КАТАЛОГ НА
ПРОДУКТИТЕ

във вашата аптека!

www.herbasvet.com

Femisan А билкови капки са:
• Напълно естествени
• Нямат противопоказания
• Балансират функциите на тялото
• Не съдържат хормони и консерванти

Със сигурност всяка от нас поне веднъж в живота си е имала някои гинекологични
проблеми, като се започне от първите цикъли през пубертета, които са много често
нередовни и болезнени и се стига понякога до сериозни проблеми - кисти, миоми,
възпаления, безплодие, предменструален синдром...
Повечето от тези проблеми са симптоми на нарушена работата на хормоналната
система, но са и резултат на хронична умора, нервност, депресия, безпокойство,
разстройства на съня.
Тези проблеми често присъстват в продължение на години, и с всички наши усилия
за разрешаването им с помощта на гинеколог, лекарства, контрацептиви, хирургични
интервенции... си остават наши верни спътници.
Тъкмо затова професионалния екип Herba свят, обърна специално внимание на
здравето на женските репродуктивни органи и разрешаването на тези проблеми по
естествен начин. Следвайки световните тенденции и прилагането на най-съвременни
знания в областта на фитотерапия, експерти от Herba свят са дошли до уникална
билкова формула под формата на билкови капки Femisan A.

Femisan А вече 15 години е с Вас и всяка жена трябва да знае, че
този мощен съюзник е винаги на нейна страна.
Използването на Femisan не изключва терапия, предписана от страна на лекаря.
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Femisan A поради благоприятния ефект върху хормоналния баланс
и овулацията увеличава фертилитета при жените и с голям успех се
използва при стерилитет. Тези естествени растителни капки могат да
ползват момичетата още от първия менструален цикъл, няма странични
ефекти и противопоказания, и могат да помогнат при настъпващите
гинекологични състояния и диагнози:

кисти на яйчниците
• миом на матката
• нарушения в менструалния цикъл
• болезнени менструации
• ендометриоза
• PCOS - синдром на поликистозните яйчници
• фиброцистозни промени на гърдите
• безплодие при жените
• лезии на шийката на матката
• PMS
•

Femisan A съдържа всички ключови растения (цариче, бял равнец,
невен, червено мушкато, семена на магданоз и пача трева) и е от
съществено значение за поддържането на здравето на женските
репродуктивни органи. Те са напълно естествени - без консерванти,
хормони и изкуствени оцветители. Действат върху микроциркулацията
в областта на функция на яйчниците и хормоналния баланс, регулират
менструалния цикъл, а спазмолитичното им действие облекчават
спазмите на матката и улесняват болезнените менструации. Успешно
се прилага към различни видове кисти на яйчниците, включително и
ендометриозни кисти, но и поликистозни яйчници.
Поради своя лек фитоестрогенен ефект спират
растежа на миома и постепено влияят на неговото
намаляване, а присъствието на танини и ахилеин
действа подходящо при продължителни и обилни
менструации. Поради своето противовъзпалително
действие действат успокояващо върху остро и
хронично възпаление на яйчниците и засилен секрет.
Много от жените се реализират като майки през тридесетте
години на своя живот, някои дори и когато са на 40
години. Затова е много важно, да намерите време за
редовни гинекологични прегледи, но и за превенция
чрез лечебни растения.
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• ПОМАГАТ В КЛИМАКСА
• НАМАЛЯВАТ ГОРЕЩИТЕ
ВЪЛНИ
• НАМАЛЯВАТ
ИЗПОТЯВАНЕТО
• НАМАЛЯВАТ ДЕПРЕСИЯТА
• НОРМАЛИЗИРАТ СЪНЯ

Климаксът или менопаузата са нормални физиологични явления в живота на
всяка жена и носи редица странични ефекти, които обикновено са неприятни.
Тези проблеми могат да траят кратко време, няколко месеца, но понякога могат
да продължат дори и няколко години.
FEMISAN B действа положително на ставите, костите, кръвоносните съдове.
Забавят се дегенеративните процеси, разрушаването на тъканите, забавя се
стареенето и развитието на артеросклероза, остеопороза и сенилна деменция.
С използването на FEMISAN B се намалява свръхчувствителността на
нервната система, нервност, сърцебиене, безсъние, повишено изпотяване,
раздразнителност и внезапно усещане за топлина. Със засилена диуреза
се регулират проблемите с кръвообръщението, намаляване на риска от
инсулт и се действа превантивно срещу сърдечно заболяване. Продълженото
гинекологично кървене се успокоява с присъствието на ахилеин.
FEMISAN В със своя сложен състав от лечебни растения, не само елиминира
проблемите на менопаузата, но също така действа профилактично срещу
напред посочените заболявания и води до значително подобряване на
здравния статус, ако заболяването е вече налице.
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• ВЪЗПАЛЕНИЕ НА БЪБРЕЦИТЕ
• ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ПИКОЧНИЯ
МЕХУР
• ПОВИШЕН КРЕАТИН
• КИСТА В БЪБРЕЦИТЕ
• ПЯСЪК В БЪБРЕЦИТЕ И
ПИКОЧНИЯ МЕХУР
• ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ
ПЪТИЩА
(Escherichia coli, Staphylococcus,
Streptococcus, Proteus)
NEFROVIT е естествен еликсир за бъбреците и пикочните пътища!
Тези билкови капки богати с фитонциди са изключителен уринарен антисептик
при възпаление бъбреците, пикочния тракт и на пикочния мехур. Успешно
се прилагат при уринарни инфекции причинени от Ешерихия и други
бактерии. Те могат да бъдат използвани при остри и хронични възпаления,
самостоятелно или с антибиотична терапия. Подобряват изцелението и
намаляват възможността за повторни инфекции (рецидиви), също така
ускоряват изхвърлянето на пясък и камъни от бъбреците и пикочните пътища
и предотвратяват повторното им формиране. Благодарение на своя състав,
Nefrovit може допълнително да повлияе на намаляването на камъка. Nefrovit
регулира малки кръвоизливи в пикочните пътища и изхвърлянето на пясък и
камъни става напълно без усложнения.
NEFROVIT елиминира затрудненията при уриниране - болезнените кризи и
честото уриниране при цистит (възпаление на пикочния мехур - което често
се среща при жените). Влияе положително на бъбречната функция при
повишен креатинин, появата на белтъчини в урината и повишена урея.
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• ЗАТРУДНЕНО И ЧЕСТО
УРИНИРАНЕ
• ЧЕСТО СТАВАНЕ ПРЕЗ НОЩТА
• ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ПРОСТАТАТА
• УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОСТАТАТА
• АДЕНОМ НА ПРОСТАТАТА

Билковите капки HIPOPROSTAT са
особено създадени за поддържане на
здравето на простатата. Растителните
видове, използвани в тази комбинация
са признати и препоръчани от видни
световни експерти. Многобройните
ефекти на флавоноида, сапонина,
няколко вида етерични масла,
фитостерола, танина, минерали
и витамини, предизвикват много
благоприятен ефект върху тази много
важна жлеза с вътрешна секреция при
мъжките.
Етеричните масла и танините
предотвратяват размножаването на
бактериите и ги унищожават при острър
и хроничен простатит. Диуретичното
действие се основава върху действието
на флавоноиди, сапонини и етерични
масла. Засилената диуреза улеснява
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проблемите причинени от уголемяването
на простата, което от своя страна създава
смущения, стесняване, или затваряне
на уринарния канал. Засиленото
изхвърляне на токсини, вредни
метаболити и свободни радикали води
до подобряване на общото състояние на
организма и проява на антикарциногенно
действие. β-ситостерин от групата на
фитостероли компенсаторно увеличава
метаболизма в аденоматозна (подута)
тъкан на простатата, премахвайки
застоя на кръвта. С редовно ползване на
HIPOPOPROSTAT капки терапевтично
или профилактично се увеличава
жизнеността на простатата, намалява се
честотата на уринирането, елиминира
се затрудненото уриниране и пази
здравето на бъбреците, пикочния мехур и
пикочните пътища.

tel: +381 (11) 23 900 86

• АРИТМИЯ – БИЕНЕ НА
СЪРЦЕТО – НАРУШЕНИЕ НА
СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМА
• ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
• АНГИНА ПЕКТОРИС
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД
ИНФАРКТ
• ИНФЕКЦИИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ
КОКСАКИ (Coxsackie virus)
• ПРОБЛЕМИ С
КРЪВООБРЪЩЕНИЕТО
• ХОЛЕСТЕРОЛ
• БЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ ВЪРУ
РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ
Комбинацията от активни принципи в
LEOCARDIN манифестира терапевтични
ефекти на много поблеми свързани със
сърцето. LEOCARDIN храни сърцето,
освежава го и го прави по-силно. Хранейки
сърцето и разширавайки кръвоносните
съдове се помага при ангина пекторис,
в състояния след сърдечен удар, след
изтощаващи болести, вирусни инфекции
предизвикани от коксаки вируса, който
отслабва сърцето и функцията на
сърдечния мускул. LEOCARDIN действа
антихипертензивно и нормализира
кръвното налагане. LEOCARDIN в
същото време действа липолитично,

разгражда мазнините, забавя утайването
им по стените на кръвоносните
съдове и формирането на пъпки по
тяхната вътрешна повърхност. По този
начин по същество спира процеса на
артериосклероза. Повишена елиминация
на течностит от тялото намалява
обременяването на организъма и регулира
циркулацията на организма, което дава
резултати при различни подувания и
артериална хипертония. Лечебните билки
в LEOCARDIN подобряват гъвкавостта и
еластичността на кръвоносните съдове,
което също влияе на подобряването на
циркулацията.

LEOCARDIN намалява вероятността от сърдечни
удари, нормализира кръвното налягане,
кръвообращението и сърдечният ритъм, забавя
стареенето на кръвоносните съдове.
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Отново в аптеките!

• КАШЛИЦА НА ПУШАЧИТЕ
• БРОНХИТ
• АСТМА
• ВЪЗПАЛЕНИЕ НА
ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
• ОБЛЕКЧАВА СИМПТОМИТЕ
НА СЕННА ХРЕМА
DISAN ПОМАГА САНИРАНЕТО НА
ПРОБЛЕМИТЕ С ДИХАТЕЛНИТЕ
ПЪТИЩА
Disan улеснява отхрачването причинено
от тютюнопушенето.
Въпреки, че знаем, колко е пушенето
вредно за здравето трудно се
освобождаваме от лошите навици, но
многобройните здравословни проблеми
възникват като последица от дълготрайно
пушене и ние можем да ги облекчим с
използване на Disan.
Disan успокоява раздразнени лигавици на
устната кухина и гърлото при възпаление.
Течният екстракт от живовляк със своея
антиинфламанторен, и антибактериален
ефект намалява хроничната кашлица и
възпалението на лигавицата на гърлото и
устната кухина.
Disan улеснява дишанетто на астматиците.
Бял имел облекчава спазъма на
дихателните орггани при астматичен
пристъп.
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DISAN ПОВДИГА ИМУНИТЕТА НА
ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ
Екстрактът от ехинацеа е имунен
стимулант, който решава проблема на
понижен имунитет. Коренът от глухарче
подобрява обмена на вещества в
организма и, заедно с копривата, влияе
на прочистването на организма от
токсини и свободни радикали. Витамин
С засилва профилактиката и успокоява
инфекциите.
DISAN ПОДОБРЯВА ЛОШОТО
ПЕРИФЕРНО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ.
С обединено действие на група билки,
които са в състава на DISAN регулира се
кръвообращението и микроциркулацията
във всички вътрешни органи, укрепва се
сърцето и забавя артериосклерозата.

tel: +381 (11) 23 900 86

НОВО! КАПСУЛИ!
ALFA ACTIV е уникална
формула, която
съдържа високо ниво
на естествени съставки,
които помагат при
еректилна дисфункция
и мъжки стерилитет.
• ПОВИШАВА
ПОДВИЖНОСТТА НА
СПЕРМТОЗОИДИТЕ
• ПОМАГА ЕРЕКТИЛНАТА
ДИСФУНКЦИЯ
• ПОМАГА УЗРЯВАНЕТО НА
СПЕРМАТОЗОИДИТЕ
• ПОВИШАВА ЛИБИДОТО
• ПРЕДОТВРАТЯВА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННАТА
ЕЯКУЛАЦИЯ
• УВЕЛИЧАВА БРОЯ НА
СПЕРМАТОЗОИДИТЕ
• ПОДОБРЯВА ЕРЕКЦИЯТА

Екип от биолози и фармацевти, който стои зад успеха на Femisan
представява естествно решение за деликатни проблеми на мъжкия
стерилитет и еректилна дисфункция, проблеми с които мъжете днес
все по-често се сблъскват при планирането на семейство.

Екстрактът на Демяна (Turnera diffusa L.) помага при облекчаване на симптомите
на еректилна дисфункция защото увеличава притока на кръв в гениталиите и
стимулира нервите на долната част на гръбначния мозък, така че насърчава ерекция
и елиминира проблема на преждевременна еякулация. Демияна повишава нивото
на вътрешната енергия и засилва либидото. Успешно се прилага при стерилитета,
проблеми с простатата и пикочните инфекции.
L-карнитин и ацетил-L-карнитин са аминокиселини, необходими за нормалното
функциониране на сперматозоидите. Важен компонент на семенната плазма и
самите сперматозоиди, играейки важна роля в съзряването и подвижността на
сперматозоидите.
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Ако ви се струва, че нивото
на стрес е достигал максимум
и се чувствате безпомощно,
неохотно и депресирани,
струва ви се, че нямате изход?

Решението е пред Вас - Optima Forma помага при
преодоляването на стрес, депресия и анаксиозност!
Много растения имат успокояващ ефект, облекчаване на физическо
напрежение, подобряват настроението, а не водят до пристрастяване и нямат
странични ефекти, което го прави по-лесно да успиване. Ние в Optima forma
сме отделили 3 ключови растения, които имат естествено седативно действо и
които помагат при:
• РЕДУЦИРАНЕ НА НЕРВНОСТ
• ПРЕМАХВАНЕ НА СТРЕС
• УКРЕПВАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН СЪН
• КОНЦЕТРАЦИЯ И ПАМЕТТА
• ПОДОБРЯВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕТО
• ДЕПРЕСИВНИ СЪСТОЯНИЯ
OPTIMA FORMA има много благоприятен ефект в случаи на психическо и
физическо изтощение при ежедневен стрес. Възстановява силата и радостта
от живота!
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• ПОДУТ СТОМАХ
• ЛОШО ХРАНОСМИЛАНЕ
• ЗАПЕК (ЗАТВОР)
• ЗАДЪРЖАНЕ НА ВОДА В
ОРГАНИЗЪМА
• МНОГО КИЛОГРАМИ
• ЦЕЛУЛОИТ

Ако разпознаете себе си в някой от тези симптоми –

ВРЕМЕ ЗА EQUIGAL КАПКИ!
EQUIGAL действа положително на
органите за хранослимяне, улеснява
храносмилането и премахва газове. Често
се използва при лечението на катар на
стомаха и дебелото черво. Дори и при
многократна употреба, не дразни черевната
лигавица, може да се прилага при
трудности в червата, лениво дебело черво,
както и при намаляване на перисталтика,
увреждане на черния дроб, забавяне на
секрецията на жлъчката и възпаление на
жлъчката.
Използва се при задържане на вода в
организма защото насърчава дренаж,

За храносмилянето
без проблеми!

премахва токсични метаболити, които
съюдава обременен и напълнял
организъм. EQUIGAL стимулира работата
на червата, черния дроб, жлъчния
мехура, далака и панкреаса, колики и е
газогонно средство, възпрепятства процеса
на разлагане. Това го прави особено
ефективен при проблеми с целулитът
обикновено се появява в резултат на
нарушена работа на бъбреците, черния
дроб, червата, неправилното хранене и
липсата на движение.
Повишен метаболизъма и изхвърляне
на излишни течности, стимулира
елиминирането на водно въздушните
възглавници под повърхността на кожата.
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ЗДРАВА КОЖА – МЕХЛЕМ ЗА ДУШАТА!
DEVI МЕХЛЕМ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ е естествена билкова формула, без кортикостероиди
със силно защитно и регенериращо действие и може да се прилага в редица кожни
проблеми като:

• ПСОРИАЗИС • ЕКЗЕМА • БЕЛЕЗИ • КЕРАТОЗИ
През последните десетилетия, всички приказкват за вредните въздействия на слънчевата
радиация. В допълнение към адекватната защита по време на излагане на слънце през цялата
година позволете си идеален мехлем, който ще регенерира кожата ви и ще я подхранва!
Използва се за:

• АЛЕРГИИ И ИРИТАЦИИ ОТ СЛЪНЦЕТО
• ЛУНИЧКИ И ПЕТНА ВЪЗНИКНАЛИ КАТО ПОСЛЕДИЦА ОТ СЛЪНЧЕВИ БАНИ
• ИЗГАРЯНИЯ
Основата на този мехлем е от пчелен
восък и висококачествени растителни
масла: масло от жожоба, авокадо, невен,
иглика и пшеничен зародиш, които са
уникални в лечението на рани и кожни
проблеми. Маслото от чилийска роза е
източник на транс-ретиноева киселина
(естествен продукт на витамин А), което
води до по-бързо възстановяване на
увредената кожа. Мехлемът овлажнява
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кожата, храни я, има омекотителен и
противовъзпалителен ефект. Той съдържа
алантоин, бизаболол (активно вещество
от лайка) и пантенол. Етеричното масло
от розмарин, лавандула, бергамот и
мандарина стимулира регенерацията на
кожата, успокоява я и лекува. Мехлемът
глади кожата, чисти некротичната тъкан и
стимулира създаването на нови клетки.
Предлага се в опаковки от 50 мл и 15 мл.

tel: +381 (11) 23 900 86

exclusive line

exclusive line
+aromatherapy
DEVI ГЕЛ ЗА ГЪРДИТЕ И ДЕКОЛТЕТО е
природна билкова формула със съставки за
увеличаване на обема и тонуса на гърдите.
Той съдържа сминдух който при народа
има вековна репутация за увеличаване на
бюста. Основната съставка на сминдуха е
фитоестрогенът (билков естроген).
Естрогенът има множество действия в
организъма и между другото, влияе и на
увеличаването на гърдите. Екстрактът на
хмел повишава този ефект и заедно със
сминдуха улеснява кръвообращението,
разширява млечните жлези и като по
този начин прави гърдите по-големи и
по-стегнати. Голямата концентрация на
витамини А и Е в маслото от авокадо и
чилийската роза осигуряват допълнителна
енергия на тъканите на кожата, се бори
със свободните радикали и забавя
стареенето. Маслото от авокадо има
забележителната способност да регенерира
и да подмладява поради присъствието
на висока концентрация на есенциални
мастни киселини, които предотвратяват
изсушаването и поддържат еластичността на
кожата.
Розовото масло стимулира синтеза на
колаген, което е добра профилактика против
създаването на бръчки на чувствителната
част на деколтето, както и появата на стрии
по гърдите. С редовната употреба на гел
гърдите стават по-големи и по-твърди, докато
същевременно наличието на ценни масла
подхранва и прави кожата по-кадифена.

УВЕЛИЧАВА ОБЕМА И ТОНУСА
НА ГЪРДИТЕ
КОЖАТА СТАВА МЕКА И
КАДИФЕНА
VRAĆA ČVRSTINU NAKON
DOJENJA
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DEVI МЕХЛЕМ ЗА ПЕТИ
е специална билкова формула,
предназначена за кожата на петите и
стъпалата. Резултатите са видими още
след второто прилагане. Мехлемът
омекотява грубата, суха и напукана кожа.
Неговите специални активни съставки
Възстановяват мекотата на кожата и
еластичността. Благодарение на високото
съдържание на масло чилийската
роза, какаовото масло и пчелния восък
хидратацията на кожата веднага се
увеличава, на уморените крака се връща
жизнеността, а наличието на етерични
масла на розмарин, градински чай, чаено
дърво, лавандула и syzygium предпазва от
инфекции.
Козметичната линия DEVI е създадена
поради необходимостта да ползваме
най-качествените естествени съставки.
Кожата, като наш най-голям орган поглъща

всичко и това, което сложим върху нея
дали наистина я храни или чрез кремата
внасяме и вредни вещества каквито са
консервантите и съставки със синтетичен
произход, които могат да нарушат нашият
естествен баланс в организма. Знаете
ли, че от това, което поглъща кожата
може да бъде засегнате дори и работата
на вътрешните органи като бъбреците
и черния дроб и че може да се наруши
хормоналния баланс?
Като се имат предвид нуждите на
съвременната жена и на човека, чийто
живот е напрегнат и изпълнен със стресни
ситуации, ние сме създали една напълно
естествена козметика, която ще задоволи,
нахрани и излекува вашата кожа.

DEVI ПРОТИВ СТРИИ
е ефективна билкова формула, която
подобрява еластичността на кожата,
предотвратява стрии и намалява вече
такива. Съдържа масло авокадо с огромни
способности да регенерира и подмладява
кожата поради присъствието на висока
концентрация на есенциални мастни
киселини, които предотвратяват сушенето
и поддържат еластичността на кожата.
Маслото от пшеничен зародиш е богато
с витамини и е природен антиоксидант,
който стимулира регенерацията на
тъканта и е идеален за борба срещу
стрии. Маслото на чилийската роза е
източник на транс-ретиноева киселина
(естествен дериват на витамин А,
който води до по-бързо възстановяване
на увредения епидермис на кожата,
като например ускорява действието на
кератина. Етеричните масла от лавандула,
мандарина, розмарин и бергамот
комплектоват действието на мехлема в
борбата срещу стрии.
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Какаовото масло е естествен овлажнител
на кожата, който има голяма способност
за задържане на влагата, в същото време
позволява на кожата да диша. Невенът
омекотява, тонизира, регенерира и
овлажнява кожата.
DEVI МЕХЛЕМ ПРОТИВ СТРИИ
Благодарение на всички тези качества,
той обилно овлажнява кожата, по
повърхността на кожата създава
полупропусклив слой, който предотвратява
загубата на влага, увеличава
еластичността на кожата, което намалява
възможността от възникване на стрии
по време на бременност и помага за
възстановяване на повредената тъкан
и цвята на вече съществуващите стрии
доближава до естествения цвят на кожата.

tel: +381 (11) 23 900 86

за вирусни брадавици
+ aromatherapy

Той п
ом
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Брадавиците са упорито и досадно явление и често присъстват на места където
предизвикват болка и дразнят (под гърдите, шията, корема...). Те възникват като
последица от инфекция с човешки папилома вирус (HPV) и са много заразни.
Ароматерапията се счита за най-ефективният метод за разрешаване на проблема с
HPV и други вируси. Етеричните масла не са миризми от бутилката, а могат да се считат
за билкови лекарства, които съдържат съставки с доказано действие срещу широк
спектър от вируси. В борбата срещу вирусите основните етерични масла, които действа
на тях са тези, които съдържат висока процент на монотерпен, монопертенски алдехиди
и кетони, а това са основно чаеното дърво и равенсара (които имат силно антивирално
и имуностимулиращо действие).
Предлагаме Ви естествено решение под формата на “Devi мехлем за вирусни
брадавици” богат с етерични масла от чаено дърво, див риган и ревенсар като едни
от най-мощните антивирусни масла, които действат върху основната причина на
проблема. Рициновото масло, също е ефективно срещу вируси, съдържа киселина,
която постепенно изсъхва брадавиците, докато екстрактът от кора от върба има
кератолитично действие. Брадавици изчезват от кожата, в зависимост от мястото, на
което се намират и от големината, за 3-6 седмици без увреждане на околната тъкан,
възпаление и болка.

Предлага се в опаковки от 50 мл и 15 мл
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ЗА ВЪЗРАСТ

0+

За вашето бебе
най-доброто
нещо
е беби кремът
Be-Be-star!

• БЕЗ ПАРАБЕН
• БЕЗ КОНСЕРВАНТ

Всеки иска за малкия си SUPER STAR, всичко най-добро, защото в нашия
живот няма по-голяма звезда от нашето дете. Ето защо HERBASVET е
произвел крема за най-нежната кожа, кожата на вашето бебе. Be-Be STAR
крем поради наличието на ланолин, който има защитна роля, създава защитен
слой и предотвратява дразненето поради наличието на урина и фекалии,
действа антибактериално и предпазва кожата от изсушаване. Какаовото масло
и кокосово масло с висока концентрация на витамините А и Е и ненаситени
мастни киселини хранят нежната кожа. Маслото от невен предотвратява
зачервяване и обриви, и позволява възстановяване на вече увредена кожа.
Пантенол лесно прониква в кожата, поддържа влага, мекота и заедно с
бизаболола и цинак предотвратява възпалението на кожата.
www.devi.rs

tel: +381 (11) 23 900 86

