
Код: 50111    Цена: 40.00 лв.
Количество: 100 ml

Крем Нони
Естествена грижа за здрава кожа!

 Богатият му и балансиран състав подхранва кожата, гарантира нейната защита и 
бърза регенерация при проблемна кожа, рани, изгаряния, обриви, груба кожа. 

 Попива бързо, съхранява влагата в кожата и я насища с биологично-активни вещества, 
които засилват естествените защитни функции на кожата и нейния метаболизъм. 

 Забавя стареенето, успокоява и защитава
 С мощно антиоксидантно действие.
 Стимулира имунната система на кожата.

 За активна грижа за здравето на кожата и нейния изящен вид. 
 Маслото от черен кимион има имуностимулиращо, антибактериално, антивирусно и 

заздравяващо действие. Подобрява кръвообращението на кожата.
 Маслото от авокадо прониква дълбоко в кожата и я предпазва от изсушаване.
 Маслото от жожоба притежава висока проникваща способност, без да оставя 

мазен блясък по кожата. Заедно с маслото от пшеничен зародиш подхранват, 
регенерират и засилват естествените защитни функции и метаболизма на кожата.

С масло от черен кимион, жожоба, невен,
авокадо, пшеничен зародиш. 

С екстракт от Нони и масло от жожоба!
Уникален крем, чието действие се усеща след първото нанасяне

Количество: 100 ml
Код: 50121    Цена: 39.00 лв.

Актив крем с масло от черен кимион
Здрави и красиви с маслото на фараоните!

Силно подхранващ крем за всеки тип кожа!
С висок процент на биологично активни полиненаситени

мастни киселини
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Количество: 500 ml
Код: 50123  Цена: 30.00 лв.

Охлаждащ гел - Чудо
За охлаждане и освежаване!

За сваляне на температурата! 

 Активни съставки: Естествен ментол, масло от мента, глицерин.
 Sanct Bernhard препоръчва при:повишена температура, мускулни и ставни болки, 

отоци, тежки физически натоварвания, навяхвания, болки в ставите, разширени вени, 
високи температури на въздуха. 

 Освежава и охлажда благодарение на ментата и ментола.
 Облекчава мускулни и ставни болки, помага за спадане на отоци и подувания след 

натъртвания и навяхвания.
 Охлажда тялото и сваля температура при настинки, преумора и претоварване.
 Освежава в горещите летни дни. 
 Помага при изгаряния – топлинни или слънчеви.
 Облекчава след ухапване от насекоми.

 Активни съставки: 24 лечебни етерични растителни масла, сред които масло от бадем, 
жожоба, полегнала голтерия, мента, евкалипт, невен, токоферол (витамин Е), масло от 
карамфил. 

 Sanct Bernhard препоръчва за: загряване и подобряване на кръвообращението при проблеми и 
болки в опорно-двигателния апарат, стави, кръст, гръб, мускули и сухожилия. 

 Загрява, стимулира кръвообращението, облекчава болката и напрежението в мускулите, 
ставите, костите и сухожилията

 За масаж на цялото тяло при настинки, грип и преумора.
 За възстановяване и грижа за тялото след баня.
 За масаж преди спортни занимания или тежки натоварвания 
 Благодарение на съдържанието на бадем, жожоба, невен и токоферол хидратира и подранва 

кожата и я прави гладка и еластична. 

Количество: 100 ml
Код: 50122
Цена: 19.50 лв.

Загряващо масажно масло Актив 3
За успокояване на болки, напрежение и скованост!

За загряваща терапия и профилактика на опорно-двигателния апарат!



Активни съставки: Екстракт от домашна ябълка, хидролизиран пшеничен протеин, 
токоферол (вит.Е), бета каротин, екстракт от див морков, цитрусови плодове и праскова.

Sanct Bernhard препоръчва за: Здравословно къпане на децата.
 Екстрактите от домашна ябълка, цитрусови плодове и праскова овлажняват кожата 

и я снабдяват с минералните вещества, съдържащи се в плодовете. Къпането се превръща в 
здравословно и ароматно занимание.

 Хидролизираният пшеничен протеин и токоферолът предпазват нежната детскa 
кожа от изсушаване.

 Съдържа деликатни измиващи съставки от растителен произход и затова измива 
кожата нежно, без да я изсушава и да предизвиква раздразнения. 

 Не нарушава естественото рH на кожата. 
 Подходящ за ежедневна употреба.

Активни съставки: Екстракт от домашна ябълка, цитрусови плодове и праскова, 
масло от сладък бадем, жожоба и ший (карите), глицерин, токоферол (вит.Е).

Sanct Bernhard препоръчва за: Ежедневна грижа за нежната детска кожа.
 Екстрактите от домашна ябълка, цитрусови плодове и праскова овлажняват 

кожата и я снабдяват с минералните вещества, съдържащи се в плодовете. Действат 
освежаващо и енергизиращо.

 Маслата от сладък бадем, жожоба и ший имат подхранващо и успокояващо 
действие. Редовната употреба поддържа детската кожа гладка и я защитава от външни 
въздействия.

 Подходящо за зачервена и чувствителна кожа в следствие на носенето на 
памперси. 

Cheeky Fruits - Ароматен душ гел за деца 

Cheeky Fruits -
Ароматно масло за тяло за деца

За ароматно и здравословно къпане на малките съкровища

Количество: 250 ml
Код: 30458   Цена: 19.50 лв.

За ароматна и здравословна грижа за кожата на малките съкровища

Количество: 200 ml 
Код: 30457    Цена: 28.00 лв.
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ТОП ПРОДУКТ

Паста за зъби с алое вера

Код: 50112
Цена: 10.00 лв.
Количество: 100 ml

 Активни съставки: алое вера 45 %, ментово масло и масло от карамфил. Съдържа 
алантоин и глицерин.

 Sanct Bernhard препоръчва: За поддържане на зъбите, венците и свежия дъх. 
 Алое Вера има противовъзпалително, регенеративно и освежаващо действие върху 

венците, гърлото и лигавицата на устната кухина
 За активна грижа за зъбите и устата. Специална  грижа за чувствителни зъби и 

чувствителни венци. 
 Почиства зъбите основно, без да атакува зъбния емайл и предпазва от възпаления и 

кървене на венците. 
 Осигурява продължителна свежест на дъха.

 Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis), рициново масло, пантенол, екстракт от 
лайка, масло от мента, масло от карамфилово дърво глицерин. 

 Sanct Bernhard препоръчва: За превантивна грижа за венците, гърлото, устната 
микрофлора и свежия дъх. 

 Противовъзпалителното и регенеративно действие на алое вера върху венците, гърлото 
и лигавицата на устната кухина се увеличава от наличието на пантенол и екстракт от 
лайка. 

 Ментата и маслото от карамфилово дърво действат антибактериално, 
противогъбично и антивирусно; придават свежест на дъха, влияят положително на 
устната микрофлора, предотвратяват възпаления на гърлото и предпазват венците от 
кървене и парадонтит.

Количество: 100 ml
Код: 50120
Цена: 19.50 лв.

Dental Effect - Вода за уста с Алое Вера
За максимална хигиена и грижа за устната кухина!

За здрави венци и зъби! За свеж дъх!
Без алкохол!

За активна грижа за зъбите и устата



Гел за устни с алое вера

Активни съставки: Алое вера, растителен витамин E, пантенол, масло от 
месестата част на плода на ракитник (hippophaе rhamnoides) и филтър (LSF 6). 

Sanct Bernhard препоръчва: За поддържане на гладки и здрави устни. 
Действие: Изглажда и поддържа устните и кожата около тях.
Допълнително действие: Попива бързо и прави напуканите устни отново 

меки и еластични. Предпазва ги от вредните лъчи, студа и въздействието на 
околната среда, благодарение на защитните активни вещества.

Начин на употреба: Нанася се тънък слой на чиста кожа върху устните и 
кожата около тях.

Знаете ли, че......
Поддържащият крем за устни с алое вера е подходящ за употреба преди нанасяне 

на червило или гланц. Предпазва устните от химикалите, които се съдържат в 
някои от тях. Не трябва да липсва в никоя дамска чанта. 

Код: 50115   Цена: 10.00 лв.
Количество: 15 ml

За гладки и пухкави устни! 

СУПЕР ЦЕНА
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СУПЕР ЦЕНА
Шампоан с алое вера

Код: 50116
Цена: 26.00 лв.
Количество: 500 ml

За копринена коса!

За щадяща поддръжка на нормална и суха коса и 
чувствителна кожа на главата.

Активни съставки: Гел от алое вера (35 %) и копринени протеини. Съдържа колагенов 
хидролизат.

 Особено подходящ и за ежедневно приложение за нормална и суха коса.
 Комбинацията между гел от алое вера и копринени протеини идеално измива и  

поддържа косата по нежен и щадящ начин. 
 Алое вера успокоява раздразнената, чувствителна кожа. Сърбежите по 

главата и възпаленията намаляват. Косъмът става еластичен и здрав, засилва се 
кръвообращението в корена му и се улеснява разресването.

Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis – 92 %), глицерин, екстракт от 
водорасли, алантоин.

Sanct Bernhard препоръчва при: Грижа за чувствителна и раздразнена кожа на цялото 
тяло. Превантивна грижа за косата.

Действие: Създаден с висок процент (92%) стабилизиран гел от алое вера, спреят 
за тяло действа успокояващо при кожни раздразнения – обриви, ожулвания, натъртвания. 
Подходящ е за нанасяне след баня, сауна, слънчеви бани или спортни натоварвания. 
Използва се, дори когато допирът с кожата е много болезнен.

  Попива бързо и не оставя мазни следи. Подходящ е за нанасяне върху кожата след 
почистване на нежелано окосмяване (епилация).

  Спреят за тяло с алое вера може да се нанася и на косата. Изпозва се за 
предпазване от вредните ултравиолетови лъчи и замърсената околна среда. Подходящ 
е за намаляване на изсушаването на косата от атмосферните условия и при студено 
къдрене. 

Спрей за тяло с алое вера - концентрат
Успокояващ спрей за цялото тяло!
За здраве и ослепителна красота!

Количество: 125 ml
Код: 50118
Цена: 29.00 лв.



№ 1 ТЕЧЕН САПУН 
ЗА РЪЦЕ

Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis – 50 %), рициново масло, хидролизиран 
колаген в съчетание с хармонични аромати. 

Sanct Bernhard препоръчва: За релаксираща СПА терапия в банята при преумора, 
напрежение и стрес. 

Действие: Алое вера прониква в кожата, като я овлажнява и подхранва. Добавените 
хармонични аромати създават усещане за отмора и наслада, за спокойствие и 
удволетворение след тежкия ден. Ако направите СПА терапията сутринта, ще бъдете 
свежи и жизнени да посрещнете предизвикателствата на новия ден.

Допълнително действие: При липса на време за релаксираща вана, СПА терапията 
може да се използва като душ гел. Съчетан с естествена гъба ще хидратира и освежи 
кожата и ще премахне мъртвите клетки. 

Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis – 30%), хидролизиран пшеничен 
протеин, пантенол, рициново масло, глицерин. 

Sanct Bernhard препоръчва: За често почистване и освежаване на кожата на ръцете. 
Особено подходящ за суха или груба кожа.

Действие: Почиства, освежава и подхранва кожата на ръцете, благодарение на 
комбинацията от алое гел, хидролизиран пшеничен протеин и пантенол. Съдържанието 
на рициново масло и глицерин под-силва омекотяващия ефект. Изключително подходящ е 
за честа употреба при проблемна, суха и груба кожа. 

СПА терапия за тяло с Алое Вера
СПА терапия в банята – пълен отдих и наслада!

Количество: 500 ml
Код: 50119
Цена: 40.00 лв.

Количество: 500 ml
Код: 50117
Цена: 19.50 лв.

Течен сапун за ръце с Алое Вера
За чисти и нежни ръце!

За докосване с мекота и любов!
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Билков лосион за след бръснене

Крем за лице за мъже

С екстракти от:
 коприва - успокоява възпаленията и действа антибактериално;
 хвощ – има противовъзпалително действие, богат на Витамин С и провитамин А, 

подобрява еластичността и пропускливостта на кръвоносните съдове;
 бял равнец – действа тонизиращо и антисептично;
 розмарин – подобрява кръвообръщението,почиства и тонизира кожата;
 бреза – стимулира кожата и подобрява кръвообръщението.

Нежно и деликатно предотвратява раздразнения след бръснене    
Придава свежест и приятно усещане

За чувствителна и нормална кожа   
Затваря порите и успокоява кожата след бръснене

Код: 50113   Цена: 19.50 лв.

Количество: 100 ml 
Код: 50114   Цена: 26.00 лв.
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За мъже, които не искат да остаряват!
 Уникална комбинация от високоефективни масла от: пшенични зародиши, бадемово масло, масло от 

норка, масло от жожоба и мед.
 Богат на растителни екстракти: полски хвощ, коприва, лечебна лайка, арника, листа от бреза, репей.

 Уникалният състав на продукта ефективно подхранва кожата на лицета, като видимо намалява образуването 
на бръчки, свива порите, успокоява уморената кожа, активира регенеративните процеси и забавя процесите на 
стареене. 

 Възстановява уморената кожа, успокоява, ревитализира и регенерира! 

 Естествените масла стимулират оросяването с кръв на натоварената кожа и я правят мека, гладка и 
еластична.

 Маслото от пшеничен зародиш е най-богатият източник на Витамин Е (витаминът на младостта), който 
стимулира производството на колаген и еластин.

 Бадемовото масло подхранва, действа успокояващо и омекотяващо, придава кадифена мекота и гладкост.

 Маслото от норка е изключитено богато на есенциални мастни киселини, подхранва кожата в дълбочина и има 
регенериращ ефект.

 Маслото от жожоба подобрява кръво- и лимфообращението, подхранва и регенерира.

 Подпомага синтеза на кожния колаген и оказва противовъзпалително действие. Пчелният мед подхранва 
мускулите, омекотява кожата, има антибиотично и антибактериално действие.
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