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Магазин за Здраве и Красота 

“ G & S “ 

     Продукти  на  Kräuterhaus Sanct Bernhard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Продукти на билкова и растителна основа :  Масло от черен кимион + витамини и мастни киселини (180 
капсули за 90 дни): "В черното семе има лек за всичко, освен смъртта" - Маслото на фараоните 
Витамин С с удължено освобождаване (120 таблетки за 120 дни): С удължено освобождаване за 
максимален ефект! Защитете организма си! 
Витамин С + Цинк с удължено освобождаване (180 капсули за 180 дни): С удължено освобождаване за 
максимален ефект! За силна имунна система! 
Витамини за деца (130 таблетки за 130 дни): Здрава имунна система за вашите деца! 
Калций + Витамин DЗ (150 таблетки за 75 дни): Калций - минералът на дълголетието! Предотвратете 
остеопорозата! Заздравете костите! 
Калций + Магнезий (400 таблетки за 140 дни): Калций - минералът на дълголетието! За здрави кости, 
нормална сърдечно-съдова и храносмилателна дейност! 
Селен + А, С, и Е (120 капсули за 120 дни): Уловете свободните радикали! запазете клетките здрави! 
Сила за нервната система (180 капсули за 180 дни): Кажете не на стреса! Заздравете нервната система! 
Алое (100 ml за 20 дни): За истинско здраве и красота! 
Алое Вера + витамини (100 капсули за 35 дни): Бъдете здрави с царицата на растенията! 
Нони (1000 ml за 40 дни): Сокът на дълголетието! Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант! 
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Спирулина Актив 3 (360 капсули за 40 дни): Естествена енергия за васеки ден! 
АФА (120 таблетки за 40 дни): Еликсир за мозъка и тялото! 
Хлорела (180 капсули за 30 дни): Спрете възпалителните процеси в организма! 
Лецитин Витал (120 капсули за 40 дни): Енергични и с бърза мисъл! 
Бял трън (90 капсули за 90 дни): Детоксикант № 1 
Жен-Шен (200 капсули за 50 дни): Коренът на живота - за младост и дълголетие! 
Гинко Билоба (150 капсули за 150 дни): № 1 за свеж ум и добра памет! 
Лутеин Мега Комплекс за поддържане на зрението (90 капсули за 90 дни): Запазете зрението си! 
Коензим Q10 плюс (150 капсули за 150 дни): Спрете процеса на стареене! Извор на вечна младост! 
Чесън (180 капсули за 90 дни): Не пропускайте Чудото на чесъна! Кажете не на атеросклерозата и грипа! 
Омега-3 рибено масло (120 капсули за 40 дни): За здрава кръвоносна система, кожа, нокти, коса! 
Канела с хром и цинк (180 капсули за 180 дни): За нормални нива на кръвната захар! 
AktiVen (120 капсули за 60 дни): за здрави крака и вени! 
Зеленоуста мида (150 капсули за 75 дни): Спрете износването на ставите! Ефективно! 
Колаген Голд екстра (525g за 60 дни): за млада кожа, без бръчки! За здрави стави и кости! 
Масло от вечерна роза (200 капсули за 35 дни): Хормонално равновесие по естествен път! 
Жълт Кантарион (120 капсули за 60 дни): Усмихнати и спокойни с билката на Свети Джон! 
Масло от евкалипт (80 капсули за 30 дни): Дишай свободно! 
Редукта фигура фит (500g за 90 дни): За да имате желаната фигура! 
L-карнитин (200 капсули за 100 дни): За повече енергия чрез изгаряне на мазнини! За оформяне на тялото! 
Редукта-Плюс Ванилия и Редукта-Плюс Шоко (600g за 15 порции): Стройни с Редукта - интелигентното 
успешно отслабване! 
Ехинацея - Имуностимулиращ био сок (200 ml): Естествена природна ваксина, подходяща за възрастни и за 
деца над 4 години! 
Gelenkfit (240 капсули за 80 дни)): Ефективна формула за здрави стави, кости, хрущяли, сухожилия и 
мускули! 
Дяволски нокът (120 капсули за 30 дни): Ефективна формула срещу артрит, остеоартрит, ревматоиден 
артрит, и артроза! 
Мултивитамини и минерали A-Z (150 капсули за 150 дни): Супер формула за жизненост и енергичност! 
Мултивитамини и минерали A-Z 50+ (150 капсули за 150 дни): Супер формула за жизненост и енергичност! 
Подсилена формула за лица над 50 години! 
Масло от тиквени семки (130 капсули за 45 дни): Страдате ли от уголемяване на простата и често 
уриниране? Вече има решение - капсули с масло от медицинска тиква! 
Червена боровинка (90 капсули за 45 дни): Здраве за отделителната система, бъбреците и уринарния 
тракт! Стоп на цистита и възпаленията! 
Храносмилателна билкова горчивка (150 таблетки за 50 дни): Доброто храносмилане е изключително 
важно, за да се чувствате здрави и ползотворни! При тежест и болки в стомаха! 
Gastrocuma (200 дражета за 35 дни): Успокоява парене и болки в стомаха! При подут корем и газове! 
Артишок и Папая (160 таблетки за 30 дни): Нека да изпитрваме отново радостта от храната! Не на 
газовете и подутия корем! 
Minesan - Алкално-минерални таблетки (250 таблетки за 60 дни): За регулиране на киселинно-алкалния 
баланс! за жизнена активност и дълголетие! 
Flax Oil - Омега 3-6-9 Ленено масло (180 капсули за 45 дни): Здрави, красиви и във форма! Масло от лен, 
отглеждан за медицински цели в контролирани биологични райони! 
Омега 7 - Масло от облепиха (100 капсули за 50 дни): Супер формула - истински извор на здраве за 
стомашно-чревния тракт, имунната система и регенеративните функции на организма! 
Бирена мая + Витамини (500 таблетки за 55 дни): За красотата отвътре и отвън! 
Капсули за красота (200 капсули за 100 дни): Красотата започва отвътре! За красива кожа, коса и нокти! 
Масло от черен дроб на треска (200 капсули за 50 дни): Здраве от ледените води на океана за деца и 
възрастни! Изключително богат източник на Омега 3! 
Lactro Pro - Пробиотик (100 капсули за 20 дни): За здравословна чревна флора и истински комфорт! 
Имунокомплекс Sanct Bernhard (30 x 20 ml за30 дни): 100% ефективна специална формула! Здрави и силни 
през зимните месеци и в периодите на грип и настинки! 
Див чесън + Селен (240 капсули за 40 дни): Супер формула за здрава сърдечно-съдова и имунна система! При 



високо кръвно налягане! 
Капсули за подобряване на слуха (120 капсули за 60 дни): Супер формула за засилване и запазване на слуха! 
Амино-комплекс (200 капсули за 35 дни): Структурни елементи за изграждане и възстановяване на 
тялото! 
Креатин и Магнезий (200 капсули за 35 дни): За сила и издръжливост, за млади и стари, за спортисти! 
Стоп на честите мускулни схващания! 
Соя и Калций (120 капсули за 120 дни): Отново усмихнати и в добро настроение! Задължителен продукт за 
жени в менопауза! 
Каротин плюс (100 капсули за 100 дни): Супер формула против стареене! Здрави, красиви, защитени, с 
прекрасни очи! 
Бонбони с балсам от градински чай (150g): Благоприятни при кашлица и дрезгав глас! С приятен вкус! 
Пастили с лечебна ружа и евкалипт (90 пастили за 30 дни): Благоприятни при кашлица и дрезгав глас, при 
проблеми с дихателните пътища! С приятен вкус! 
Таблетки с екстракт от върба (28 таблетки): 100% природно средство против болка и възпаление! 
Плодови бонбони за деца с витамини А, С, Е (150g): Бонбоните - любимите лакомства на децата - могат да 
са полезни! С приятен вкус, без захар! 
CLA - Капсули за отслабване (120 капсули за 20 дни): Лесен начин да елиминираме излишните килограми! 
Ефективно отслабване, дори и докато спим! 
Чисто масло от черен кимион (250 ml): Маслото на фараоните! За истинско здраве, младост и красота! 
Колаген плюс (120 таблетки): Колаген хидролизат с калций, магнезий и натурален Витамин С от плодове 
на ацерола. 
Коластра (90 капсули): Естествен антибиотик със силата на майчиното мляко - съдържа над 37 имунни и 
8 растежни фактори, които поддържат и възстановяват здравословния баланс в почти всички системи в 
организма на човека. 
Капсули витамини + пчелно млечице (120 капсули): За силна имунна система и жизненост! Пчело млечице 
с витамини Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенова киселина, фолиева киселина и биотин. 
Лецитин витал гранулат (500 g): Активни, с добра концентрация и подобрен метаболизъм! 
Коралов калций (120 капсули): Капсули с калций от корала Lithothamnium calcareum от крайбрежието на 
островите в западен Бретан. 
Ацерола капсули (300 капсули): Плодовете на ацеролата са с най-високо съдържание на Витамин С от 
всички известни плодове. 
Ликопен (120 капсули): Ликопенът е мощен антиоксидант, получаван от екстракт от домати, и с 
прибавения натурален Витамин Е е подходящ за подсилване на всеки организъм. 
Био сок Годжи (1000 ml): Според старата китайска медицина сокът от Годжи Бери плодовете способства 
за обогатяването на ИН (ИН/ЯН) енергията, тонизира черния дроб и бъбреците, подхранва кръвта и 
овлажнява белите дробове. 
Годжи капсули (90 капсули): Капсули с Годжи Бери и Витамин С. 
Био сок Нар (1000 ml): Сокът от Нар има антиоксидантно, тонизиращо, укрепващо, диуретично, 
противъзпалително, антисептично и обезболяващо действие, а от древността е познат и като лек за 
сексуални проблеми. Най-новите открития сочат, че помага и за изгаряне на мазнините. 
Нар капсули (90 капсули): Капсули с Нар и Витамин С. 
Гуарана таблетки (250 таблетки): Плодовете на Гуараната имат високо съдържание на кофеин и 
Витамин С, които се освобождават бавно в организма и по точи начин се предпазват стомаха и сърцето. 
Родиола плюс (120 капсули): Екстрактът от Родиола или Златен корен подкрепя концентрацията и 
паметта. 
Омега 3 - Perilla Oil (150 капсули): Маслото от растението Perilla съдържа най-много полиненаситени 
Омега 3 мастни киселини в сравнение с другите растителни масла. 
Ябълков оцет (120 таблетки): Отслабнете с вкусни таблетки за дъвчене - всяка таблетка съдържа 200 mg 
Ябълков оцет и 50 mg Витамин С от ацерола. 
100% натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци (120 капсули): Хранителна добавка с витамини 
и други жизненоважни хранителни вещества от зеленчуци от контролирани райони - броколи, моркови, 
цвекло, чесън, спирулина, аспержи, спанак, магданоз, целина, зеле и ликопен от домати. 
Таблетки за киселини (100 таблетки): Таблетки с магнезий за справяне с киселините 


