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Виталия е създадена през 
1993 година и устремено 
напредва в развитието си. 
Дейността им е производство 
и търговия на здравословни 
продукти. Главната цел на 
Виталия е да предложи на 
хората натурални, вкусни 
и здравословни продукти с 
високо качество на достъпни 
цени.

Крънчи
Къпини и малини 375 гр

Крънчи
Къпини и малини 320 гр

Пълнозърнест 
Горски плодове 250 гр

Пълнозърнест 
Сурови ядки и семена 250 гр

Крънчи
Банан и шоколад 375 гр

Крънчи
Банан и шоколад 320 гр

Пълнозърнест
Тропически плодове 250 гр

Пълнозърнест
Шоколад 250 гр

Крънчи
Лешници и ябълка 375 гр

Крънчи
Лешници и ябълка 320 гр

Пълнозърнест
Стафиди и семена 250 гр

Тропикал 750 гр

Крънчи
Шоколад и семена от чия 350 гр

Крънчи
Шоколад и портокал 320 гр

3  Източник на   
    минерали, Ca и Mg

3  Високо съдържание 
    на фибри

3  Подсладени с  
    кафява захар



 Ягода и нар 90 гр Малина 85 гр Тропикал 90 гр

Мед и бадем 24 х 35 гр

Банан и шоколад 24 х 25 гр

Стафиди и шоколад 24 х 25 гр

Ябълка 24 х 25 гр

Крекери с ленено, сусамово семе 
и босилек 150 гр

Крекери със семена и босилек 
150 гр

Шоколад и банан 90 гр

Орех и лешник 24 х 35 гр

3  Обогатени с пшеничен зародиш

3  Подсладени с естествени подсладители

3  Приготвени с масло от рапица с богато 
    съдържание на Омега-3 

3  Богати на фибри

3  Без лактоза

3  Съдържа лъжица

Перфектна комбинация от 
овес, ядки и кафява захар. 
Източник на дълготрайна 
енергия. Подходящи са за 
спортисти, вегетарианци 
и бременни жени.  

Портокал и шоколад 24 х 30 грШоколад, лешник и протеин  24 х 35 гр Ягода и малина 24 х 35 гр



Диабетичната серия на 
Виталия се състои от различни 
естествени подсладители като:
фруктоза, стевия, екстракт от   

малц и цветен прашец.

Заместител на мед 250 гр

Ечемичен екстракт от малц 460 гр

Сусамов тахан 720 гр

Стевия 250 гр

Сок от арония 720 мл

Слънчогледово масло 1 л Натурален оцет от         
дива ябълка 250 мл

Ленено масло 
250 мл

Масло от тиквени 
семена 250 мл

Сусамово масло 
250 мл

Кокосово масло 370 мл

Пълнозърнест тахан 360 гр Кленов сироп 250 мл

Фруктоза 300 гр

Студено пресованите масла 
на Vitalia са произведени от 
първо пресоване, по възможно 
най-естествената технология. 
Без химически добавки 
и филтрации, те са 100% 
натурални. Богати на Омега 6, 
Витамини, Мед и Цинк; 
Без консерванти; От най-
висококачествени продукти.

Екипът на Vitalia следи 
постоянно тенденциите в 
здравословното хранене и 
създава иновативни продукти 
за всеки вкус. С оглед грижата 
за здравето на клиентите си, 
Vitalia въвежда нова линия 
от продукти  без добавена 
захар, а също е и в процес 
на намаляване на употребата 
на захар и в останалите си 
продукти, но запазвайки 
техния вкус.

3  Богат на протеини

3  Съдържа витамин А, Е, 
     В1, В2, В3

3  Източник на минерали 
     Ca, F, P, Na, K



Брауни 12 х 30 гр

Боровинка 12 х 30 гр

Кокос 12 х 30 гр

Алое вера и манго 250 млАлое вера и нар 250 млАлое вера 250 мл

Масло 15 х 100 гр Сол 15 х 100 гр

Кокос и шоколад 12 х 30 гр

Лешник 12 х 30 гр

Шоколад и мента 12 х 30 гр

Компанията производител 
е изцяло фокусирана в 
производство и дистрибуция 
на здравословни и органични 
продукти, както и продукти 
свързани с Аюрведа.

Quin Bite се състои само 
от натурални и органични 
съставки. 100% БИО, без 
глутен, без ГМО, веган, 
без добавена захар и без 
консерванти.

3  С високо съдържание на 
      алое

3  Подсладени с мед

3  Без захар



Гранд Еспресо 250 гр

Гранд Еспресо дозети 16 х 7 гр

Био Етиопия 250 гр Колумбия 250 гр Коста Рика 250 гр

Еспресо Бар 250 гр

Bianchi кафе е бързо 
развиваща се компания, 
специализирана в печенето, 
пакетирането и дистрибуцията 
на кафе. Фабриката има 
производствен капацитет от 
2 тона на час и разполага с 
високотехнологично, напълно 
автоматизирано оборудване, 
съгласно най-високите 
изисквания и стандарти за 
постоянен вкус и високо 
качество. Производственият 
процес се контролира от 
сертифицирани технолози в 
специализирана лаборатория, 
разположена на територията 
на фабриката.

ADORE е кафе с 
неподражаемо съчетание 
от най-добрите реколти 
арабика. С аромат и вкус, 
които радват сетивата. 
Подходящо за приготвяне 
в кафеварки, еспресо и 
филтър кафемашини.



Росо дозети 16 х 7 грГолд дозети 16 х 7 гр

Силвър 100 гр

Силвър 250 гр Блек 250 гр

Голд 100 гр

Безкофеиново 250 гр

Голд 250 гр

Джезве 100 гр

Россо 250  гр

Безкофеиново 100 гр



Войната току-що е приключила, 
когато младия Франц Йозеф 
Раух се впуска в приключението 
на своя живот. През 1919 г. в 
близост до Боденското езеро 
отваря малък цех за изцеждане 
на плодови сокове за местните 
фермери. Следващите три 
поколения преживяват бурни 
времена и работят всеотдайно. 
Днес Rauch е един от водещите 
производители на плодови 
сокове в Европа, доставя по 
целия свят и продължава да 
бъде семеен бизнес. 

Браво 2 л

Браво 1 л

Браво 1 л Браво 0.2 л

Браво 0.25 л



Смути 0.25 л Фреш 0.33 л

Май тий 1.5 л

Браво 0.5 л

Браво 1 .5 л

Май тий 0.5 л

Фреш 0.8 л



Изпълнена с крем 
във всяка хапка, крем 

питата Карузо е 
направена от специално 

пухкаво тесто с 
многобройни слоеве. 
Тя е изключително 

вкусна и те изпълва с 
удоволствие и приятно 

настроение.

Какао 62 гр

Йогурт и ягода 62 гр

Маскарпоне и кайсия 62 гр

Млечен шоколад 62 гр

Чийзкейк череша 62 гр

Чийзкейк боровинка 62 гр

Маскарпоне и малини 62 гр

Морска сол 70 гр Домат и моцарела  70 гр Червена чушка и сирене  70 гр Зеленчуков грил  70 гр Крема сирене  70 гр

Основана през 2012г.           
The Bakers  все още е млада, 
но модерна и  постоянно  
развиваща се компания. 
The Bakers създават 
висококачествени продукти, 
преоткривайки занаятчийски 
техники и умения и 
комбинирайки ги с модерните 
производствени възможности. 

Всяка брускета е 
отрязана от истинска 

чабата

С какао в 
тестото



ZIGI е марка 
висококачествени 

специално селектирани 
фъстъци. Мариновани 
са по специален начин 
с малко мазнина за 
повече хрупкавост и 

страхотен вкус.

HULIGAN е първата 
марка, лансирана от 

The Bakers  през 2011.
HULIGAN предлага 
селекция от вкусни 

семки и ядки.

Сол 70 гр Терияки 70 гр

Горчица 70 гр

Слънчоглед черен 110 гр

Белен фъстък 160 гр

Сладко чили 70 гр

Люто чили 70 гр

Слънчоглед шарен 110 гр

Белен фъстък 90 гр

Кетчуп 70 гр

Начо сирене 70 гр

Тиквени семки 100 гр

Небелен фъстък 150 гр Небелен фъстък 90 гр



Блок 20 х 38 гр

Млечен 30 х 16 гр Бял 30 х 15 гр

Млечен с бял 55 гр

Батър Тофи шоколад 90 гр Батър Тофи Мляко 90 гр

Бял 55 грМлечен 55 гр

Алфахор 20 х 40 гр

Arcor е основана през 1951 
година от група пионери. 
Тяхната основна идея е била 
да предлагат качествена храна 
на разумна цена за всички 
потребители по света. Arcor 
е перфектната комбинация 
от традиция и иновация. 
Създадена в Аржентина, 
компанията се развива 
успешно в над 120 държави 
по света, гарантирайки 
за високото качество на 
продуктите си.

Nourishing
Magical Moments



Мента 12 х 30,6 гр

Мента 20 х 7,2 гр

Ягода 120 х 5 грТутифрути 120 х 5 гр

Ягода и витамин Ц 12 х 30,6 гр

Плодови 20 х 7,2 гр

Екстра стронг 12 х 30,6 гр

Екстра стронг 20 х 7,2 гр

Ментол 12 х 30,6 гр

Диня и мента 20 х 7,2 гр

Плодови близалки 50 х 12,5 гр



Бисквита и млечен шоколад 
125 гр

Бисквита и млечен шоколад 35 гр

Бисквита и млечен шоколад 100 х 14 гр

Бисквита сандвич 250 гр

Бисквита цвете 140 гр

Бисквита лов ю 145 гр

Бисквита сандвич 125 гр

Бисквита с пълнеж 125 гр

Евровафла шоко 4 - 21 х 45 гр

Еврокрем бисквита 125 гр

Течен шоколад 500 гр Течен шоколад 300 гр

Кафява бисквита и млечен 
шоколад 125 гр

Бисквита и тъмен шоколад 125 гр

Swisslion е компания, която 
произвежда продукти с 
високо качество, произведени 
с модерни SL технологии. 
SL tehnology е символ и 
гаранция за високо качество 
и технологии, производство 
на естествена и здравословна 
храна с контролирано 
произход на входящите 
суровини и перфектен вкус, 
т.е. символ на модерна и 
високо автоматизирана 
технология.



Шоколадов десерт 300 гр

Портокал 150 гр

Чаени бисквите с еврокрем 300 гр

Сол 45 гр Сол 90 гр Сусам 90 гр

Чоко Макс 250 грКоко Макс ориз и царевица 250 гр
без глутен

Сине Макс канела 250 гр

Сусам 180 гр

Чаени бисквите с ванилия 300 гр

Шоколадов десерт 160 гр

Белисимо дуо 28 х 45 гр

Шоко банан 18 х 35 гр

Бисквитиера микс 360 гр Бисквити Дама 200 гр

Кайсия 150 гр



4212
За мазна коса с 

бяло грозда и цвят 
от липа 250 мл

4204
Душ-гел и пяна за 
вана с овес 500 мл

4288
За чувствителни венци с карамфил и сол 75 мл

4240
За чист и свеж дъх с женско биле и копър 75 мл

4287
За естествено избелване с мента и евкалипт 75 мл

4241
За тотална защита с босилек, зелено кафе и мащерка 75 мл

4297
С евкалипт, мента, копър и лимон 75 мл

4296
Със слез, леска, зелен чай и хвощ 75 мл

4246
С масло от чаено дърво 75 мл

4286
За чувствителни зъби с жен шен и годжи бери 75 мл

4205
Душ-гел и пяна за 

вана с овес и масло от 
маслина 500 мл

4203
Душ-гел и пяна за 

вана с портокалов цвят 
и хибискус 500 мл

4201
Душ-гел и пяна за 
вана с лавандула и 

ванилия 500 мл

4200
Крем за тяло с овес 

300 мл

4247
Вода за уста със растителен екстракт 300 мл

4213
За против пърхут 
с коприва и глог 

250 мл

4211
За изтощена коса 
с невен и лайка 

250 мл

4210
За всеки тип коса 
с бадем и пчелно 
млечице 250 мл

4207
Балсам за всеки тип 

коса с бадем и пчелно 
млечице 250 мл

L`Angelica е италиански 
билков институт, който повече 
от 20 години е специализиран 
в производството на натурални 
продукти. В тях се влагат 
лечебните растения и био 
съставки, съчетавайки древни 
традиции с научни иновации. 
Чрез различни биологични 
методи, се отглеждат повече 
от 50 растителни вида, които 
имат козметично, хранително-
вкусово и фармацевтично 
приложение. 

Формулата на продуктите от 
серия Ботаникс е:

3  Без парабени

3  Без парафини

3  Без силикон и ГМО

Гарантирано безопасна и 
нежна към всички видове 
коса.



4259
Шампоан и балсам 

2в1 с лайка и ленено 
семе 250 мл

4225
Подхранващ за суха или 
увредена коса, с пчелно 

млечице и масло от маслина 
250 мл

4228
За мазна коса с коприва 

и мирта 250 мл

4229
Против пърхот

с масло от чаено дърво 
250 мл

4226
Против пърхот

със салвия и червена 
хвойна 250 мл

4298
Укрепващ, за всеки тип     

коса, с хмел и просо 
250 мл

4261
Душ-гел лавандула 

и талк 500 мл

4260
Душ-гел памук и 

бял мускус 500 мл

4295
Душ-гел праскова 

500 мл

4294
Душ-гел грейпфрут 

500 мл

4293
Душ-гел кокос 

500 мл

4308
Рол-он с био екстрат 
от лавандула и лайка 

50 мл

4307
Рол-он Алое Вера и 

био екстракт от синчец 
50 мл 

4309
Рол-он с био 

екстракт от овес 
50 мл

4310
Душ-гел Алое 

Вера и масло от 
шия  500 мл

4268
Душ-гел масло от 
макадамия 500 мл

4269
Душ-гел Био масло 

от арган 500 мл

4311          
Душ-гел мляко от 
куркума 500 мл

4238
Течен сапун с мляко 

от овес 300 мл

4239
Течен сапун с 
Алое Вера и 

ванилия 300 мл

4299
Подхранващ за суха или 
увредена коса, с пчелно 

млечице и масло от маслина 
250 мл

4227
Укрепващ, за всеки тип     

коса, с хмел и просо 
250 мл



Цветният свят на HARIBO 
прави децата щастливи, а 
заедно с тях – и техните 
родители!

И така от 1920 г., когато Ханс 
Ригел произвежда първите 
сладки мечета.

Днес HARIBO има десетки 
форми – за малки и пораснали 
деца. Защото никой не може да 
забрави сладко – киселия вкус 
на разтапящо се в устата му 
мече, горска ягода, а защо не и 
червейче…

Продуктите на марката са 
предназначени за употреба от 
деца и не съдържат изкуствени 
оцветители, глутен и лактоза.

4876
Шампоан суха 

коса 400 мл

4887
Тоалетно мляко 

за нормална кожа 
150 мл

4888
Тоалетно мляко за 
чувствителна кожа 

150 мл

4881
Балсам за суха 

коса 250 мл

4882
Балсам за боядисана 

коса 250 мл

4883
Душ-гел шоколад 

400 мл

4884
Душ-гел кокос 

400 мл

4885
Душ-гел череша 

400 мл

4886
Душ-гел манго 

400 мл

4889
Масло за лице и тяло череша 350 мл

4890
Скраб за лице и тяло зелен чай 350 мл

4877
Шампоан  

боядисана коса 
400 мл

4878
Шампоан мазна коса 

и пърхут 400 мл

4879
Шампоан блясък и 
жизненост 400 мл

4880
Шампоан тънки 

коси 400 мл

Bionda е козметична марка с 
нов подход в разработването 
на различни продукти. 
Задоволявайки различните 
потребности на своите 
клиенти, компанията предлага 
иновативни формула в грижата 
за косата и тялото.

Една от най-екзотичните 
съставки, които Bionda 
използва е масло от моринга.



4601
Черна

4604
Махагон

4602
Тъмен кестен

4605
Бургунди

4607
Патладжан

4608
Тъмна вишна

4609
Златно рус

4781
Блондор 5 - 7 тона крем 

и пудра

4783
Блондор 4 - 6 тона 

професионална пудра

4603
Тъмен махагон

4606
Медено червен

Afrodita е продукт от 
природата с бадемово масло 
и билки. Съдържа натурална 
индийска къна, ситно смлени 
билки- коприва, лайка, орех, 
смрадлика, риган, репей и 
оцветители. Подхранва и 
оцветява косата Ви в желания 
цвят, съчетана с бадемово 
масло и билков екстракт. 
Придава блясък, заздравява 
косъма, засилва растежа и има 
противопърхотен ефект.



4670
Тоалетно мляко с 
Алое Вера 150 мл

4615
Шампоан за суха 

коса 400 мл

4623
Шампоан яйчен 

750 мл

4624
Шампоан 7 билки 

750 мл

4622
Шампоан с Алое Вера 

750 мл

4625
Шампоан с зелена ябълка 

и лимон 750 мл

4623
Шампоан с коприва 

750 мл

4637
Маска за увредена коса с масло 

от маслина и Q10 500 мл

4637
Регенерираща маска за коса с 

карите и витамин Е 500 мл

4617
Шампоан за обем 
и блясък 400 мл

4631
Балсам 7 билки 

регенериращ 250 мл

4633
Балсам Алое 

нормална коса 250 мл

461
Шампоан за мазна 

коса 400 мл

4671
Тоалетно мляко с 

бадем 150 мл

4672
Тоалетно мляко с 
жожоба 150 мл

4673
Тоалетно мляко 7 

билки 150 мл

Серията шампоани 
Afrodita Family с 
балансирана формула 
нежно измива косата. 
Подходящ за вескидневна 
употреба без да нарушава 
естествения хидробаланс 
на косата Ви.

Вентони Козметикс е 
създадена през 1995г. в град 
Рудозем. От самото си начало 
компанията се е насочила в 
създаване, производство и 
търговия със собствена марка 
висококачествени козметични 
продукти със собствен 
стил и визия. Продуктовата 
листа включва следните 
категории: грижа за лицето 
и тялото, грижа за косата, 
мъжка серия, средства за 
устната кухина и продукти 
от натурална индийска къна.
Произвежданите продукти са 
разработени по съвременни 
технологии и със суровини 
от водещите доставчици в 
бранша. Днес продуктите 
на Вентони Козметикс се 
реализират с успех в България 
и повече от десет страни по 
света.



4690
Скраб за тяло с 

рози и вино 350 мл

4680
Масло за тяло с манго 

350 мл

4667
Крем за крака с чаено дърво и 

кокосово масло срещу умора 45 мл

4656
Крем за ръце с Алое Вера, глицерин 

и витамин F 45 мл

4657
Крем за ръце с розова вода и ланолин

за чувствителна кожа 45 мл

4659
Крем за ръце с палмово и бадемово 

масло - подхранващ 45 мл 4699
Депилиращ крем 110 мл

4650
Универсален крем с бадем 65 мл

4651
Универсален крем  с жожоба 65 мл

4681
Масло за тяло с кокос 

350 мл

4683
Масло за тяло с рози и вино 

350 мл

4682
Масло за тяло с шоколад 

350 мл

4691
Скраб за тяло с манго и 

диня 350 мл

4693
Скраб за тяло с шоколад 

и зелено кафе 350 мл

4666
Крем за крака с Алое Вера и ментол

дезодориращ 45 мл



4715
Стягащ балсам за тяло 

200 мл

4704
Хидратираща маска за  

лице 200 мл

4700
Ревитализиращ дневен 

крем за лице 50 мл

4717
Скраб за тяло 350 мл

4711
Укрепващ балсам за коса 

200 мл

4718
Интимен гел-душ 

200 мл

4701
Подхранващ нощен 
крем за лице 50 мл

4716
Масло за тяло 350 мл

4705
Хидратиращ и почистващ 

лосион за лице 200 мл

4712
Спрей балсам за коса 
без отмиване 200 мл

4702
Околоочен крем 25 мл

4713
Възстановяваща маска 

за коса 350 мл

4710
Подхранващ шампоан за 

коса 200 мл

4706
Хидратиращ тоник за 

лице 200 мл

4703
Възстановяващ крем за 

лице 100 мл

Косметична серия Argan 
& Rose Oil е концентриран 
израз на последните 
достижения в областта 
на козметичната наука, 
богатството на растенията 
и най-добрите български 
козметични съставки - розова 
вода и масло. Акцентът не е 
само в активните съставки. 
Вниманието е съсредоточено 
върху цялостното съдържание 
на продукта. Целта е да 
попаднете в свят на нова 
чувствителност - нежно, фино, 
копринено усещане съчетано 
с видим, дълготраен ефект. 
Всичко това е постигнато с 
пазещи природата технологии.



8509
Мента

8506
Ягода

85150
Слънчогледов екстракт

100 мл

85155
Антибактериален 
без ацетон 100 мл

85110
Пирамида

8507
Череша

8508
Ванилия

8500
Ванилия - син

8504
Арганово масло - златист

8503
Зелена ябълка - зелен

8501
Фрути - розов

8502
Пъпеш - жълт

8505
Детски - червен

Хармония е създадена от 
динамичен екип, занимаващ 
се с производството на 
козметични продукти. Фокусът 
на компанията е подобряването
на ефективността и качеството 
на производителността. 
Фирмата работи по 
производствени стандарти, с 
иновативни продукти,
които могат да отговорят на 
специални изисквания.



33150
Подхранващ 100 гр

33151
Омекотяващ 100 гр

33152
Защитен 100 гр

33100
Жасмин 15 бр

133000
Кърпи за лице 100 бр

133002
Кърпи за лице 150 бр

33153
Хидратиращ и успокояващ 

100 гр

33101
Портокал 15 бр

33007
Фрезия - синя 4 бр

33005
Жасмин - бяла 4 бр

33154
Възстановяващ 100 гр

33102
Ябълка 15 бр

33006
Маргаритка - жълта 4 бр

Релакс е собствена марка 
на Инкозметикс. През 
последните години марката 
постоянно се развива и се 
включват нови продукти. 
За да се гарантира високото 
качество на продуктите, 
фирмата внася хартия от 
Италия.



8720
160 листа 1 бр

8724
Декорирана 300 листа 1 бр

8741
Светло сини 30 бр

8746
Бордо 30 бр

8740
Жълти 30 бр

8748
Бели 30 бр

8739
Прасковени 30 бр

8738
Червени 30 бр

8722
400 листа 1 бр

Soft Flower е марка 
произвеждаща се от 
Картиндустрия Венета. 
Компанията е италианска 
и има над 40 години опит в 
производството на тоалетна 
хартия, кухненски ролки 
и салфетки. Картиндустия 
Венета е гарант за най-
доброто качество и най-
модерните технологични 
иновации.



5200
Кл. за уши 100 бр

5201
Кл. за уши 200 бр

5210
Кл. за уши за бебе 56 бр

5212
Кл. за уши за бебе бели 90 бр

5211
Кл. за уши за бебе цветни 90 бр

5202
Кл. за уши 200 бр

5220
Диск за грим 120 бр

5225
Диск за грим с бамбук 

макси 40 бр

5226
Диск за грим с бамбук

70 бр

5203
Кл. за уши 300 бр

5227
Апликатор за грим 80 бр

5223
Диск за грим макси 40 бр

5222
Диск за грим 60 бр

5221
Диск за грим 80 бр

5215
Медицински памук 100 г

5224
Диск за грим със 

сребърни йони макси 
40 бр

Cotton Sound е основана 
през 1981 година в 
Италия. Специализирана 
е в производството на 
клечки за уши, памучни 
дискове и тампони, памук. 
Благодарение на натрупания 
опит, компанията разширява 
своята продуктова гама през 
годините и днес е водеща в 
областта на лична хигиена и в 
болничния сектор в Италия.



4900
Ленти за тяло

12 бр

4901
Ленти за лице

12 бр

4902
Рол-он
100 мл

4906
Депилиращ крем дуо за 

мъже 200 мл

4907
 Депилиращ крем дуо за 

жени 200 мл

4904
Депилиращ крем

100 мл

4905
Депилиращ крем за лице

20 мл

Taky е основана през 1942 
година и в продължение на 
над 75 години компанията 
се развива постоянно. 
Основната и цел е да предлага 
иновативни козметични 
продукти с най-високо 
качество, които отговарят 
на всички нужди на своите 
клиенти.



78180
Тройно ножче, дамско 

блистер 2 бр

78190
 Четворно ножче, дамско 

блистер  3 бр

78159
 Четворно ножче, дамско кора 

12 бр

78132
 Двойно ножче, дамско 5 бр

78144
 Тройно ножчета, 

дамско 2 бр

78133
 Двойно ножче, дамско кора 24 бр

78301
Пяна за бръснене 

класик 250 мл

78302 
Пяна за бръснене 

ментол 250 мл

78118
Пяна за бръснене 
сензитив 400 мл

78116
Пяна за бръснене 

класик 400 мл

SuperMax стартира като 
семейна компания през 1949 
година, а днес е втория по 
големина производител 
на самобръсначки в света. 
Развива се успешно и 
продуктите под марка 
SuperMax се продават в 
140 страни. Иновациите са 
движещ мотив на компанията, 
която първа разработва 
самобръсначки за еднократна 
употреба с 3 и 4 ножчета.



78158
Четворно ножче 

блистер  4 бр

78181
Тройно ножче 
блистер  4 бр

78298
Четворно ножче

кора 12 бр

78109
Тройно ножче

кора 12 бр

78191
Система за бръснене 

тройно ножче

78171
Тройно ножче

2 бр

78148
Тройно ножче

5 бр

78182
Тройно ножче

кора 12 бр

78131
Двойно ножче кора 

24 бр



68329
Алкални ААА

4 бр

68326
Алкални АА

4 бр

68366
Алкални АА

2 бр

68367
Алкални АА

4 бр

68339
Мини литиеви CR2032 1 бр

68338
Мини литиеви CR2025 1 бр

68337
Мини литиеви CR2016 1 бр

68332
Мини алкална А23 1 бр

68324
Алкални АА

2 бр

68327
Алкални ААА

2 бр

68368
Алкални ААА

2 бр

68369
Алкални ААА

4 бр

68314
Цинкови АА 4 бр

68315
Цинкови ААА 4 бр

68313
Цинкова 9V 1 бр

68316
Цинкови C 2 бр

68317
Цинкови D 2 бр

Energizer е един от най-
големите производители на 
батерии в света с над сто 
годишен опит и традиции. 
Марката е световно известна 
с качество и надеждност. 
Energizer непрекъснато 
подобрява процеса за 
усъвършенстване на батериите, 
които се използват в уреди с 
висока консумация на енергия.



68302
Алкални АА

2 бр

68304
Алкални АА

4 бр

68311
Алкални C

2 бр

68307
Алкални ААА

2 бр

68312
Алкални D

2 бр

68300
Алкални 9V

1 бр

68309
Алкални ААА

4 бр

4150
Секундно лепило 3 гр

4151
Секунден гел 3 гр



Казичене, ул. “Серафим Стоев” №28
1532 София, България
Тел: + 359 2 813 19 19

е-mail: sofia@incosme�cs-bg.com
www.incosme�cs-bg.com


