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100 години Eimermaicher – най-високото качество продукти в сферата за грижа за кожата. 
Мото на компанията - “Светът е нашето поле за действие” (The world is our field!). 
Създаване на компанията – през 1910 година в района Мюнстерленд в Германия Ferdinand Eimermacher създава малък семеен бизнес за 
производство на масла и мазила за грижа за кожата. 

История и интересни факти –  Ferdinand Eimermacher е един от пионерите в полетите с балон. Започнала като малък семеен бизнес, 
компания Eimermacher още от 1960 година се превръща в световен фактор в индустрията с козметика за здравето. 

Продуктови линии - продуктите, които ще бъдат представени за продажба от �Green Master“ са представени с две търговски марки - 
Enzborn и TebaSan. Продуктите за грижа за кожата с екстракт от чаено масло и с екстракт с невен са представени под формата на 
унгвент. Унгвент е другото название за мехлем, мазило, маз. Представлява форма за външно приложение - мазилкова основа (вехикулум), в 
която са разтворени едно или повече активни вещества. 

Мисия на серията Eimermacher:
Природните продуктите на Eimermacher дават възможност на всеки човек да бъде  щастлив -  да постигне добро здраве, да има красив 
външен вид и да води активен живот – да постигне БЛАГОДEНСТВИЕ.

Сертификати - Сертфикат за GMP (Good Manufacturing Practice) – означава добра 
производствена практика. Това е стандарт, който гарантира, че продуктите се произвеждат, 
съхраняват и контролират постоянно в съответствие с определени изисквания. Целта на GMP 
стандарта е да се гарантира, че продуктите от всяка партида имат същите качества, като 
останалите. 

Сертификат Dermatest – Институтът Dermatest дава на всеки един от продуктите отлична 
оценка що се отнася до тяхната поносимост от кожата. Това е институт, който извършва 
проучвания, свързани с фармацевтични и козметични продукти повече от 25 години.

Сертификат IKW – Асоциацията на прозиводителите на козметика в Германия гарантира, 
че Eimermacher произвежда своите продукти в съответствие с нейните изисквания. 

Сертификат Sicherheitsbewertung – тест от независима организация, удостоверяващ, че 
производството и продуктите не представляват риск за човешкото здраве и околната среда. 

натурални съставки от сертифицирани ферми или находища
контрол на входа и изхода на производствената линия
модерни технологии
доказани рецепти 
синергия на съставките

спазване на всички международни и европейски стандарти за 
производство
“Здраве в подходяща опаковка”:
атрактивен дизайн на опаковката
специална технология на изработка на опаковката

Ferdinand Eimermacher  

Принципи при производството на продуктите на Eimermacher:

http://www.green-masters.eu
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Доказана формула за спокойни и здрави крака!

Активни съставки: висококачествен екстракт от див конски кестен, розмарин 
и арника. Съдържа ментол и камфор. 

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: преумора, мускулна треска, 
болки в ставите, отекли и подути крака, разширени вени, напукани капиляри, травми, 
синини, крампи. Превантивно: застоял или много динамичен начин на живот, дълго 
стоене на крак, преди тежки натоварвания.

Действие: Дивият кестен притежава венотонично, противовъзпалително, капи-
ляроукрепващо и обезболяващо действие.

Допълнително действие: Див кестен в комбинация с камфор, арника и розмарин 
подпомага възстановяването при навяхвания, натъртвания, болки в мускулите и ста-
вите, отекли и подути крака. А в комбинация с ментола има охлаждащ ефект. Enzborn 
гел с див конски кестен е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. 

Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася тънък филм върху чиста и здрава 
кожа на проблемните зони.

Код: 50110     Цена: 15.60 лв.
Количество: туба от 200 ml

Код: 50109       Цена: 5.00 лв.
Количество: туба от 30 ml

ТОП ПРОДУКТ

Притежава сертификат от THERMOGRAFIE INSTITUT BERLIN за 
термотест за положителния ефект, който продуктът оказва върху човешката 
кожа. Сравнена е температурата на краката на човек преди и след употребата 
на гела с екстракт от див конски кестен.

преди след

Гел с екстракт от див конски кестен с
розмарин и арника
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Унгвент с екстракт от невен
За спокойна и гладка кожа! 

Знаете ли, че......
Невен (Calendula) е род растения от семейство сложноцветни. Известни са около 20 вида, 

разпространени в Средна Европа и Средиземноморието. Едногодишни цветя с жълт до ярко оранжев 
цвят. Често се споменава в индийската религиозна и популярна култура. Името му на български 
означава буквално „не вехна“ (диал. „не вена“). Невенът е познат като лечебно средство още от 
Древна Гърция. 

Малката опаковка от 30 мл е особено подходяща за “бърза грижа за кожата” където и да сте. 
Не забравяйте да я вземете със себе си!

Код: 50108       Цена: 10.00 лв.
Количество: кутия от 100 ml

Код: 50107       Цена: 5.00 лв.
Количество: туба от 30 ml

СУПЕР ЦЕНА

Активни съставки: висококачествен екс-
тракт от невен. 

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
грапави кожни образувания, алергии, различни 
херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена 
кожа, екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред и 
слънце), ухапвания от насекоми, ожулвания и кожни 
раздразнения. Превантивно: за предпазване от 
подсичане, за нежна кожа на деца и възрастни.

Действие: Маслото от невен има противовъз-
палително действие и успокоява чувствителна и 
раздразнена кожа.

Допълнително действие: Екстрактът от невен подхранва кожата и предотвратява нейното изсуша-
ване и напукване. Enzborn унгвент е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Предпазва я 
от студа, вятъра и слънцето. Омекотява я и я прави по-еластична. 

Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на чиста кожа върху проблемните зони. 
1-2 пъти на ден с леки масажни движения. 



Унгвент с екстракт от чаено дърво

Код: 50106      Цена: 10.00 лв.
Количество: кутия от 100 ml

Код: 50105        Цена: 5.00 лв. 
Количество: туба от 30 ml

За здрава и защитена кожа!

СУПЕР ЦЕНА

Знаете ли, че......
Чаеното дърво е храст или ниско дърво, което е наречено “Зеленото злато” на Австралия. Аборигените го 

използвали като лек още в древността. След 1970 година са създадени специални плантации,  в които се отглежда и се 
предоставя на козметичната и фармацевтичната промишленост. Има силно антибактериално действие върху три групи 
микроорганизми – бактерии, гъбички и вируси.

Малката опаковка от 30 мл е особено подходяща за “бърза помощ за кожата” където и да сте. 
Не забравяйте да я вземете със себе си!

Активни съставки: висококачествен 
екстракт от чаено дърво.

Eimermacher препоръчва за подпомагане при: 
акне, малки пъпчици, дерматити, алергии, различни 
херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена 
кожа, екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред 
и слънце), ухапвания от насекоми, декобитивни 
рани (нанася се около раната), гъбички по кожата, 
ожулвания и кожни раздразнения, грижа за 
интимните зони. Превантивно: за предпазване 
от кожни проблеми, при излизане сред природата 
-  срещу ухапвания от насекоми и възпаление от 
досег с растения.

Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, антивирусно и противогъбично действие.
Допълнително действие: Екстрактът от чаено дърво подхранва и предпазва кожата от всякакви кожни проблеми. Enzborn 

унгвент е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Запазва влажността й и я предпазва от изсушаване и 
вредното въздействие на околната среда. Има репелентно (отблъскващо) действие срещу насекоми.

Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на чиста кожа върху проблемните зони. 1-2 пъти на ден с леки 
масажни движения. 
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Крем-балсам с екстракт от зеленоуста мида

Количество: 150 ml
Код: 50140   Цена: 26 лв.

Активни съставки: масло от жожоба, екстракт от мед, масла от 
авокадо, царевични зародиши, полегнала голтерия, екстракт от зелено-
уста мида, масло от пшенични зародиши, уреа, витамин А, ментол, вита-
мин В3, лецитин, млечна киселина, глицерин, токоферол (вит.Е), масло от 
босвелия. 

Sanct Bernhard препоръчва за: подпомагане на нормалното функцио-
ниране на ставите, сухожилията и мускулите.

Действие: Уникална комбинация между различни съставки. Екстра-
ктът от зеленоуста мида и маслото от босвелия действат активно 
за подхранване и релаксация на ставите и мускулите. В хранителните 
добавки те се използват при болки, скованост и износване на  ставите, 
а в крем-балсама подпомагат външно тяхното действие и имат проти-
вовъзпалителен ефект. 

Стоп на болката и дискомфорта в стави, 
сухожилия и мускули!

Допълнително действие: Маслата от жожоба, авокадо, пшенични зародиши и глицеринът омекотяват, хидратират 
и подхранват, като забавят процеса на стареене. Уреята подпомага хидратирането, а екстрактът от мед създава 
защитен филм и пречи на загубата на влага. Царевичните зародиши подобряват еластичността и защитните свойства 
на кожата. Млечната киселина създава филм с леко кисело ниво на pH върху кожата и по този начин действа антибакте-
риално. 

Начин на употреба: Сутрин и вечер малко количество от крема се нанася върху ръцете, краката и гърба. Има висока 
проникваща способност, не е мазен и има приятен аромат. Първоначално има леко охлаждащ ефект от ментола, след 
което се получава леко загряване и усещане за релаксация. 

Знаете ли, че......
Зеленоустата мида (Perna canaliculus) се среща само край бреговете на Нова Зеландия. Тази уникална мида от векове 

е важна част от хранителния режим на местното население. Според направено изследване отчетената честота на 
артритни и ревматични заболявания е с изключително нисък процент при хората, живеещи по крайбрежието на Нова 
Зеландия в сравнение с тези, които живеят във вътрешността.



За бързо възстановяване след травми!

Арника гел

Активни съставки: В 100 грама гел се съдържа като активното 
вещество - 25 г тинктура от арника(1:10).

Sanct Bernhard препоръчва за: подпомагане на 
възстановяването на ставите и мускулите след травми, 
натъртвания, навяхвания, охлузвания, хематоми и други наранявания 
без кървене.

Действие: Противовъзпалително, обезболяващо, стимулира 
кръвообращението за по-бързо възстановяване.

Допълнително действие: Подобрява притока на кръв, отпуска 
напрежението в ставите и мускулите.  Употребява се като 
помощно средство при дискомфорт в опорно-двигателния апарат. 
Може да се използва и при ухапвания от насекоми, свързани с болка и 
сърбеж. 

Начин на употреба: Сутрин, обед и вечер или когато е 
необходимо малко количество от гела се нанася върху кожата. Има 
висока проникваща способност. Да не се нанася върху рани, екземи и 
възпалена кожа. 

Знаете ли, че......
Арниката е етеричномаслено, лечебно и медоносно растение, изключително подходящо за култивиране в 

климатичните условия на България, но, за съжаление, абсолютно непознато като такова у нас. В диво състояние се 
среща из влажните горски поляни и високопланински ливади в Средна и Северна Европа. Неговата родина са планините 
на Испания и Франция. В цяла Западна Европа това растение е сред най-отглежданите като лечебна култура. 

Описание: високо 20-60 см тревисто растение. Арниката е многогодишно тревисто растение с късо, цилиндрично 
коренище, червеникавокафяво на цвят. От това коренище излизат голям брой тънки коренчета. Стъблото е високо и 
окосмено. Цветовете са жълтооранжеви, събрани в кошнички на върха на стъблото. Цъфти през май-септември. На 
възншен вид прилича на невена, но е различно и трябва да се внимава.

Количество: 150 ml
Код: 50141   Цена: 26 лв.
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Код: 30040         Цена: 7.00 лв.
50 ml

Код: 30037         Цена: 6.00 лв.
30 ml

50 ml
Код: 30040         Цена: 7.00 лв.

Доказани във времето лечебни кремове!

Докоснете се до тайната на вековете и здравето 
дарено ни от величествените Родопи и народната 
лечителка Мария Чолакова.

Съхранената от столетия стара българска рецепта Ви 
дава възможност да се избавите от: екзема и псориазис; 
гъбични заболявания; сърбежи; напукани пети и ръце; рани 
от изгаряне, порязване, следоперативни рани, декубитални 
рани; пърхот, косопад; разширени вени; синузит; хемороиди; 
шипове; язва, гастрит, колит; диабет.

Изготвен по древна тракийска рецепта, използвана в 
продължение на векове. Кремът съчетава регенериращите 
свойства на борова смола със силното антисептично 
и оздравително действие на пчелен восък и букет от 
планински билки. 

Биолек се използва при множество здравословни 
проблеми, като: ставни болки; ишиас; дископатия, шипове; 
артрит; ревматизъм; болки в гръбнака; псориазис; 
разширени вени; гъбички; херпес, херпес зостер, акне; 
обриви и сърбежи; рани и изгаряния.

Ефективността на Биолек се усилва многократно при 
употребата му заедно с уреда Неогард.

Родопско чудо

Биолек 



Гел за чисти ръце със силата на сребърните йони

Намалява с 80% заплахата от грип

Dr. Silver

Бързо почиства и хигиенизира кожата на ръцете без 
измиване. Образува предпазен слой от сребърни йони върху 
ръцете, който ги защитава дълготрайно от вируси и 
бактерии. Хидратира, омекотява и подхранва кожата на 
ръцете.

Съдържа: Колоидно сребро, екстракт от алое, колаген, 
етанол.

Колоидното сребро е надеждна защита срещу повече 
от 650 вида болестотворни вируси и бактерии, гъбички и 
паразити, от които страдат 1/3 от всички хора на Земята

Среброто е най-мощният естествен антибиотик, 
който унищожава вируси и бактерии

50 дози в една опаковка за идеално чисти ръцe

Код: 9030101        Цена: 4.00 лв.
50 ml
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Шампоан с масло от чаено дърво

Код: 50102
Цена: 19.50 лв.
Количество:
флакон от 200 ml

Код: 50101
Цена: 19.50 лв.
Количество:
флакон от 200 ml

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, макадамия и дива 
мента.

Äåìàòîëîãè÷íî òåñòâàí!
Идеално средство за подхранване на кожата в корените на косата и самата коса. За 

премахване или предотвратяване на пърхот, сърбежи и възпаления на кожата на главата. 
Подходящ за всеки тип коса, както и за боядисана и изтощена коса.

 Подпомага ревитализирането на косата и предотвратява образуването на пърхот и 
сърбеж по скалпа;
 Маслото от макадамия спомага за подсилване на ефекта, а ментата успокоява кожата 
на главата.

За тонизирана и здрава кожа!

Душ гел с масло от чаено дърво

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, макадамия, бял бор, 
обикновена (синя) хвойна и дива мента.

Äåðìàòîëîãè÷íî òåñòâàí!
За ежедневна употреба от цялото семейство с подхранващи и хидратиращи функции. 

Омекотява и тонизира сухата и склонна към раздразнение кожа. Предпазва от кожни 
възпаления, поради антисептичното си действие. 

  Почиства нежно тялото, като отстранява вредните последици от 
въздействието на околната среда, хлорираната вода и плувните басейни. 

  Стимулира кръвообращението.
  Прекрасно усещане за свежест и лекота.

Èçïîëçâàíèÿò åêñòðàêò îò ÷àåíî äúðâî ïðîèçõîæäà 100% îò ðàñòåíèåòî 
ìàéêà, Melaleuca alternifolia. Òîé îòãîâàðÿ íà íàé-âèñîêîòî íèâî íà êà÷åñòâî çà 
ôàðìàöåâòè÷íè ïðîäóêòè â Ãåðìàíèÿ è ñå îòãëåæäà ïîä ñòðîã êîíòðîë. 

За здрава и жизнена коса! 

С антибактериално, антисептично, антивирусно и противогъбично 
действие на маслото от чаено дърво!!! 



С антибактериално, антисептично, антивирусно и противогъбично 
действие на маслото от чаено дърво!!! 

Лосион за тяло с масло от чаено дърво

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, жожоба и 
макадамия.

 Подхранва и хидратира;
 Омекотява и тонизира;
 Подходящ за след епилация или слънчеви изгаряния;
 Предпазва от възпаления;
 Подходящ за цялото семейство.

Код: 50104
Цена: 26.00 лв.
Количество:
флакон от 200 ml

За по-здрава и хидратирана кожа!

Крем за ръце с масло от чаено дърво

Äåðìàòîëîãè÷íî òåñòâàí!

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво, жожоба и 
макадамия. Съдържа алантоин и глицерин.

Подхранва нежно ръцете, като предпазва от вредното въздействие 
на околната среда и непрекъснатия контакт с различни материали и 
препарати. Маслото от макадамия хидратира и помага на кожата да запази 
естествената си влага. Попива бързо и не оставя мазни следи. 

  Запазва нежността и свежестта на ръцете;
  Омекотява и тонизира напуканата, суха и склонна към раздразнение кожа;
 Предпазва от кожни възпаления.

За нежни ръце!

Код: 50103
Цена: 19. 50 лв.
Количество: 75 ml
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СВЕТОВЕН ХИТ

Соли за баня от Мъртво море
Източник на здраве и сила!

Количество: 1,5 kg
Код: 50133    Цена: 26.00 лв.

Активни съставки: морски соли от Мъртво море.
Eimermacher препоръчва: За редовна релаксация и подхранване на 

кожата на цялото тяло. За терапия и облекчаване на болки и страдания, 
причинени от артрит, ревматизъм, псориазис, екземи и други кожни 
проблеми. 

Действие: Чистата сол от Мъртво море има високо съдържание на 
минерали и поддържа естествения минерален баланс на кожата. Високото 
съдържание на магнезий в съчетание с йод имат успокояващ ефект върху 
възпалена кожа.

Допълнително действие: Ваните със соли от Мъртво море оказват 
благотворно въздействие и върху опорно-двигателната система.

Начин на употреба: 50-100 грама от солта се изсипват във вана с 
топла вода (около 37 Со). Релаксацията е препоръчително да е поне 15-20 
минути. После тялото се изплаква с вода и най-добре да се нанесе лосиона 
за тяло със соли от Мъртво море.

Знаете ли, че ... 
Всяка компания с дългогодишна история в сферата на козметиката има 

продукти със соли от Мъртво море, тъй като те са известни по цял свят 
с високото си съдържание на над 35 вида различни минерали, които имат 
терапевтична и лечебна сила върху кожата на тялото и опорно-двигателния 
апарат.

От 2011-та година компания Ferdinand Eimermacher пуска на пазара обновена 
серия продукти със соли от Мъртво море. Козметичните продукти с грижа 
за кожата са създадени  в резултат на най-новите изследвания в областта на 
козметиката за здраве. Специалистите на компанията са създали иновативни 
продукти, обогатени с различни масла – бадемово, кокосово, масло от 
макадамия и жожоба, както и с изключително полезните за кожата пантенол, 
алантоин, глицерин и бетаин. Продуктите от серията са и в нова, по-
атрактивна опаковка. 



Шампоан със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, бетаин, мастни киселини от кокосово масло 
(Cocamide DEA), пантенол. 

Eimermacher препоръчва: За почистване и заздравяване на косата и скалпа.
Действие: Солите от Мъртво море имат богат минерален състав, който помага на шампоана 

да почиства и подхранва косата и скалпа. 
 Подобрява естествения минерален баланс на кожата на скалпа и косата, както и 

циркулацията. 
 Бетаинът и пироктон оламинът почистват основно кожата на главата и предотвратяват 

образуването на пърхут.
 Кокосовото масло и пантенолът подхранват косата, като я правят блестяща, мека и лесна 

за разресване. 

Количество: 400 ml
Код: 50128
Цена: 26.00 лв.

За здрава и блестяща коса!

Душ гел със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, бетаин, мастни киселини от кокосово масло 
(Cocamide DEA), пантенол.

Eimermacher препоръчва: За почистване и заздравяване на кожата на цялото тяло. При 
чувствителна и раздразнена кожа. 

Действие: Солите от Мъртво море имат богат минерален състав, което помага на душ гела 
да почиства порите на кожата и да подхранва интензивно повърхността и. Бетаинът също има 
почистващо действие. Ежедневната употреба на душ гела предотвратява образуването на пъпки, 
подобрява естественият минерален баланс и циркулацията на кожата. 

За чиста и здрава кожа!
Количество: 400 ml
Код: 50129
Цена: 26.00 лв.

Лосион за тяло със соли от Мъртво море

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, глицерин, масло от макадамия, бетаин, 
пантенол, алантоин.

Eimermacher препоръчва: За почистване и заздравяване на кожата на цялото тяло. При 
чувствителна и раздразнена кожа.

За здрава и подхранена кожаКоличество: 250 ml
Код: 50130
Цена: 26.00 лв.
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Крем за ръце със соли от Мъртво море
За здрава и еластична кожа на ръцете!

Количество: 75 ml
Код: 50131
Цена: 19.50 лв.

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, глицерин, масло от жожоба, 
бетаин, пантенол.

Eimermacher препоръчва: Кремът за ръце със соли от Мъртво море е особено 
подходящ за ежедневно използване, тъй като редовната му употреба поддържа 
минералния баланс и циркулацията на кожата. При чувствителна и раздразнена кожа. 

Действие: Снабдява кожата на ръцете с минерали, облекчава възпалената и 
раздразнена кожа. Маслото от жожоба и глицеринът подхранват и хидратират 
кожата, като я правят гладка, мека и еластична.

Активни съставки: морски соли от Мъртво море, масло от авокадо, глицерин, 
пантенол.

Eimermacher препоръчва: Кремът за лице със соли от Мъртво море е особено 
подходящ за ежедневно използване, тъй като редовната му употреба поддържа 
минералния баланс и микроциркулацията на кожата. При чувствителна и раздразнена 
кожа. 

Действие: Снабдява кожата на лицето с минерали, облекчава възпалена-
та и раздразнена кожа. Предотвратява образуването на пъпки и помага за 
предотвратяване на образуването на бръчки. Маслото от авокадо и глицеринът 
подхранват и хидратират кожата, като я правят гладка, мека и еластична. 

Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася върху чиста кожа с чисти ръце.

Крем за лице със соли от Мъртво море
За здрава и еластична кожа на лицето!

Количество: 50 ml
Код: 50132
Цена: 30.00 лв.

СВЕТОВЕН ХИТ

СВЕТОВЕН ХИТ



Sting Stopp -  Защитен лосион срещу насекоми

Активни съставки: H.I.P.C. (икаридин), глицерин, карамфилово масло.
Eimermacher препоръчва: За защита на кожата на тялото срещу насекоми.
Äåéñòâèå: Икаридин е един от най-новите и безвредни за хората и 

топлокръвните животни репелент. Благодарение на тази съставка защитният 
лосион Sting Stopp осигурява дълготрайна защита срещу комари, кърлежи, мухи и 
други насекоми. 

Допълнително действие: Има защитни филтри срещу UV-A и UV-B лъчите.  
Не оставя мазни следи. Подходящ е за употреба и за деца над 2-годишна възраст.

Начин на употреба: Откритите части на тялото се намазват с тънък филм 
от лосиона. От телесната температура активните съставки се излъчват от 
тялото и предотвратяват ухапвания и ужилвания от насекомите. Действието 
на репелента е поне 6 часа, а при големи горещини в диапазона 4 – 6 часа. 

Знаете ли, че ... 
Между 10 и 15 души на ден търсят помощ от специалистите по токсикология в 

Пирогов, вследствие на ухапвания от насекоми. Понякога дори беозобидното ухапване 
от комар може да отключи алергична реакция, така че е добре да бъдем подготвени 
и защитени от досадните насекоми.

Репелентът (от латински repello – отпъждам, отблъсквам, изгонвам) е вещество, 
приложено върху кожа, дрехи или други повърхности, което възпира насекоми (и 
членестоноги като цяло) от кацане или катерене по тази повърхност. Използва се 
в помощ на опазване на общественото здраве, за да отблъсне хапещи и жилещи 
насекоми.

Според доклад на СЗО (Световната здравна организация) съставката икаридин 
се произвежда по най-новите технологии, безвредна е за хората и топлокръвните 
животни, а същевременно представлява изключителен репелент, който може да се 
препоръча и за превенция на малария. 

Количество: 100 ml
Код: 50126  Цена: 30.00 лв.

Надеждна и дълготрайна защита срещу комари, кърлежи,  мухи и 
други насекоми!ÍÅÌÑÊÎ 

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
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Супер крем с еленска маз

Активни съставки: еленска маз (adeps cervidae), пчелен восък, пантенол, 
карамфилово масло.

Eimermacher препоръчва: За грижа и заздравяване на кожата при наранявания 
в ежедневието и домакинството. За силно напукана и загрубяла кожа, пети, 
лакти, охлузвания, възпалена кожа, декубитивни рани.

Действие: Натуралните животински мазнини от еленовата маз успокояват 
възпалената и зачервена кожа, увеличават гладкостта на дермата и я 
предпазват от раздразнения, омекотяват загрубялата кожа, помагат при 
мехури, мазоли, протриване. Използва се и при декубитивни рани, при хора, 
приковани дълго време на легло.

Допълнително действие: Изключително подходящ за музиканти, които е 
възможно да наранят кожата си с инструмента, на който свирят – саксофон, 
гайда, китара. Подходящ е също за спортисти и туристи – при колоездене, 
джогинг, езда и съпътсващите ги проблеми с кожата.

Начин на употреба: Използва се и преди извършване на дейност, която може 
да нарани кожата. Тънък филм от крема се нанася с чисти ръце върху чиста 
кожа. При наличие на кожен проблем или възпаление – кожата се третира по 
същия начин 2-3 пъти дневно. 

Знаете ли, че ... 
Еленската маз (adeps cervidae) е традиционно средство за лечение на наранявания 

в домакинството на северните народи от хиляда години.
Тя се използва в редица народни рецепти като отлично средство за рани, 

охлузвания, раздразнения и възпаления на кожата.

Традиционна рецепта за предпазване и грижа на чувствителна и 
възпалена кожа!

Количество: 75 ml
Код: 50127    Цена: 19.50 лв.

ÕÈÒ Â ÅÂÐÎÏÀ



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.



Активни съставки: Масло от невен, глицерин, пчелен восък, рициново масло, екстракт от 
невен, токоферол (вит.Е).

Eimermacher препоръчва: За защита на кожата на ръцете при работа със силно агресивни и 
замърсяващи вещества и материали. 

Действие: Защитният крем за ръце действа като невидима ръкавица върху ръцете, като 
предпазва от замърсена вода, мазнини, масла и други дразнещи вещества и материали. Той ги 
абсорбира и по този начин предпазва от дълбокото им проникване в кожата.

Начин на употреба: Използва се преди работа със замърсяващи материали и вещества. 

Активни съставки: Естествени царевични ексфолианти, бентонит, глицерин.
Eimermacher препоръчва: За почистване на кожата на ръцете при работа със силно 

замърсяващи вещества и материали и след употреба на „Protect“ - Защитен крем-ръкавица за 
ръце.

Действие: Почистващият гел за ръце действа като нежен ексфолиант, благодарение 
на микрочастици от зърна на царевица. Добрите абсорбционни свойства на бентонита 
подпомагат пълното премахване на силните замърсявания. 

Начин на употреба: Използва се след работа със замърсяващи вещества и материали. 

Protect - Защитен крем-ръкавица за ръце 
Защитен крем-ръкавица за ръцете при работа със 

силно замърсяващи вещества и материали!

Количество: 300 ml
Код: 50124
Цена: 30.00 лв.

After protect - Почистващ гел за ръце 
За почистване на ръцете след работа със силно 

замърсяващи вещества и продукти!

Количество: 300 ml
Код: 50125
Цена: 30.00 лв.

НЕМСКО

КАЧЕСТВО

НЕМСКО

КАЧЕСТВО
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