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Za każde 100 zł 
wydane na zakupy z katalogu Blue Nature!

Wyjątkowa okazja!
500055
Duża torba plażowa
Bardzo szykowna, w modnym marynarskim stylu, z miękkimi i długimi rączkami 
stylizowanymi na żeglarską linę. Bardzo pojemna – zmieścisz w niej wszystko, 
czego potrzebujesz na plaży. Zapinana na suwak. Z podszewką i dodatkową 
wewnętrzną kieszonką zapinaną na suwak. 44 x 32 x 15 cm 

2190
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69,90

4990

500050
Victory Męska Woda
Perfumowana
Zapach przeznaczony dla aktywnych, dynamicznych 
mężczyzn, którzy w tętniących życiem miastach czują się 
wspaniale. Mieszanka nut zapachowych tworzy zapach 
sportowy a jednocześnie elegancki. 
Nuta głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty morskie. 
Nuta serca: jaśmin, liść laurowy. 
Nuta podstawy: drzewo gwajakowe, ambra, 
paczuli, mech dębowy. 50 ml

500051
Fever Męska Woda
Perfumowana
Zapach dla ponadczasowych mężczyzn. Nuty drzewa cedro-
wego i paczuli skomponowane z intensywnymi męskimi 
tonami tworzą ciepłą, delikatną i wyróżniającą się całość.  
Nuta głowy: głóg włoski, kapryfolium. 
Nuta serca: drewno sandałowe. 
Nuta podstawy: drewno cedrowe, paczula. 50 ml

-20zł

-20zł

69,90

4990
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Naturalnie przywróć swoim włosom 
ich naturalny kolor

Aktywator koloru Time Away! to innowacyjny kosmetyk zaprojektowany na bazie srebra  
i naturalnych enzymów, wzbogacony o silny antyoksydant koenzym Q10.  

Preparat skutecznie przywraca włosom ich naturalny kolor bez konieczności farbowania. 
Działa na bezbarwną melaninę włosów, dzięki czemu siwe włosy stopniowo i od wnętrza 
cebulek odzyskują swój naturalny młodzieńczy kolor i sprężystość charakterystyczną dla 
włosów ludzi młodych. Jednocześnie poprawia ich wygląd i nadaje połysk. Zapobiega 
łupieżowi. Przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów niezależnie od ich koloru.   

500044
Aktywator Koloru Time Away! 
125 ml

Więcej informacji na temat preparatu 
znajdziesz na www.betterware.pl

129,90

8990

Żegnajcie
siwe włosy!

DLA KOBIET

I MĘŻCZYZN
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368158 
Żel do mycia ciała i włosów dla mężczyzn Perfect Man   
(Shower Gel & Shampoo) poj. 250 ml 
Pozostawia na skórze przyjemny, niedrażniący i bardzo delikatny 
zapach.  Wyjątkowa kompozycja morskich minerałów i mikroelemen-
tów zawarta w  soli morskiej  z Morza Adriatyckiego korzystnie wpływa 
na gospodarkę wodną skóry oczyszczając ją i zachowując naturalną 
równowagę. Ekstrakt z aloesu wygładza i nawilża skórę, wzmacnia 
włosy nadając im blask,  działa odświeżająco. Gliceryna 
silnie i dogłębnie nawilża, regenerując skórę.  

500030
Szampon wzmacniający dla mężczyzn Perfect Man 
z żeńszeniem (Professional Shampoo) poj. 250 ml 
Specjalnie dobrane składniki aktywne zawarte w formule szamponu 
sprawią, że włosy przerzedzone, cienkie z tendencją do wypadania 
odzyskają swój blask. Ekstrakt z korzenia z żeń-szenia wzmacnia 
strukturę włosów, dogłębnie odżywia, zapobiega ich wypadaniu 
i łysieniu. D-Pantenol nawilża, wygładza i pogrubi włókno włosa. 
Efekt: Włosy mocne, błyszczące, puszyste, zregenerowane i odporne 
na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.

21,90

1590

1590

Żegnajcie
siwe włosy!

-27%
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ML003
Torebka 
prezentowa
Blue Nature
22,5 x 18 x 10 cm 450

99,00

6900 11500
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500040
Sensation Woda Perfumowana
Idealny zapach dla namiętnych i zmysłowych kobiet, 
które cechuje niezależność i oryginalność oraz szalony 
temperament z nutą romantyzmu. Nuta głowy: kwiat 
neroli, malina, cytryna. Nuta serca: kwiat neroli, kwiat
pomarańczy, jaśmin, gardenia. Nuta podstawy: 
paczula, miód. 50 ml 

500041
Blossom Woda Perfumowana
Wspomnienie lata zaklęte w kwiatowo-owocowej 
kompozycji. Otul się zapachem emanującym radością życia. 
Promienna, pogodna i pozytywnie nastawiona do ludzi 
i całego świata – taka jest kobieta, której osobowość wyraża 
ten zapach. Nuta głowy: sycylijska cytryna, zielone 
jabłko, pomarańcza. Nuta serca: jaśmin, biała róża. 
Nuta podstawy: cedrowa drzewo, piżmo, ambra. 
50 ml

-30zł



69,90

4990

-20zł

500048
Woda perfumowana Lato w Toskanii
Ten piękny kwiatowy zapach przeznaczony jest dla 
pewnej siebie kobiety, podążającej swoją własną drogą. 
Kusi swoją lekkością, świeżością oraz elegancją. 
Nuta głowy: kaktus. Nuta serca: jaśmin, róża, frezja. 
Nuta podstawy: nuty drzew, cedr. 50 ml

500049
Woda perfumowana Lato w Prowansji
Zapach, który sprawi, że każdego dnia na twarzy kobiety poja-
wi się uśmiech. Przeznaczona dla pań pozytywnie nastawio-
nych do życia i tryskających energią. Jest symbolem wolności 
i wiary. Nuta głowy: czarna porzeczka, gruszka. 
Nuta serca irys, kwiat pomarańczy, jaśmin. Nuta 
podstawy; paczula, wanilia, fasola Tonka. 50 ml6990
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500042  
Ever Lasting puder ryżowy
ze srebrem koloidalnym
Transparentny, bardzo lekki, sypki,  naturalny 
puder ryżowy wzbogacony o srebro koloidalne.    
8 g

500043  
Wysuwany pędzel
do pudru
10 x 2,5 x 2,5 cm

Przy zakupie Pudru ryżowego
Wysuwany pędzel do pudru

za 1290

3990

Ever
Lasting

39,90

2990

-10zł
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500034 
Eliksir piękna - Retinol
15 ml

Wybierz Eliksir piękna - Retinol, 
jeśli Twoja skóra jest:  
matowa, szara, wykazuje widoczne 
oznaki starzenia, dojrzała, wymagająca 
regeneracji, ujędrnienia, skłonna do 
przebarwień.

Działanie: Pobudza produkcję ko-
lagenu i elastyny, stymuluje odnowę 
komórkową skóry, wygładza zmarszcz-
ki, stymuluje keratynizację skóry, 
rozjaśnia przebarwienia. Chroni skórę 
przed przedwczesnym starzeniem.

500036 
Eliksir piękna 
- Coenzyme Q10
15ml

Wybierz Eliksir piękna - Coenzyme 
Q10, jeśli Twoja skóra jest:  
z drobnymi zmarszczkami, skłonna do 
wysuszania, narażona na promienio-
wanie UV. Każdy rodzaj cery.

Działanie: Nawilża, poprawia ję-
drność skóry i jej elastyczność, 
niweluje drobne zmarszczki. Chroni 
przed szkodliwymi działaniami pro-
mieniowania UV i zanieczysz-
czeniem środowiska

49,90

3490
4990

500035 
Eliksir piękna - Collagen
15ml

Wybierz Eliksir piękna - Collagen, 
jeśli Twoja skóra jest:  
wiotka, sucha, dojrzała, z oznakami 
starzenia, z widoczną utratą elastycz-
ności.

Działanie: Zwiększa poziom nawilże-
nia skóry i poprawia jej elastyczność.  
Zapobiega wiotczeniu skóry, przywra-
ca jej właściwą gęstość, spoistość.

Odżywienie dla Twojej skóry

4990

-15zł
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7490

WIDOCZNY EFEKT

WYGŁADZENIA

500001
Krem do twarzy na dzień/noc Perfect Beauty 
Day&Night Face Cream (50 ml), każdy rodzaj skóry.  
Cel : Zahamowanie procesu starzenia skóry. Zawiera kompleks 
odmładzający o działaniu regenerująco-wygładzającym. Stosuj 
rano / wieczorem na czystą skórę,  pomijając górne powieki.  

500002 
Intensywne Serum Perfect Beauty
Intensive Serum (15 ml), każdy rodzaj skóry. 
Cel : Widoczne wygładzenie zmarszczek i poprawa napięcia. Zawiera 
kompleks antyzmarszczkowy o działaniu ujędrniająco - wygładzają-
cym.  Skóra gładka,  zregenerowana i odmłodzona. Stosuj 
rano i/ lub wieczorem pod krem z linii Perfect Beauty, 
pomijając górne powieki.

500003
Intensywna Terapia Perfect Beauty
Aktywne Serum na dzień   
High Intensive Therapy Day Active Serum (15 ml), każdy rodzaj skóry. 
Cel: Silne działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwstarze-
niowe.  Skóra widocznie  wygładzona, zregenerowana, 
nabierze blasku i jędrności. Stosuj wieczorem pod krem 
z linii Perfect Beauty, pomijając górne powieki.

500004 
Intensywna Terapia Perfect Beauty
Aktywne Serum na noc 
High Intensive Therapy Night Active Serum (15 ml), każdy rodzaj skóry. 
Cel: Poprawa napięcia, jędrności, wygładzenie dzięki komplekso-
wi liftingującemu.  Widoczny efekt wygładzenia połączony 
z  działaniem przeciwstarzeniowym.  Stosuj rano pod 
krem z linii Perfect Beauty, pomijając górne powieki.  

114,90

7990

8990

74,90

5490

-20zł

-35zł
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500003
Intensywna Terapia Perfect Beauty
Aktywne Serum na dzień   
High Intensive Therapy Day Active Serum (15 ml), każdy rodzaj skóry. 
Cel: Silne działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwstarze-
niowe.  Skóra widocznie  wygładzona, zregenerowana, 
nabierze blasku i jędrności. Stosuj wieczorem pod krem 
z linii Perfect Beauty, pomijając górne powieki.

500047
Płyn micelarny 4 w 1  
200 ml
Zawarte w płynie micele pochłaniają nadmiar sebum, cząstki 
makijażu, a także liczne zanieczyszczenia powstałe na skórze 
twarzy w ciągu całego dnia. Dzięki zastosowaniu dyspergo-
wanego oleju Babassu płyn zapewnia dokładny demakijaż 
i oczyszczanie bez zaczerwienień, pieczenia, podrażnień czy 
uczucia ściągnięcia, nie naruszając bariery hydrolipidowej 
skóry, która pozostanie czysta i odświeżona.  Dodatkowo 
olej Babassu nawilża skórę, ujędrnia oraz zapobiega 
procesom starzenia. 

500046
Bezalkoholowy  tonik do twarzy 
200 ml 
Łagodny, bezalkoholowy tonik głęboko oczyszcza sku-
tecznie usuwając zanieczyszczenia, pozwala kremom 
lepiej się wchłonąć i zwiększa absorbcję składników 
odżywczych w nich zawartych.  Łagodzi podrażnienia, 
odświeża i przywraca skórze naturalne pH.   
Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu jest idealny 
dla skóry wrażliwej. 2490

24,90

1990

-20%

NIE ZAWIERAJĄ SILIKONÓW, 
SLES, SLS, PARABENÓW.
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Składniki aktywne 
wykorzystane w serii Botanic!: 

      wygładzają skórę, 

      hamują proces jej starzenia, 

      chronią przed wolnymi rodnikami,

      działają liftingująco i odżywczo,

      sprawiają, że skóra wygląda świeżo, 
      młodo i zdrowo.

Ekstrakt z rokitnika – ma silne działanie lecznicze 
i pielęgnacyjne. Stanowi bogate, naturalne źródło 
minerałów, witamin (A, C, E, K) oraz składników bio-
logicznie czynnych opóźniających proces starzenia 
się skóry,  flawonoidów, karotenoidów, soli mine-
ralnych i kwasów tłuszczowych. Jako jedyny olej 
roślinny zawiera wysokie stężenie kwasu Omega-7, 
będącego naturalnym składnikiem lipidów skóry. 
Nawilża, odżywia i regeneruje. Doskonale nadaje 
się do pielęgnacji skóry normalnej oraz przesuszo-
nej, zniszczonej, dojrzałej. 

• Niweluje drobne zmarszczki
• Poprawia elastyczność skóry
• Wygładza i ujędrnia 
• Skutecznie opóźnia procesy starzenia się

Ekstrakt z chabra bławatka – bogaty w anty-
oksydanty, kwasy fenolowe, flawonoidy. Działa 
zmiękczająco, przeciwzapalnie, antyseptycznie, 
nawilżająco, wygładzająco. Ma właściwości obkur-
czające, wzmacnia naczynka włosowate. Doskonale 
pielęgnuje skórę wrażliwą, naczynkową, podrażnio-
ną, zmęczoną. 

Ekstrakt z zielonej herbaty – bogate źródło 
polifenoli o silnych właściwościach przeciwutle-
niających, wzmacniających naczynka krwionośne. 
Działa przeciwzapalnie, przeciwzmarszczkowo, 
antyseptycznie, hamuje występowanie wyprysków.  
Doskonale pielęgnuje, nawilża i odżywia skórę 
wrażliwą, suchą i normalną.

Olej z nasion czerwonych winogron – cechuje 
się wysoką zawartością biologicznie czynnych fla-
wonoidów, witamin A ,E ,K , D,  o silnych właściwo-
ściach regeneracyjnych, odżywczych, nawilżają-
cych.   Opóźnia proces starzenia się skóry, zwiększa 
elastyczność, niweluje drobne zmarszczki.

Masło Shea – dzięki obecności składników od-
żywczych, w tym kwasów tłuszczowych, powoduje 
natychmiastowe nawilżenie skóry. Bogate w 
witaminy  A, E i F,  poprawia elastyczność warstwy 
rogowej skóry. Regeneruje i odżywia skórę, pozo-
stawiając na niej ochronny płaszcz lipidowy.  

Olej z awokado  – źródło 7 witamin A, B, D, E, H, 
K, PP. Działa wielokierunkowo: odżywia, wzmacnia, 
uelastycznia, niweluje szorstkość skóry, regeneruje 
uszkodzoną barierę ochronną, działa przeciwsta-
rzeniowo i wygładzająco.

12 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



Linia pielęgnacyjna wykorzystująca drogocenne właściwości naturalnych składników 
roślinnych, powstała by jak najdłużej zachować młodość skóry, skutecznie wspierać jej 

kondycję i chronić przed zanieczyszczeniami środowiska.

500026
Nawilżający krem do twarzy na dzień
Botanic!  
(Moisturizing Day Face Cream) Optymalnie nawilża i pielę-
gnuje cerę. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu skóry, 
działa przeciwzmarszczkowo, wygładza i uelastycznia. Łagodzi 
podrażnienia, działa kojąco na skórę; poprawia 
jędrność. Ma lekką konsystencję. 50 ml

Botanic!

500025
Przeciwzmarszczkowy 
krem pod oczy  Botanic!  
(Eye Cream) Opóźnia proces starzenia się skóry wokół oczu, 
zapobiega powstawaniu zmarszczek, poprawia sprężystość 
skóry, wygładza ją i nawilża. Stosuj go rano i wieczorem. 15 ml

500027
Odżywczy krem do twarzy na noc  
Botanic!  
(Nourishing Night Face Cream) Doskonale odżywia i regene-
ruje skórę twarzy w czasie nocnego odpoczynku. Optymalnie 
ją nawilża i jednocześnie natłuszcza. Przeciwdziała 
powstawaniu zmarszczek, wygładza, ujędrnia 
i poprawia sprężystość skóry. 50 ml

500028
Krem normalizujący
do twarzy i dekoltu Botanic!  
(Normalizing face & neckline cream) Krem przeznaczony 
do pielęgnacji cery tłustej i mieszanej. Zawiera naturalne 
składniki aktywne normalizujące pracę gruczołów 
łojowych, pochłaniające nadmiar sebum i niwelujące 
błyszczenie skóry. Na dzień i na noc. 150 ml 4990

-10zł

500029
Krem do rąk z olejkiem z awokado Botanic! 
Połączenie olejku z awokado, gliceryny i allantoiny sprawia, że krem błyskawicznie nawilża, zmiękcza i odżywia, delikatną i spierzch-
niętą skórę dłoni, dając uczucie komfortu i ukojenia. Chroni skórę dłoni przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak wiatr 
i niskie/wysokie temperatury, suche powietrze, doskonały w okresie zimy. Opóźnia proces starzenia skóry, wyrównuje jej koloryt, 
łagodzi podrażnienia. 75 ml

-10zł

39,90

2990

29,90

1990

39,90

2990

-10zł

1790
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2990

Maseczka 
do twarzy 

Głębokie oczyszczanie skóry 
przy jednoczesnym silnym działaniu 

regenerującym, ujędrniającym, 
przeciwzmarszczkowym 
i przeciwstarzeniowym.  

• Innowacyjna receptura ze srebrem koloidalnym, 
miedzią koloidalną i mieszanką naturalnych  
ekstraktów roślinnych

• Głęboko oczyszcza i eliminuje toksyny 
• Odblokowuje pory skórne, usuwa zaskórniki
• Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry
• Poprawia jędrność i napięcie
• Dodaje cerze naturalnej witalności     
• Do każdego rodzaju cery
• Nie zawiera konserwantów

500031
Czarna 

maseczka 
oczyszczająca   

Perfect Skin
(Purifying Black Mask), 50 g 

WYSTARCZY 

NA 5
ZABIEGÓW

14 Spiesz się! Liczba produktów w promocji oraz nowości ograniczona



500007
Nawilżający Balsam do Ciała Perfect Body
(Hydrating Body Balm) poj. 250 ml
z masłem shea, ekstraktem z mango 
i olejkiem pomarańczowym.  

500006 
Regenerujący Balsam do Ciała Perfect Body
(Regenerating Body Balm) poj. 250 ml
z masłem shea, olejem z rokitnika i ekstraktem z kawy Arabika..
Aktywne składniki intensywnie regenerują skórę, odżywiają 
i przywracają jej naturalną jędrność jednocześnie 
przyczyniają się do poprawy krążenia w skórze i redukcji 
cellulitu. Balsam aktywnie pielęgnuje dając efekt 
uelastycznienia skóry.

Perfect 
Body

39,90

2990

500009 
Peeling Nawilżający Perfect Body 
(All in One Hydrating Peeling)  poj. 300 ml
Peeling do ciała,  nawilżający, delikatny aromat cytrusów.
Zawarte w produkcie drobinki naturalnych zmielonych łupin 
orzecha włoskiego, pestek moreli i migdałów zanurzone w kre-
mowej bazie głęboko oczyszczają i złuszczają martwy 
naskórek nie podrażniając go, dzięki temu może być 
stosowany nawet do skóry wrażliwej.

500010 
Peeling Regenerujący Perfect Body
(All in One Regenerating Peeling) poj. 300 ml
Peeling do ciała, regenerujący, delikatny 
aromat czekoladowy 

3990

-20 zł

-10zł

49,90

2990

4990
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Perfect 
Hair

Włosy suche
500012 
Szampon do włosów suchych i zniszczonych
(Shampoo - Damaged & Dry Hair) poj. 250 ml 

500016 
Odżywka do włosów suchych i zniszczonych 
(Conditioner - Damaged & Dry Hair) poj. 200 ml

Włosy farbowane
500011 
Szampon do włosów farbowanych
(Shampoo - Coloured Hair) poj. 250 ml

500015 
Odżywka do włosów farbowanych 
(Conditioner - Coloured Hair), poj. 200 ml

Linia do włosów, która w swoich recepturach 
wykorzystuje wieloletnie badania nad skutecznością 
i uzdrawiającym wpływem roślin i ziół. 

Dla naszych preparatów do włosów najważniejsze są…
włosy. Ich zdrowie, gęstość, naturalny blask i piękno 
dlatego główną rolę grają tutaj naturalne wyciągi 
z dobroczynnych roślin.

Bez parabenów, 
silikonów, SLES, SLS, 

sztucznych barwników.

2190

2190

2190

2190
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Włosy cienkie, 
przetłuszczające się
500013 
Szampon zwiększający 
objętość włosów
(Shampoo – Volume Boost) poj. 250 ml 

500017 
Odżywka zwiększająca 
objętość włosów
(Conditioner – Volume Boost)  poj. 200 ml 

Włosy osłabione
500014 
Szampon wzmacniający włosy 
(Shampoo –  Strengthening Hair ) 
poj. 250 ml 

500018
Odżywka wzmacniająca włosy 
(Conditioner –  Strengthening Hair) 
poj. 200 ml 

-23%

21,90

21,90

21,90

21,90

Każdy produkt z tej strony za 1690

19
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500024 
Balsam do higieny intymnej Perfect Care
(Intim Balm) poj. 300 ml  z ekstraktem z lnu i kwasem mleko-
wym. Delikatnie oczyszcza, odświeża i optymalnie nawilża, za-
pewniając komfort wrażliwej skórze okolic intymnych. Utrzymuje 
neutralne pH. Dzięki łagodnym składnikom myjącym 
zapewnia długotrwałe uczucie świeżości, nie naruszając 
flory bakteryjnej delikatnej skóry. 

19,90

1390

-30%

500045 
Płyn do kąpieli i pod prysznic 
„Słodki banan” 
Dzięki łagodnym środkom myjącym, glicerynie i naturalnemu 
pH oczyszcza i nawilża skórę, zachowując jej naturalną 
równowagę kwasowo-zasadową. Zawiera ekstrakt 
z aloesu. Nadaje delikatny zapach, pozostawiając 
długotrwałe uczucie świeżości. 650 ml

24,90

1790

-28%

Dla 
Ciebie

Dla 
dziecka
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Szczoteczka do zębów Nano Gold
z nanocząsteczkami złota 
366001 POMARAŃCZOWA
366002 RÓŻOWA
366003 ZIELONA
366004 NIEBIESKA 
• Antybakteryjne działanie
• Nanocząsteczki złota niszczą bakterie
• Higienicznie czysta szczoteczka

367427
Pasta stomatologiczna 
Silver Action ze srebrem 
koloidalnym 
• Pasta do zębów o kompleksowym 
 działaniu antybakteryjnym
• Zawiera nanocząsteczki srebra
• Dokładnie czyści zęby i pielęgnuje 
 dziąsła zapobiegając próchnicy 
 i powstawaniu kamienia nazębnego
• Łagodnie wybiela
• Słodzona naturalną, roślinną substancją 
 słodzącą otrzymywaną ze stewii
• Superwydajna, nałóż na szczoteczkę 
 ilość pasty wielkości ziarnka grochu
• Oryginalny, silny smak 
 goździków
• 50 ml

NATURALNE SKŁADNIKI
ZE SREBREM KOLOIDALNYM

BEZ FLUORU!

24,90

1990

366934
Proszek do wybielania zębów 
White Action 
• Usuwa przebarwienia zębów 
 spowodowane m.in. paleniem 
 papierosów, piciem kawy i herbaty
• Obniża pH, dezynfekuje jamę 
 ustną, odświeża oddech
• Zawiera naturalne ekstrakty roślinne
 korzystnie działające na dziąsła
• Możesz nakładać go na zwilżoną
 szczoteczkę lub stosować
 na pastę do zębów
• 30 ml

367428
Super koncentrat - płyn 
stomatologiczny 
do płukania ust Silver Action 
ze srebrem koloidalnym 
• Wlej niewielką ilość płynu do zakrętki 
 i uzupełnij wodą według uznania
• Zapobiega zapaleniu dziąseł 
 i śluzówki jamy ustnej
• Chroni przed próchnicą 
 i krwawieniem dziąseł
• Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej
• Nie przebarwia szkliwa
• Można stosować do płukania 
 gardła  w przypadkuinfekcji 
 gardła i migdałków
• Zawiera naturalne olejki eteryczne
• Pojemność 500 ml

-23%

2990

29,90

22902990

-20%
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367425
Czerwona herbata z chromem 
w kapsułkach
(30 kapsułek)
Doskonała dla osób chcących bezpiecznie i skutecznie 
schudnąć. Każda kapsułka zawiera ekstrakt z czerwonej 
herbaty i chelat chromu – idealne połączenie sprzyjające 
szybszemu spalaniu tkanki tłuszczowej. Zalecana dzienna 
porcja 2 kapsułki zawiera 500 mg ekstraktu z czer-
wonej herbaty i chelat chromu 37 µg (92,5% RDA). 4990

368125
Proszek perłowy w kapsułkach
30 kapsułek
• Zdecydowanie opóźnia proces starzenia 
• Odżywia skórę od wewnątrz
• Wspomaga nawilżenie i metabolizm komórek skóry 
• Wygładza zmarszczki, rozstępy
• Wzmacnia paznokcie
• Wzmacnia włosy
• Wzmacnia kości
• Wzmacnia układ nerwowy
• Reguluje układ odpornościowy
• Wzmacnia serce, łagodzi stres
• Reguluje ciśnienie krwi
• Poprawia wzrok
• Działa przeciwzapalnie
• Sprzyja pracy hormonów kobiecych
• Wspomaga utratę wagi

69,90

4990

Bądź piękna
latem

-20zł
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65304
Zielona herbata w kapsułkach
(30 kapsułek) 
Czynne składniki zielonej herbaty:
• wspomagają profilaktykę antynowotworową, 
• obniżają ryzyko zawału serca i miażdżycy tętnic,  
• zmniejszają ryzyko zakrzepów,
• obniżają poziom cholesterolu,
• oczyszczają organizm z toksyn,
• regulują procesy trawienne,
• działają antywirusowo,
• hamują proces starzenia organizmu,
• wspomagają odchudzanie,
• działają stymulująco i pobudzająco.    

367256
pH Body Balance 125 g
(miesięczna dawka)
Składniki aktywne, które mają zdolność odkwaszania 
organizmu oraz usuwania z niego złogów metali ciężkich 
i aluminium: Soda oczyszczona posiada zdolność 
podwyższania ph organizmu. Pektyny neutralizują 
toksyny, zmniejszą wchłanianie cholesterolu, chroniąc 
przed zawałem i miażdżycą, regulują perystaltykę 
jelit i zapobiegają zaparciom. EDTA, zmniejsza złogi 
miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Stewia 
(Stevia rebaudiana): naturalna substancja słodząca 
i lecznicza, posiada indeks glikemiczny i ilość 
kalorii równą „0”.

36,90

2690

-10zł

39,90

2990

-10zł
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62989
Koktajl Blue Nature
Czekoladowy
600 g (ok. 20 porcji)

62990
Koktajl Blue Nature
Waniliowy
600 g (ok. 20 porcji)

Czy wiesz, że
koktajl waniliowy może być doskonałą
bazą do Twoich ulubionych
szejków z owocami?

Po prostu
wlej mleko do szejkera
dodaj 2-3 łyżki koktajlu
waniliowego, łyżeczkę
odtuszczonego siemienia
lnianego i owoce!

14900

14900
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Uwaga!
Przy zakupie 
dowolnego
koktajlu

Profesjonalny 
szejker Blue Nature
otrzymasz za 9,90 zł

62988
Koktajl Blue Nature
Jogurtowo-Wiśniowy
600 g (ok. 20 porcji)

149,00

9900

Koktajle Blue Nature zawierają wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, 

błonnik pokarmowy oraz komplet witamin 
i składników mineralnych.

Zdrowie i energia
dla każdego

-50zł
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• Wspomaga zdrowe odchudzanie
• Chroni wątrobę 
• Wspomaga jej leczenie  

i regenerację
• Przyspiesza odnowę  

komórek wątroby
• Sprzyja usuwaniu toksyn 
• Pomaga walczyć  

z nadwagą i cellulitem
• Pomocny w profilaktyce 

cukrzycy

Zawiera aż 40% ekstraktu z karczocha Cynara Scolymus. 
Jest cztery razy silniejszy i wydajniejszy od innych preparatów 
z karczochem, dostępnych na rynku. Zawiera wiele związków 
wykorzystywanych w lecznictwie: cynarynę, flawonoidy, sterole, 
garbniki,  witaminy A, C i z grupy B, potas, wapń, magnez, man-
gan, żelazo, cynk. 

W swoim składzie ma także wyciąg z ananasa, który działa lecz-
niczo przy słabym wydzielaniu soków trawiennych. Korzystnie 
wpływa na nerki, naczynia wieńcowe, pracę serca i wątrobę. 
Ananasy zawierają bromelinę - naturalny enzym o silnych wła-
ściwościach przeciwzapalnych, który łagodzi bóle i zmniejsza 
opuchliznę oraz wspomaga gojenie się tkanek oraz poprawia 
efektywność trawienia pokarmów.
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368228
Skoncentrowany ekstrakt
z karczocha w proszku
Sposób użycia: zawartość  jednej saszetki rozpuść 
w 50 - 150 ml niegazowanej wody, w zależności od 
preferencji smakowych.  Najlepiej spożyj bezpośrednio 
po przygotowaniu. Dzienna dawka:  
minimum 1 saszetka dziennie. 
Opakowanie: 3 saszetki x 5 g

MAKSYMALNIE SKONCENTROWANY!
• 100% naturalnego ekstraktu karczocha i ananasa 
 -  bez konserwantów, bez cukru!
• Wygodna forma saszetek! Rozpuść zawartość 
 w wodzie i gotowe.
• Zawsze pod ręką, w torebce, teczce, bagażu 
 podręcznym, gdziekolwiek jesteś!
• Zawsze świeży! Każda saszetka szczelnie 
 zamknięta w trójwarstwowej folii  bez dostępu 
 powietrza.  Nie potrzebujesz lodówki 
 do przechowywania… 

Idealna 
figura

na wakacje

1990
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368419
Czekolada Orange Melody
Kremowa, gęsta czekolada wprawi Twoje 
kubki smakowe w prawdziwą euforię. Aro-
mat pomarańczowy nadaje jej wyjątkową, 
słodko-orzeźwiającą nutę. 120 g

Pyszna, mrożona  
czekolada
Składniki na jedną szklankę
100ml tłustego mleka
4 łyżki stołowe czekolady Blue Nature
pół szklanki lodu 

Mleko z czekoladą dokładnie zmiksować, dodać lód i blendować 
aż powstanie gęsty jak lody napój.

2499

368380
Czekolada Cuba Libre
Uwodzi zmysły połączeniem 
aromatów: rumowego z cytrynowym 
i pomarańczowym oraz ekstraktem 
z trzciny cukrowej. Ma wyjątkowy, 
orzeźwiający cytrusowy smak z nutką 
rozgrzewającego rumu. 120 g

24,99

1999

-20%
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368377
Kawa Blue Dream mielona 
o smaku wiśniowym 150 g

2499 2499

24,99

1999

368378
Kawa Blue Dream mielona 
o smaku kokosowym 150 g

368296
Kawa Blue Dream
mielona 150 g

368289
Kawa Blue Dream
w ziarnach 150 g

-20%

24,99

1999



368412
Czarna herbata Tropical Island
Wyśmienita i aromatyczna herbata o bardzo 
egzotycznym smaku. Zawarte w niej kawałki mango 
i papai dodają soczystości, a rodzynki i płatki róży - 
elegancji i słodyczy. Płatki bławatka nadają 
naparowi aromat świeżych kwiatów. Doskonała 
w wersji na zimno i na ciepło. 50 g

368411
Czarna herbata Strawberry Cream
Owocowa mieszanka na bazie czarnej herbaty Cejlon 
z domieszką kawałków truskawek, śmietanowym aromatem i 
kawałkami białej czekolady i kwiatków rumianku. 
Słodki, soczysty i lekki napar niczym wyśmienity 
deser. 50 g

-20%

24,99

1999 2499
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368413
Zielona herbata Pineapple & Ginger
Wyrazisty smak japońskiej senchy, wzbogacony 
rozgrzewającym i kojącym imbirem. Korzenna 
mieszanka w połączeniu z tropikalnym smakiem 
ananasa daje niepowtarzalny napar. 50 g

368410
Zielona herbata Secret Dance
Kryje w sobie połączenie zdecydowanych  
i intensywnych smaków japońskiej zielonej herbaty 
sencha, kwiatków słonecznika z delikatną nutą 
brzoskwini i róży. 50 g

-20%

Wyselekcjonowane gatunki herbat

Kontrolowany proces produkcji

Prawdziwe owoce i kwiaty

2499
24,99

1999

Luksusowe herbaty
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