при	разширени	вени,	спукани	капиляри,	уморени	
и	отекли	крака,	синини,	мускулни	болки,	артрит,	ревматизъм	и	др.	Успокоява	
болката	и	напрежението,	стимулира	циркулацията	на	кръвта,	има	охлаждащ	
ефект,	хидратира	тъканите	и	оставя	чувство	на	облекчение.	Подобрява	
подвижността	на	ставите	и	има	противовъзпалителен	ефект.	Подходящ	е	за	
масажи	на	цялото	тяло.	След	нанасяне	се	усеща	лекота	и	свежест!	

Конски гел-балсам с алпийски билки – 250 мл
При болки и дискомфорт на мускулите и ставите!

Какво действие има всяка от активните съставки:
Ментол	–	охлажда	и	облекчава	уморени	и	отекли	крака.	Евкалипт	–	освежаващо,	успокояващо,	противовъзпалително,	облекчаващо	при	

мускулни	и	артритни	болки.	Камфор	-		антисептично,	бактерицидно,	стимулиращо.	Лайка	–	антисептично,	успокояващо,	против	дехидратиране.	
Маточина	–	противодейства	на	бактериални	и	гъбични	инфекции,	на	болките	от	артрит	и	ревматизъм.	Бял равнец	–	срещу	кожни	
раздразнения.	Бял имел	–	подобрява	кръвообращението,	действа	упокояващо	при	отоци	и	хронични	ставни	заболявания.	Феникули (резене)	
–	противовъзпалително	и	подхранващо,	облекчава	мускулни	и	ревматични	болки.	Хмел	–	срещу	отоци,синини,	язви,	рани	по	кожата.	Валериан	
–	успокояващо	при	мускулни	спазми	и	ревматични	проблеми.	Уреята	притежава	свойството	да	задържа	вода	в	роговия	слой	на	кожата	и	
подпомага	по-бързото	заздравяване	при	суха	и	наранена	кожа.	

Код:  51202
Цена:  5,50 лв
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За здрави и подвижни стави!
Крем-балсам с дяволски нокът – 250 мл

Гел-балсам с дяволски нокът – 250 мл
За по-б

ърз ефект!

Активни съставки: екстракт	от	дяволски	нокът,	глицерин.

Действие:	Дяволският	нокът	съдържа	многобройни	биологичноактивни	компоненти	-	
гликозиди	и	стероли.	Най-ценният	от	тях	е	харпагозид	–	със	силно	изразени	противовъзпалителни	
и	болкоуспокояващи	свойства.	Изследванията	показват,	че	харпагозидът	потиска	действието	на	
ензима,	отговорен	за	възпалението	на	хрущялната	тъкан.	В	резултат	се	намалява	болката	и	отокът	на	
възпалените	стави,	улеснява	се	тяхната	подвижност.	Крем-балсамът	е	подходящ	за	продължителна	
употреба,	особено	при	хронични	оплаквания	като	артрит,	ревматизъм	и	др.	Глицеринът	има	
хидратиращо	и	омекотяващо	действие.	

Активни съставки: екстракт	от	дяволски	нокът,	глицерин.

Действие:	Съдържа	концентриран	екстракт	от	дяволски	нокът	в	
гелообразна	основа.	Препоръчва	се	при	артрити,	мускулна	треска	и	
проблеми	в	опорно-двигателния	апарат,	особено	в	областта	на	врата,	
раменете,	кръста	и	крайниците.	

Препоръката на фармацевта: За	по-бърз	и	дълготраен	ефект	е	добре	да	използвате	крема	
или	гела	поне	2	пъти	на	ден	върху	проблемните	зони	и	по	възможност	да	го	комбинирате	с	
прием	на	хранителна	добавка	Дяволски	нокът	от	серията	на	Sanct	Bernhard!	

Код:  51201
Цена:  8,50 лв

Код:  51208
Цена: 5,50 лв



За движение без болка!
Крем с арника - 250мл
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Активни съставки: екстракт	от	арника	(Arnica	Montana	Flower	Extract),	глицерин,	урея.

Действие:	Арниката	е	известна	с	противовъзпалителното	си	и	болкоуспокояващото	си	действие.	
Кремът	се	използва	при	мускулни	и	ревматични	болки,	артрит,	скованост	на	ставите,	шипове,	
схващания,	при	мускулни	спазми	след	обездвижване.	Намалява	болката	и	отока	след	спортни	травми,	
изкълчване,	натъртване,	навяхване,	разтягане	на	сухожилия	или	мускули	и	др.	Уреята	и	глицеринът	
овлажняват	и	омекотяват	кожата.

Активни съставки: екстракт	от	арника	(Arnica	Montana	Flower	
Extract).	Без	парабени.

Действие:	Унгвент-балсамът	с	арника	има	всички	качества	на	крема	
с	арника,	но	е	в	мазна	основа	и	с	по-висока	концентрация	на	екстракта	
от	арника.	Препоръчва	се	да	се	използва	при	по-проблемна	кожа.		

Препоръката на фармацевта: За	по-бърз	и	дълготраен	ефект	е	добре	да	използвате	крема	
или	унгвента	поне	2	пъти	на	ден	върху	проблемните	зони	и	по	възможност	да	го	комбинирате	с	
прием	на	хранителна	добавка	Gelenkfit	от	серията	на	Sanct	Bernhard!	

Код:  51210
Цена:  8,50 лв

Унгвент-балсам с арника -250мл

Код:  51205
Цена:  5,50 лв

За по-б
ърз ефект!
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За здрава и жизнена кожа!
Крем с невен – 250 мл

За здрава и свежа кожа!
Крем с алое вера – 250 мл

Унгвент-балсам с невен – 250 мл

Активни съставки:	Екстракт	от	невен,	глицерин,	масло	от	жожоба,	Вит.Е.	Без	парабени.	

Действие:	За	лице	и	тяло	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Екстрактът	от	цвят	на	невен	има	
противовъзпалително,	регенериращо	и	овлажняващо	действие.		В	комбинация	с	масло	от	жожоба	
тонизира,	омекотява	и	успокоява	кожата.	Подходящ	е	при	грапави	кожни	образования,	алергии,	
различни	херпеси,	малки	брадавици,	напукана	и	възпалена	кожа,	екземи,	лишеи,	изгаряния,	
ухапвания	от	насекоми.	Кремът	е	за	всички,	които	искат	да	имат	жизнена	кожа	и	да	разполагат	
с	незаменима	защита	от	влиянието	на	околната	среда.	Изключителен	ефект	за	чувствителна	и	
раздразнена	кожа.	

Активни съставки:	Екстракт	от	невен.	Без	парабени.

Действие:	Унгвент-балсамът	с	невен	има	всички	качества	на	крема	с	невен,	но	е	в	мазна	основа	
и	с	по-висока	концентрация	на	екстракта	от	невен.	Препоръчва	се	да	се	използва	при	по-проблемна	
кожа.	

Активни съставки:	гел-сок	от	алое	вера	(Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice),	глицерин.	Без	парабени.	

Действие:	За	лице	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Алоето	е	известно	със	способността	си	
да	хидратира	в	дълбочина,	да	активира	и	стимулира	процесите	на	регенерация	и	обновяване	
на	клетките.	Сокът	от	алое	стимулира	производството	на	колаген,	намалява	възпаленията	и	
зачервяванията,	подпомага	бързото	възстановяване	при	лишеи,	екземи	и	изгаряния.	Подхранва	и	
придава	гладкост	на	кожата.

Код:  51307 
Цена:  5,50 лв

Код:  51310
Цена:  8,50 лв

Код:  51102
Цена: 6,50 лв

За по-б
ърз ефект!

http://www.green-masters.eu
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За здрава и жизнена кожа!
Крем с невен – 250 мл

За здрава и спокойна кожа!
Крем с масло от чаено дърво – 250 мл

Унвент-балсам с алое вера – 250 мл

Активни съставки:	екстракт	от	чаено	дърво,	глицерин,	екстракт	от	лайка,	масло	от	жожоба,	Вит.Е.

Действие:	За	лице	и	тяло.	Иновативна	формула	с	приятен	лек	аромат	и	силно	антисептично,	
антибактериално,	антивирусно,	антигъбично	действие.	Кремът	притежава	също	и	
противовъзпалително,	регенериращо,	подхранващо	и	хидратиращо	действие.	

Препоръчва	се	за	подпомагане	при	следните	кожни	проблеми:	акне,	малко	пъпчици,	дерматити,	
алергии,	различни	херпеси,	малки	брадавици,	напукана	и	възпалена	кожа,	екземи,	лишеи,	изгаряния	
(топлинни	и	слънчеви),	ухапвания	от	насекоми,	ожулвания	и	кожни	раздразнения.	Превантивно	за	
предпазване	от	кожни	проблеми,	при	излизане	сред	природата.

Подходящ	и	за	ежедневна	грижа	–	за	мека,	блестяща,	гладка	и	чиста	кожа	на	лицето	и	шията!

Активни съставки:	гел-сок	от	алое	вера	(Aloe	Barbadensis	Leaf		Juice).	Без	парабени.

Действие:	Унгвент-балсамът	с	алое	вера	има	всички	качества	на	крема	с	алое	вера,	но	е	в	мазна	
основа	и	с	по-висока	концентрация	на	сока	от	алое	вера.	Препоръчва	се	да	се	използва	при	по-
проблемна	кожа.	

Код:  51306 
Цена:  13,00 лв

Код:  51309
Цена: 8,50 лв

За по-б
ърз ефект!
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При уморени крака и разширени вени!
Крем с див кестен – 250 мл

Гел-балсам с червени лозови листа – 250 мл

Активни съставки:	екстракт	от	див	конски	кестен,	глицерин.

Действие:	Възстановяваща	грижа	за	уморени,	натежали,	отекли	и	изтръпнали	крайници.	Дивият	
кестен	още	от	древността	е	известен	като	аналгетик	с	мощно	противовъзпалително	действие.	Богат	
е	на	ескулин	–	вещество,	което	тонизира	„чупливите“	вени,	намалява	тяхната	проницаемост,	прави	ги	
по-еластични	и	по-здрави.	Аесцинът	в	екстракта	от	див	кестен	намалява	кръвната	съсирваемост,	т.е.	
опасността	от	образуване	на	тромби.	Също	така	предотвратява	насъбирането	на	течност	и	подобрява	
венозния	тонус.

Активни съставки:	екстракт	от	червени	лозови	листа,	глицерин.

Действие:	Екстрактът	от	червени	лозови	листа	е	ефикасно	средство	за	премахване	симптомите	
на 	хроничната	венозна	недостатъчност,	потиска	болката	и	чувството	за	тежест	в	краката,	подобрява	
еластичността	на	кръвоносните	съдове.	Гелът	е	подходящ	като	профилактика	и	за		хора	със	склонност	
към	разширени	вени	и	слаби	капиляри	по	краката	и	по	тялото.

Код:  51305
Цена:  5,50 лв

Код:  51304
Цена:  8,50 лв

Препоръката на фармацевта: За	по-бърз	и	дълготраен	ефект	е	добре	да	използвате	крема	
или	някой	от	геловете	поне	2-3	пъти	на	ден	върху	проблемните	зони	и	по	възможност	да	го	
комбинирате	с	прием	на	хранителна	добавка	AktiVen	от	серията	на	Sanct	Bernhard!	

За по-б
ърз ефект!
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Гел с див кестен и лозови листа – 250 мл
При уморени крака и разширени вени!

Крем с черен оман - 250мл
За да се движите с удоволствие!

Активни съставки:	екстракт	от	див	конски	кестен,	екстракт	от	червени	лозови	листа,	глицерин,	
камфор,	ментол.

Действие:	Освежаваща	грижа	за	уморени,	натежали	и	отекли	крака.	Има	антиоксидантен	
ефект	-	укрепва	вените	и	капилярите.	Намалява	отоците	и	премахва	чувството	на	умора	и	тежест	
в	крайниците.	Подходящ	е	при	разширени	вени,	спазми,	напукани	капиляри,	отслабена	венозна	
циркулация.	Подобрява	проточността	на	венозната	кръв	и	увеличава	еластичността	на	кръвоносните	
съдове	по	краката	и	тялото.	

Активни съставки:	екстракт	от	корените	на	черен	оман	(Symphytum	Officinale	Root	Extract),	масло	
от	розмарин,	глицерин.	

Действие:	Екстрактът	от	черен	оман	(зарасличе)	е	със	силно	въздействие	при	ставни	болки	от	
различен	произход:	хронични	и	дегенеративни	заболявания,	травми,	артрит,	ревматизъм,	подагра.	
Съдържа	алантоин,	който	ускорява	регенеративните	процеси		в	клетките	и	заздравяването	на	кости,	
хрущяли,	мускули	и	сухожилия.	Освен	това,	подпомага	по-бързото	зарастване	на	рани.	Подходящ	
при	проблеми	с	опорно-двигателния	апарат.	Помага	при	болки	в	мускулите	и	ставите.	Свойствата	му	
се	допълват	от	розмарина,	който	има	противовъзпалително	действие	и	облекчава	уморени	и	отекли	
крака.

Код:  51303 
Цена:  9,90 лв

Код:  51207
Цена:  6,50 лв

Препоръката на фармацевта: За	по-бърз	и	дълготраен	ефект	е	добре	да	използвате	крема	
поне	2-3	пъти	на	ден	върху	проблемните	зони	и	по	възможност	да	го	комбинирате	с	прием	на	
хранителна	добавка	Колаген	Плюс	или	Колаген	Голд	Екстра	от	серията	на	Sanct	Bernhard!	
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Масло със 110 билки – 100 мл
Благоденствие за Вашето тяло
със силата на 110 билки!

Охлаждащ гел – 250 мл
За охлаждане и освежаване!
За сваляне на температурата!

Активни съставки:	екстракт	от	110	билки	в	маслена	основа.	Без	парабени.			

Действие:	Най-добрите	билки	от	цял	свят	в	едно	масло!	Подходящо	за	възстановяване	след	тежки	
физически	натоварвания	или	обездвижване	при	офисна	работа.	Средство	за	освежаване	и	масаж	на	
цялото	тяло.	Изключително	ефективно		при	главоболие.	Подходящо	е	за	витализиране	преди	и	след	
спортни	занимания,	туризъм	и	дълги	пътувания.	Благодарение	на	екстрактите	от	многобройните	
билки,	растящи	на	нашата	планета,	стимулира	виталността	на	организма	и	се	грижи	за	влажността,	
еластичността	и	тонуса	на	кожата.

При	болки	и	преумора,	при	възпаление	на	мускулите	и	ставите.	Подходящо	е		също	така	
за	уморени	крака	и	за	ежедневна	хигиена	на	устната	кухина.	Досатъчни	са	само	3-5	капки	на	
съответната	зона	на	тялото	Ви	и	ще	се	почувствате	свежи	и	пълни	с	енергия!

Активни съставки:	масло	от	евкалипт,	камфор,	ментол,	глицерин.	Без	парабени.

Действие:	За	охлаждане	и	освежаване.	За	сваляне	на	температурата	при	настинки	и	преумора.	
При	главоболие,	мускулни	и	ставни	болки,	тежки	физически	натоварвания,	навяхвания,	натъртвания,	
отоци,	болки	в	ставите	и	мускулите.	Помага	при	изгаряния	и	облекчава	при	ухапвания	от	насекоми.	
Придава	свежест	и	прохлада	през	горещите	дни	или	при	претоварване	на	организма.	

Код:  51308
Цена:  6,50 лв

Код:  51209
Цена:  15,60 лв
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Крем с алпийски билки – 250 мл
За релакс и тонус на Вашето тяло!

Крем с мас от мурмел и алпийски клек - 250 мл
За бързо възстановяване на Вашите мускули и стави!
Подходящ и за спортисти!

Активни съставки:	Екстракт	от	лайка,	екстракт	от	маточина,	екстракт	от	бял	равнец,	екстракт	от	
бял	имел,	екстракт	от	феникули	(резене),	екстракт	от	хмел,	екстракт	от	валериана,	глицерин

Действие:	Чудесно	балансирана	композиция	от	билкови	екстракти	с	антисептично,	успокояващо	
и	регенериращо	действие,	вследствие	на	умора	и	претоварване	на	тялото.

Какво действие има всяка от активните съставки:

Лайка	–	антисептично,	успокояващо,	против	дехидратиране.	Маточина	–	противодейства	
на	бактериални	и	гъбични	инфекции,	на	болките	от	артрит	и	ревматизъм.	Бял равнец –	срещу	
псориазис	и	кожни	раздразнения.	Бял имел	–	подобрява	кръвообращението,	действа	упокояващо	
при	отоци	и	хронични	ставни	заболявания.	Феникули (резене)	–	противовъзпалително	и	
подхранващо,	облекчава	мускулни	и	ревматични	болки.	Хмел	–	срещу	отоци,синини,	язви,	рани	
по	кожата.	Валериан	–	успокояващо	при	мускулни	спазми	и	ревматични	проблеми.	Глицеринът	
омекотява	и	хидратира	кожата.

Активни съставки:	мас	от	мурмел,	масло	от	алпийски	клек	(Pinus	Mugo),	камфор,	ментол,	
глицерин.

Действие:	Уникална	старинна	рецепта	с	успокояващо	и	подобряващо	кръвообращението	
действие.	Маста	от	мурмел	спомага	за	бързото	възстановяване	на	мускулите	след	интензивно	
физическо	натоварване	и	при	наличието	на	мускулна	треска.	Маслото	от	алпийски	клек	има	
противовъзпалително	действие.	Помага	при	следните	проблеми:	ревматизъм,	артрит,	артроза,	болки	
в	коленете,	кръста	и	гърба.	В	комбинация	с	камфора,	ментола	и	глицерина	помага	на	тялото	да	се	
възстанови	бързо	след	тежки	натоварвания	и	същевременно	подхранва	кожата.

Код:  51204
Цена:  6,50 лв

Код:  51206
Цена: 13,00 лв
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Крем с женшен – 150 мл
Тонизирайте кожата си с Корена на живота!

Крем с жожоба и лайка – 150 мл
Възстановете и успокойте кожата си!

Крем с маслиново масло – 250 мл
Нежна грижа за Вашата кожа с хилядолетна история!

Активни съставки:	екстракт	от	женшен,	глицерин,	урея,	етерични	масла.

Действие:	За	лице	и	тяло	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Екстрактът	от	женшен	подобрява	дишането	
на	клетките,	ускорява	възстановителните	процеси,	подпомага	клетъчното	хранене	–	съответно	кожата	
има	по-добра	еластичност,	по-бързо	се	регенерира	и	е	по-устойчива	на	въздействието	на	околната	среда.	
Уреята	и	глицеринът	подпомагат	поддържането	на	оптимална	влажност	на	кожата,	а	етеричните	масла	
имат	противовъзпалително	действие.	Подходящ	за	възстановяване	на	проблемна	и	суха	кожа.	

Активни съставки:	екстракт	от	жожоба,		екстракт	от	лайка,	глицерин,	урея.

Действие:	За	лице	и	тяло	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Не	случайно	растението	жожоба	е	
наречена	„течното	злато	на	пустинята“	–	маслото	от	него	има	изключително	въздействие	върху	кожата	
–	подхранва	и	хидратира,	омекотява	и	тонизира.	Благодарение	на	лайката	в	състава,	кремът	има	и	
противовъзпалително,	и	успокояващо	действие.	Уреята	и	глицеринът	подпомагат	поддържането	на	
оптимална	влажност	на	кожата.	Подходящ	за	възстановяване	на	проблемна	и	суха	кожа.	

Активни съставки:	маслиново	масло,	глицерин,	етерични	съставки.	Без	парабени.

Действие:	За	лице	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Маслиновото	масло	подхранва	и	успокоява	
кожата.	Богато	е	на	витамините	А	и	Е.	Предпазва	от	негативните	влияния	на	околната	среда,	хидратира	
и	регенерира	суха	и	раздразнена	кожа,	като	я		прави	копринена	и	мека.	Етеричните	съставки	придават	
изключителен	свеж	аромат	на	крема.

Код:  51105
Цена:  6,50 лв

Код:  51106
Цена: 6,50 лв

Код:  51107
Цена:  6,50 лв
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Код:  51302
Цена:  6,50 лв

Крем-балсам с арганово масло – 250 мл
За дълбоко хидратиране на Вашата кожа!

Балсам за втвърдена кожа – 250 мл 
За копринено мека кожа!

Балсам за стъпала – 250 мл
Специална грижа за уморени стъпала!

Активни съставки:	арганово	масло,	глицерин.	Без	парабени.

Действие:	За	лице	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Аргановото	масло	се	добива	от	семената	
на	аргановото	дърво	(Argania	Spinosa).	Анти-оксидантното	действие	на	маслото	се	дължи	на	
токоферолите	и	фенолните	съединения,	прилага	се	за	подхранване	и	хидратиране	(особено	на	
суха	кожа),	подпомага	намаляването	на	бръчките,	при	раздразнена	кожа,	изгаряния	и	напукани	
устни.	Аргановото	масло	неутрализира	свободните	радикали	и	предпазва	съединителната	тъкан,	
стимулира	междуклетъчния	обмен,	възстановява	липидните	мембрани	и	подобрява	усвояването	на	
хранителните	вещества	от	клетките.	

Активни съставки:	екстракт	от	чаено	дърво,	урея.	Без	парабени.

Действие:	Специално	предназначен	за	груби	пети,	мазоли	по	краката,	втвърдени	кожни	
участъци	по	стъпалата,	лактите	и	коленете.	Редуцира	втвърдената	кожа	нежно	и	ефективно,	като	
съчетава	хидратиращото	действие	на	уреята	с	антисептичното,	антибактериалното,	антивирусното	и	
антигъбичното	действие	на	чаеното	дърво.

Активни съставки:	масло	от	евкалипт,	ментол,	камфор,	глицерин	и	уреа.	Без	парабени.

Действие:	Освежава	и	възстановява	уморените	стъпала,	благодарение	на	билките.	Същевременно	
омекотява	кожата.	Най-добър	ефект	се	постига	при	масаж	на	стъпалата	един	или	два	пъти	дневно.	

Код:  51109
Цена: 6,50 лв

Код:  51301 
Цена:  6,50 лв
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Анти-ейдж крем с азиатска центела -250 мл
За да се чувствате по-млади и по-красиви!

Крем с масло от козе мляко – 250 мл
За здрава, нежна и жизнена кожа!

Активни съставки:	масло	от	ший	(карите),	масло	от	гроздови	семки,	екстракт	от	червени	лозови	
листа,	екстракт	от	азиатска	центела	(тигрова	трева),	ланолин,	масло	от	портокалова	кора,	урея.	

Действие:	Супер	крем	за	подмладяване	и	извайване	на	тялото	–		подходящ	за	всеки	тип	кожа.	
Азиатската	центела	стимулира	синтеза	на	колагенови	фибри,	подобрява	клетъчната	регенерация	и	
активната	микроциркулация,	като	редуцира	несъвършенствата	на	целулита,	на	стриите	и	има	дрениращо	
действие.	Комбинацията	от	активни	съставки	повишава	еластичността	на	кожата,	овлажнява	я	и	й	
придава	гладък	и	свеж	вид.

Активни съставки:	масло	от	козе	мляко,	екстракти	от:	лайка,	маточина,	бял	равнец,	бял	имел,	резене,	
хмел	и	валериан;	глицерин,	урея.

Действие:	За	лице	и	тяло	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Козето	мляко	съдържа	аминокиселини,	
витамини	А,	D,	B2,	B12,	мастни	киселини	и	микроелементи	като	калций,	фосфор,	магнезий	и	цинк.	
Така	създаденият	коктейл	от	активни	съставки	с	висока	биологична	активност,	прониква	дълбоко	в	
епидермиса	и	възстановява	увредените	клетки,	защитавайки	ги	от	вредното	влияние	на	свободните	
радикали,	като	предпазва	кожата	от	преждевременно	стареене.	Кремът	има	силно	противовъзпалително	
и	успокояващо	действие,	овлажнява	интензивно	и	предпазва	кожата	от	загуба	на	влага,	като	насища	
клетките	с	кислород.	

Код:  51101
Цена: 13.00 лв

Код:  51108
Цена:  13,00 лв
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Крем с екстракт от морски водорасли – 500 мл
Вашата кожа има нужда от витамини, минерали и 
мастни киселини!

Крем с екстракт от хайвер – 250 мл
Революционна подхранваща фомула - 
Вашата кожа ще се влюби в този крем!

Активни съставки:	екстракт	от	кафяви	морски	водорасли	(Ascophyllum	Nodosum	Extract).	

Действие: За	лице	и	тяло	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа,	включително	чувствителна.	Кафявите	
морски	водорасли	съдържат	много	витамини,	минерали,	аминокиселини,	есенциални	мастни	
киселини	и	полизахариди.	Този	крем	има	хидратиращо	и	регенериращо	действие.	Предпазва	кожата	
от	свободните	радикали,	като	повишава	еластичността	й.	

Активни съставки:	хидролизиран	екстракт	от	черен	хайвер,	хидролизиран	актин	(вид	белтък),	
хидролизиран	екстракт	от	червен	хайвер,	екстракт	от	кафяви	морски	водорасли,	глицерин.	Без	
парабени.

Действие:	За	лице	–	подходящ	за	всеки	тип	кожа.	Черният	хайвер	е	изключителен	елемент,	
който	регенерира	кожата	на	клетъчно	ниво.	Той	е	най-богатият	източник	на	протеини,	минерали,	
фосфолипиди	и	олигоелементи	като	йод,	фосфор,	цинк,	магнезий,	витамини	A	и	D,	както	и	на	
витамини	от	B	групата.	Благодарение	на	това	и	на	революционната	комбинация	с	екстракт	от	червен	
хайвер,	екстракт	от	кафяви	морски	водорасли	и	хидролизиран	актин,	кремът	снабдява	кожата	богато	
с	амино	киселини,	минерални	соли	и	микроелементи,	като	я	овлажнява	и	регенерира	на	клетъчно	
ниво.

Код:  51103
Цена:  9.90 лв

Код:  51104
Цена: 9.90 лв
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Шампоани Mariage - 500 мл 
Цена: 8,90 лв.

Шампоан против пърхут

Шампоан с бреза, 
коприва и хмел

Шампоан с бирена мая

Шампоан с яйчен протеин, 
растителен лецитин и хмел

За	мазна	и	предразположена	към	
пърхут	коса.	Съдържа	невероятна	и	
ефективна	комбинация	от	цинк	пиритион	
(zinc	pyrithione)	и	овлажняващи	съставки.

За	нормална	и	мазна	коса.	Възстановява	
и	подхранва.	Съдържа	невероятна	и	
ефективна	комбинация	от	екстракти	от	
бреза,	коприва	и	хмел.	

За	нормална,	тънка	и	чуплива	коса.	
Подсилва	и	подхранва.	Съдържа	невероятна	
и	ефективна	комбинация	от		бирена	мая,	
екстракт	от	хмел	и	д-пантенол(d-panthenol).	

За	нормална,	суха	и	изтощена	коса.	
Възстановява	и	подхранва.	Съдържа	
невероятна	и	ефективна	комбинация	от	
яйчен	протеин,	растителен	лецитин	и	
екстракт	от	хмел.	

Код: 85101

Код: 85103

Код: 85102

Код: 85104

Шампоаните от серията Mariage са подходящи за ежедневна употреба и са за различен тип коси. Могат да се използват и при боядисана 
коса. Няколко капки шампоан се нанасят на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се измива. Може да се повтори. Препоръчват се за 
ежедневна употреба или поне 2 пъти седмично. Шампоаните не съдържат парабени.
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Душ гелове Gracija - 260 мл + 40 мл бонус
Цена: 5,00 лв.

Релаксиращ душ гел 
с екстракт от роза

Освежаващ душ гел 
с екстракт от зелен 
лимон и зелен чай

Хидратиращ душ гел с 
маслиново масло

Енергизиращ душ гел с 
екстракт от мандарина 
и портокал

За	нормална,	суха	и	чувствителна	
кожа.	Съдържа	невероятна	и	ефективна	
комбинация	от		екстракт	от	цвят	на	роза	
галика	(Rosa	Galica	Flower	Extract),	глицерин	
и	розово	масло	от	маслодайна	роза	(Rosa	
Damаscena	Flower	Oil).

За	нормална	и	мазна	коса.	Възстановява	
и	подхранва.	Съдържа	невероятна	и	
ефективна	комбинация	от	екстракти	от	
бреза,	коприва	и	хмел.	

За	нормална,	суха	и	чувствителна	
кожа.	Съдържа	невероятна	и	ефективна	
комбинация	от	маслиново	масло	и	
глицерин.

За	нормална,	суха	и	чувствителна	
кожа.	Съдържа	невероятна	и	ефективна	
комбинация	от	екстракт	от	мандарина,	
екстракт	от	портокал	и	глицерин.

Код: 85301

Код: 85303

Код: 85302

Код: 85304

Душ геловете от серията Gracija гарантират изключително приятно усещане по време на къпане. Кремообразната пяна, която се 
получава, нежно подхранва тялото, оставяйки кожата мека и гладка. Деликатната формула предпазва естествения баланс на кожата и ги 
прави подходящи за ежедневна употреба. Няколко капки от душ гела се нанасят върху мокра кожа с ръка или гъба. После се измива с 
вода. Душ геловете не съдържат парабени.
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Eкологични кърпи за почистване от бамбук и 
ултрамикрофибър

С продуктите от ултрамикрофибър 
и от бамбуково влакно на Green 
Master Вие не дишате, не докосвате 
и не поглъщате химикали – 
Вие просто използвате вода! 

Green Master Ви предлага истинска 
чистота – почувствайте я! 

През	последното	столетие	значително	се	увеличи	използването	на	химикали	и	
замърсители.	Негативните	ефекти	върху	околната	среда	стават	все	по-тревожни	и	ние	не	
можем	повече	да	игнорираме	предупредителните	знаци	на	природата.	

Ако	работим	заедно	и	поемем	честно	отговорността	за	нашата	планета,	ние	можем	да	
помогнем	и	на	себе	си,	и	на	нашите	приятели.	Затова	искрено	Ви	каним	да	се	присъедините	
към	семейството	на	Green	Master	и	да	станете	част	от	движението	за	изграждане	на	живот	с	по-
добро	качество,	с	по-добра	защита	на	здравето	на	Вашето	семейство	и	околната	среда.						

През	последните	50	години	световното	производство	и	употреба	на	химикали	се	е	увеличило	значително	–	били	са	създадени	повече	от	80	000	
химикала.	Замърсяването	на	въздуха	в	затворени	пространства	е	сред	ТОП	5	от	високо	рисковите	фактори,		които	влияят	върху	човешкото	здраве	
в	дадена	среда.	

Определението	за	чистота	е	да	се	отстранят	всички	форми	на	замърсяване	от	повърхността,	без	оставяне	на	остатъци.	Истинската	чистота	не	
мирише	–	ние	сме	свикнали	да	усещаме	миризмата	на	почистващи	препарати,	което	измамно	ни	кара	да	мислим,	че	повърхностите	са	чисти.	
Green	Master	Ви	предлага	най-доброто	решение:

Нашата мисия: 
„Ние се стремим да създадем едно добро наследство за 
по-високо качество на живот за настоящите и бъдещите 
поколения.“

Нашата глобална цел и задължение: 
„Да подобрим качеството на живот чрез радикално намаляване употребата 
на химикали в личната грижа и почистването на дома“. 
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СВЕТОВЕН ХИТ! 

Бамбукови кърпи – ЧУДО

Екологичен начин за почистване в дома
Бамбукът е: 

1.	Най-бързо	растящата	трева	в	света.	На	ден	израства	с	до	120	см	и	достига	до	височина	40	метра.		Има	повече	от	1600	вида.	

2.	Антибактериален.		В	бамбука	има	антибактериален	агент,	наречен	„бамбуков	кън“.	Той	е	дълбоко	вграден	в	бамбуковите	клетки	и	отблъсква	
вредителите	и	патогените.	

3.	Екологично	чист.	Биоразградим.	Отглежда	се	без	да	се	използват	пестициди	или	хербициди.	Той	е	най-издръжливият	възобновяем	източник	
в	света.	Не	изисква	напояване.	Кореновата	му	система	възпира	почвената	ерозия.	С	него	се	залесяват	пустеещи	земи.		

4.	Абсорбиращ.	Бамбуковото	влакно	е	уникално:	има	кръстовидни	участъци,	пълни	с	микро-дупчици	и	микро-празнини.	Това	дава	на	
вискозата	от	бамбук	свойството	да	абсорбира	влага	3-4	пъти	повече	от	памука.	

5.	Антиалергичен.	Не	причинява	алергии,	защото	бамбуковата	тъкан	съдържа	естествени	съставки:	зелен	пектин,	аминокиселини,	витамин	Е,	
бамбуков	мед.		

6.	Храна	за	пандите.	Средно	една	панда	яде	15-30	кг	бамбукови	листа,	филизи	и	стръкове	на	ден.

Предимства на кърпите от 100 % бамбуково влакно Green Master®: 
•	 Необходима	Ви	е	само	вода!	

•	 Без	химикали!	

•	 Лесно	и	бързо!	

•	 Спестявате	време	и	пари!	

•	 Високотехнологично	корейско	влакно!

•	 Отличен	почистващ	ефект!

•	 Не	задържат	неприятните	миризми!

•	 Ултра-абсорбция	–	попиват	3	пъти	повече!

•	 Бързо	съхнещи!

•	 Лесно	преносими!

•	 Препоръчват	се	за	употреба	от	хора	с	алергии!		

•	 Издържат	стотици	пранета,	когато	се	използват	и	почистват	правилно.

•	 Почистването	с	тези	кърпи	предпазва	от	алергии,	поради	намалената	употреба	
на	химикали	и	антибактериалните	свойства	на	влакната.	(Бамбуковата	тъкан	
съдържа	естествени	съставки:	зелен	пектин,	аминокиселини,	витамин	Е,	
бамбуков	мед,	които	овлажняват	и	изглаждат	кожата	и	предотвратяват	нейното	
стареене,	а	също	така	възстановяват	енергийния	й	баланс).

•	 Екологично	чисти	и	безопасни	за	здравето	кърпи,	не	съдържат	в	състава	си	
никакви	добавки	на	други	синтетични	материали	и	примеси.
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Универсална	бамбукова	кърпа	8	слоя
Multi	Level	Bamboo	8

Универсална	бамбукова	кърпа	6	слоя	
Multi	Level	Bamboo	6

8	слоя	от	най-високото	качество	в	бамбуковите	кърпи!

6	слоя	от	най-високото	качество	в	бамбуковите	кърпи!	С	по-голям	размер!

Какво	и	как	да	почиствате	с	бамбуковите	кърпи:

Изключително	фино	тъканото	влакно	и	специалния	патентован	метод	на	сплитане	на	всеки	от	8-те	слоя	
поотделно	и	помежду	им,	правят	тази	кърпа	най-добрата	сред	бамбуковите	кърпи	за	домакинството!	

Предназначена	е	за	подсушаване,	дезинфекциране	и	почистване	на	прозорци,	кухненски	плотове	и	
шкафове,	мивки,	плочки,	мебели,	посуда,	очила,	екрани,	подове,	стени,	грим,	играчки.							

Важно! Осемте	слоя	на	кърпата	й	придават	изключителни	абсорбционни	свойства	и	я	правят	една	от	
кърпите	с	най-силни	антибактериални	свойства!	Подходяща	за	избърсване	на	ръце,	тъй	като,	освен	че	
добре	подсушава,	обира	допълнително	и	остатъчното	замърсяване	по	ръцете	от	химикали	или	храни!	

Изключително	фино	тъканото	влакно	и	специалния	патентован	метод	на	сплитане	на	всеки	от	6-те	слоя	
поотделно	и	помежду	им,	правят	тази	кърпа	най-добрата	сред	бамбуковите	кърпи	за	домакинството!	

Предназначена	е	за	подсушаване,	дезинфекциране	и	почистване	на	прозорци,	кухненски	плотове	и	
шкафове,	мивки,	плочки,	мебели,	посуда,	очила,	екрани,	подове,	стени,	грим,	играчки.					

Важно!	Шестте	слоя	на	кърпата	и	голямата	й	повърхност	й	придават	изключителни	абсорбционни	
свойства	и	я	правят	една	от	кърпите	с	най-силни	антибактериални	свойства!	Подходяща	за	подсушаване	
на	ръцете	в	кухнята,	а	също	и	за	подсушаване	на	ръцете	и	лицето	в	банята!	

8 слоя
Размер: 24 х 24 см
Код: 25201
Цена: 8,50 лв

6 слоя
Размер: 36 х 36 см
Код: 25202
Цена: 9,90 лв

С мокра кърпа:
•	 Да	миете	съдове	(тенджери,	чинии,	тигани,	чаши).
•	 Да	подсушавате	и	миете	плота	на	кухненската	мивка.
•	 Да	миете	плочките	в	кухнята	и	банята.
•	 Да	почиствате	в	кухнята	шкафове,	готварска	печка	и	др.

Със суха кърпа:
•	 Да	избърсвате	кухненската	маса	след	хранене.
•	 Да	полирате	съдове	с	цел	дезинфекция	и	премахване	на	вредни	химикали.
•	 Да	забърсвате	прах	върху	мебели.
•	 Да	полирате	стъкла,	огледала.
•	 Да	бършете	мокрите	си	ръце	след	работа	в	кухнята.	

http://greenmaster.me
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Бамбукова	кърпа	за	съдове
Bamboo	Dish	Premium

Универсална	бамбукова	кърпа	
Bamboo	Multi-Purpose	Premium
По-голям	размер!	Невероятна	мекота!

С	помощта	на	тази	кърпа	Вие	можете	съвсем	спокойно	да	замените	обичайните	гъби	за	съдове,	които	
си	купувате	от	всеки	хипермаркет	или	квартален	магазин.	Тази	кърпа	с	лекота	ще	Ви	помогне	да	измиете	
всякаква	посуда	в	кухнята,	включително	и	мазни	съдове	след	готвене,	при	това	без	да	използвате	миещи	
препарати.	А	самата	кърпа	се	измива	с	лекота,	само	трябва	да	я	изплакнете	с	хладка	вода	под	чешмата	и	от	
нея	ще	падне	цялата	мърсотия	и	мазнина.

Отдавна	е	известно,	че,	употребявайки	различни	химични	препарати,	по	кухненските	съдове	остава	
част	от	химията	на	препарата.	Това	означава,	че	ние	буквално	поглъщаме	от	тези	миещи	препарати,	
които	влияят	на	здравето	ни.	С	помощта	на	тази	кърпа,	изработена	от	100	%	естествени	антибактериални	
бамбукови	влакна,	Вие	ще	можете	с	лекота	да	миете	съдовете	си,	без	да	ползвате	вредни	препарати,	
а	за	тези,	които	все	пак	решат,	че	е	по-хигиенично	използването	на	препарат	при	миене	на	съдове,	
биха	могли	с	кърпата	да	полират	вече	измитите	съдове.	Така	не	оставяте	място	на	микробите	и	другите	
микроорганизми	да	живеят	във	вашата	кухня	и	върху	измитите	Ви	току	що	съдове,	а	от	друга	страна	
можете	да	почиствате	остатъците	от	вредните	химически	препарати!

Изключително	нежното	влакно	и	специалния	патентован	метод	на	
сплитане	правят	тази	кърпа		най-меката	от	бамбуковите	кърпи!	

Предназначена	е	за	подсушаване,	дезинфекциране	и	почистване	
на	прозорци,	кухненски	плотове	и	шкафове,	мивки,	плочки,	мебели,	
посуда,	очила,	екрани,	подове,	стени,	грим,	играчки.

Важно!	Изключителната	мекота	на	кърпата	я	прави	подходяща	
за	ежедневно	почистване	на	лицето	от		грим	и	замърсяванията	
от	околната	среда,	особено	при	хора	с	чувствителна	кожа	и	
предразположени	към	кожни	проблеми	и	алергии.

Размер: 20 х 20 см
Код: 25203
Цена: 6,50 лв

Размер: 30 х 30 см
Код син цвят: 25204
Код розов цвят: 25205 
Цена: 6,50 лв

Знаете ли, че: 
През 2003-та година Китайският 

Индустриален Център за Анализ 
(КИЦА) прави тест за установяване на 
антибактериалната способност върху 
парче плат от 100% бамбук. Върху 
кърпата е поставена проба от бактерията 
Staphylococcos aureus. След 24 часа 
унищожението на организмите било 
99,8%. 

В бамбука има антибактериален 
агент, наречен „бамбуков кън“. Той е 
дълбоко вграден в бамбуковите клетки и 
отблъсква вредителите и патогените. 
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Суперефективни кърпи от 
ултрамикрофибър

Какво е ултрамикрофибър?
Историята	на	микровлакното	започва	в	Япония,	преминава	през	Корея	и	идва	в	Европа	през	Швеция.	Най-новите	високотехнологични	

ултрамикрофибърни	влакна	се	произвеждат	в	Япония	и	Корея.	
Ултрамикрофибърът	е	микрорязано	микровлакно	с	под	0,50	дение,	което	има	триизмерна	конструкция	с	микропространства	между	

прорязаните	сегменти,	където	всъщност	се	поемат	мръсните	частици	и	се	абсорбират	течностите.	Състои	се	от	специално	патентован	метод	на	
сплитане	на	микрорязаните	микровлакна,	като	80%	от	тях	са	от	полиестер,	а	20%	-	от	полиамид.	Дебелината	на	всяко	влакно	е	по-малко	от	1/100	
от	човешкия	косъм.					

Важно за ултрамикрофибъра!
Благодарение	на	своята	структура,	влакната	на	кърпата	улавят	не	само	видимите,	но	и	невидимите	

замърсявания.	Кърпите	отстраняват	до	99,2	%	от	микроорганизмите	върху	различни	видове	
повърхности,	но	не	ги	задържат	във	влакната,	а	при	изпирането	биват	отстранявани.	Кърпите	от	
ултрамикрофибър	имат	способността	да	абсорбират	влагата	и	да	почистват	замърсяванията	десетки,	
дори	стотици	пъти	по-добре	от	материи	като	памук,	вълна	и	дори	обикновения	микрофибър.	След	
употреба	не	оставят	мръсни	и	влажни	следи	по	третираната	повърхност.	(виж	Фиг.1)

Дение (Denier)	е	мерна	единица	за	линейна	плътност	на	масата	на	влакната.	Едно	влакно	е	със	стойност	1	
дение,	ако	9	000	метра	от	това	влакно	тежат	1	грам.	

Европейски стандарт:
Влакно	с	по-малко	от	1	дение	=	микрофибър	
Влакно	с	по-малко	от	0,5	дение	=	ултрамикрофибър

Специалното влакно на Green Master® 	е	високотехнологично	корейско	влакно.	
Продуктите	от	серията	PROFESSIONAL	са	с 0,10 дение – най-тънките в света! 
А	от	сериятa	PREMIUM	са	с 0,20 дение. 

От	Фиг.2	можете	да	добиете	представа	за	микроскопичните	размери	на	всяко	едно	влакно	и	метода	на	
сплитане	на	отделните	влакна	в	един	квадратен	сантиметър	от	всяка	една	кърпа	от	ултрамикрофибърно	влакно	
Green	Master®.

Фиг. 1

Фиг. 2
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Какво можем да почистваме с кърпи от ултрамикрофибър?
	Прозорци,	огледала,	всичко	в	кухнята,	всички	повърхности	в	банята,	мебели,	

инструменти,	посуда,	очила,	екрани,	подове,	превозни	средства,	стени,	грим,	играчки,	
дръжки	на	врати	и	много	други.	Способността	на	кърпите	да	почистват	микроби	и	
бактерии,	без	да	ги	задържат	в	тъканта,	ги	прави	идеално	средство	за	почистване	в	
здравни,	медицински	и	учебни	заведения.	Те	са	с	широко	приложение	в	домакинството,	
офисите,	индустрията,	транспортните	средства	и	навсякъде,	където	има	нужда.

Предимства на кърпите от ултрамикрофибърно влакно Green Master®:

•	 Необходима	Ви	е	само	вода!	

•	 Без	химикали!	

•	 Лесно	и	бързо!	

•	 Спестявате	време	и	пари!	

•	 Високотехнологично	корейско	влакно!

•	 Отличен	почистващ	ефект!

•	 Не	задържат	неприятните	миризми!

•	 Ултра-абсорбция!

•	 Бързо	съхнещи!

Как се използват кърпите? 
Когато	кърпата	е	суха,	прахта	и	замърсяванията	се	свързват	на	повърхността	им	чрез	статично	

привличане.	Затова	може	да	се	използва	за	почистване	на	прах,	подсушаване	и	полиране.	
За	почистване	на	петна	от	мазнини	и	всички	останали	случаи	кърпата	трябва	да	е	влажна	и	
замърсяванията	се	улавят,	благодарение	на	капилярни	сили	на	взаимодействие.	

Почистване и поддържане на кърпите 
Преди	първата	употреба	се	препоръчва	да	се	изпере	със	сапун	и	да	се	изплакне,	за	да	се	измие	

техническия	прах,	останал	в	тъканта	при	производството.	Кърпата	се	прегъва	двукратно	и	по	този	
начин	получаваме	8	работни	повърхности.	Използвайте	всяка	една	от	тях,	преди	всяко	изпиране.	
При	почистване	на	грапави	повърхности,	внимавайте	да	не	нарушите	структурата	на	влакната.	При	
изстискване	не	усуквайте	кърпата	прекалено.	Може	да	се	изпира	стотици	пъти	при	температури,	
посочени	на	етикета.	Не	използвайте	избелващи	средства	и	омекотители.

�ˇ„�…¶�fl�˙ ‚�`� ¨�´ł

Microfiber �˙ ‚�`� ¨�´ł

•	 Лесно	преносими!

•	 Препоръчват	се	за	употреба	от	хора	с	алергии!	

•	 Съхранявате	в	най-добър	вид	Вашите	мебели	и	предмети.

•	 Издържат	стотици	пранета,	когато	се	използват	и	почистват	
правилно.

•	 Почистването	с	тези	кърпи	предпазва	от	алергии,	поради	
намалената	употреба	на	химикали	и	свойството	на	влакната	да	
почистват,	но	не	и	да	задържат	микробите	и	бактериите.	

•	 Малките	неща,	които	променят	начина	на	почистване	из	основи!	

http://www.green-masters.eu
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Професионална кърпа за прозорец
Proffesional Window Cloth

Професионална универсална кърпа
Proffesional Multi-Purpose Cloth

Кърпата, с която прозорците, огледалата и металните повърхности 
ще заблестят!

Уникално	тънкото	влакно	и	специалния	патентован	метод	на	сплитане	правят	тази	кърпа	незаменим	
помощник	на	всички,	които	искат	да	почистват	дома	и	офиса	си	като	професионалисти!	

Изключително	ефикасна	за	почистване	и	полиране	на	стъклени	и	метални	повърхности:	прозорци,	
огледала,	витрини,	маси,	шкафове,	кранове,	батерии,	кристални	и	стъклени	сервизи,	екрани	на	
телевизори	и	друга	техника.	Повърхностите,	избърсани	с	тази	кърпа,	ще	се	замърсяват	по-малко	и	по-
бавно,	тъй	като		бактериите,	акарите	и	другите	микрооганизми	са	отстранени	над	99,	2%!

Важно! Ако	повърхността,	която	ще	почиствате,	е	била	обработвана	преди	това	с	химикали,	трябва	да	
се	избърше	поне	2-3	пъти	с	влажна	Професионална	кърпа	за	прозорец,	за	да	се	отстранят	натрупаните	
пластове	препарати.	След	употреба	върху	стъклени	повърхности	не	остават	власинки!				

Кърпата, с която ще почиствате всичко като професионалист!
Предназначена	за	професионално	почистване	на	замърсявания	навсякъде	в	дома,	офиса,	автомобила,	

детската	градина,	училището,	университета	и	навсякъде,	където	има	необходимост!
Освен,	че	премахва	замърсявания	от	всички	повърхности	в	дома,	като:	шкафове,	мивки,	кранове,	

плочки,	дръжки	на	врати	и	др.,	кърпата	успешно	се	справя	с	пресни	петна	по	мека	мебел	и	дрехи,	както	и	
за	подсушаване	и	полиране	на	сервизи	за	хранене	и	чаши.	Може	да	се	използва	и	за	почистване	на	грим	и	
замърсявания	по	лицето,	тъй	като	е	изключително	мека!	

Важно! След	почистване	на	тежки	замърсявания	като	мазнина	по	печката,	Ви	препоръчваме	да	я	
изпирате	веднага,	за	да	запази	по-дълго	свойствата	си!	След	продължителна	употреба	цветът	може	малко	
да	потъмнее,	но	това	по	никакъв	начин	не	влияе	на	качеството	на	почистване	на	ултрамикрофибърното	
влакно.

0,10 дение
Размер: 40 х 40 см
Код: 25101
Цена: 9,90 лв

0,10 дение
Размер: 40 х 40 см
Код: 25102
Цена: 9,90 лв
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Комплект универсални кърпи 
Color Set Premium

Кърпа за оптика Optic Cloth Premium

Кърпите, с които ще почиствате идеално всички помещения!
Премахват	замърсявания	от	всички	повърхности	в	дома	и	офиса,	като:	шкафове,	мивки,	

кранове,	плочки,	дръжки	на	врати	и	др.,	както	и	пресни	петна	по	мека	мебел	и	дрехи;	за	
подсушаване	и	полиране	на	сервизи	за	хранене	и	чаши.	Много	са	удобни	и	за	почистване	
на	обувки	–	когато	са	намокрени	и	добре	изтискани,	не	навлажняват	кожата	на	обувката,	а	
същевременно	попиват	в	себе	си	всички	остатъци	от	сол	и	разяждащи	замърсявания.

Важно! Разнообразието	от	цветове	Ви	дава	възможност	да	изберете	различен	цвят	на	
кърпата,	с	която	ще	почиствате	различните	по-силно	замърсени	повърхности	като	вани,	
тоалетни	чинии	и	фурни.	

Гъбките, които ще правят чудеса във Вашето домакинство!
Позволяват	посудата,	мивките,	ваните,	бидетата	и	другите	подобни	повърхности	да	се	почистват	

идеално	без	изполване	на	препарати!	Чудесно	средство	за	почистване	на	кухненския	плот	и	масата	за	
хранене	след	всяка	употреба	–	почистват	идеално	и	не	задържат	в	себе	си	микроби	и	бактерии.	

Важно!	Разнообразието	от	цветове	Ви	дава	възможност	да	изберете	цвят	на	гъбката	за	всяка	
повърхност,	която	ще	почиствате.

Кърпата	за	оптика	е	произведена	от	най-нежното	микровлакно	Предназначена	е	за	
почистване	на	очила,	екрани	на	телевизори,	компютри,	смартфони	и	таблети;	оптика,	лазерни	
дискове,	клавиатури,	фотоапарати,	всякаква	техника.	

Важно! Необходим	аксесоар	за	всяка	чанта.	Идеално	отстранява	също	и	грим,	и	замърсяване	
по	кожата	от	околната	среда.		

0,20 дение
Размер:  3 броя: 32 х 32 см
Код: 25103
Цена: 11,90 лв 
Цена на 1 кърпа отделно: 4,90лв
Код за жълта: 25104
Код за зелена: 25105
Код за сива: 25106 

0,20 дение
Размер: 20 х 20 см
Код: 25108
Цена: 3,90 лв

0,20 дение
Размер: 5 броя: 17 х 11 см
Код: 25107
Цена: 11,90 

Комплект универсални гъбки за дома 
Sponge Set Premium



Green Master

CATALOGUE 2012/2013
New Ideas for Healthy & Eco Living

The New Wellness Revolution

НОВИ,
ВДЪХНОВЯВАЩИ ИДЕИ ЗА
здраве чрез силата на турмалина и сребърната вода, 
здраве и красота чрез качествена немска козметика 
за лице и тяло с висока биологична активност и бърз ефект, 
революционно екологично почистване с кърпи
от бамбук и ултрамикрофибър.
И ВСИЧКО ТОВА НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЦЕНИ!
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Green Master
The New Wellness Revolution

www.green-master.еuЗа контакти:

ÍÎÂÎ !!!
Физиотерапевтична подкрепа за 
организма при проблеми с:
•  опорно-двигателния апарат;
•  кръвоносната и сърдечно-съдовата системи;
•  дихателната система;
•  храносмилателната и отделителната 

системи; 
•  нервната система; 
•  увреждане на тъканите;
•  за активиране на възстановителните сили на 

организма.

Магнетон БИО
уред за нискочестотна
импулсна магнитотерапия

Код: 20027
Цена 78 лв. CA
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