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Vitalia е създадена 
през 1993 година и 
устремено напредва 
в развитието си. 
Дейността им 
е производство 
и търговия на 
здравословни 
продукти. Главната 
цел на Vitalia 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

Крънчи
Шоколад и семена от чиа 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



Масло 15 х 100 гр Сол 15 х 100 гр

Сметана и лук 
50 гр

Сирене 50 грМорска сол 50 гр

Чили 50 грПица 50 гр

Benlian Foods е 
компания, която 
произвежда  
разнообразна и 
здравословна храна  
от експандиран 
ориз и царевица. С 
иновативния подход на 
производство, доказват, 
че здравословната 
храна може да бъде 
вкусна, както и вкусната 
храна може да бъде 
здравословна.

Класик 50 гр

Пица 50 гр

Сирене и Халапeньо 50 гр

Сметана и Лук 50 гр

Паприка 50 гр

Сирене и Лук 50 гр



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.

Какаов крем с Шоколад 62 гр

Йогурт и ягода 62 гр

Маскарпоне и кайсия 62 гр

Какаов крем с Шоколад 62 гр

Чийзкейк череша 62 гр

Чийзкейк боровинка 62 гр

Маскарпоне и малини 62 гр

Домат и моцарела 70 гр Зеленчуков грил 70 гр Крема сирене 70 гр Горски гъби и масло 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



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

Кетчуп 70 гр

Начо сирене 70 гр

Тиквени семки 90 гр Небелен фъстък 150 гр

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.



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 2 л Браво 1 л

Браво 1 л

Браво 0.2 л

Браво 0.25 л



Май тий 1.5 л

Браво 0.5 л

Браво 1 .5 л

Май тий 0.5 л



Разтворимо кафе AGLO 100 гр

Разтворимо кафе GOLD 
freeze dried 100 гр

Разтворимо кафе DECAF  
freeze dried 100 гр

Цикория Плюс 
Разтворима 125 гр

Разтворимо кафе AGLO 200 гр

Инстантното кафе 
Cafe Plus предлага 
уникалното удобство 
на бързо и практично 
приготване. То 
съхранява  независимия 
аромат на различните 
сортове кафе във 
вакуумирана опаковка. 
Насладете му се 
горещо, студено или във 
вид на фрапе.

Цикория Plus 
се използва като 
заместител на кафето. 
Не съдържа кофеин. 
Стимулира нервната 
система и повишава 
концентрацията. 
Цикорията подобрява 
метаболизма и изчиства 
тялото от вредните 
остатъчни вещества.

Трюфел Балотин, 
Какао 160 гр

Шоколадов чипс 
Млечен 80 гр

Шоколадов чипс 
Дарк 80 гр

Трюфел  Балотин, 
Лешник 160 гр

Трюфел  Балотин, 
Кафе 160 гр

През 1895 г. 
френският сладкар 
Луи Дюфур имал 
идея да създаде 
вкусен завършек на 
годината  - бонбон от 
ганаж със сферична 
форма, потопен в 
разтопен шоколад и 
поръсен деликатно с 
какаова пудра. Така се 
родил шоколадовият 
трюфел. 
Днес намираме този 
бонбон с френско 
потекло, олицетворен 
в марката „Truffettes 
de France".
  

3   Галещ небцето мек 
      шоколад

3   Деликатен вкус на 
      какао

3   Шоколадов шедьовър 
      от Франция



Млечен крем 30 х 16 гр Шоколадов крем 30 х 16 гр

Млечен 55 гр

Батър Тофи шоколад 
90 гр

Батър Тофи Мляко 
90 гр

Ягода 120 х 5 гр Тутифрути 120 х 5 гр

Млечен с бял 
55 гр

Бял 55 гр

Бял Чоколинас 
55 гр

Плодови близалки 
50 х 12,5 гр

Желирани бонбони Могул 
Асорти със сок от плодове 35 гр

Кисело-сладки желирани бонбони 
Могул със сок от ябълка 35 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

Тройно Удоволствие 
55 гр

Млечен 55 гр

Шоколад Какао 50%  25 гр

Мус Агила 64 гр

Бисквити Чоколинас 
Мини 90 гр

Бисквити Чоколинас 
интенс какао 170 гр

Бисквити Чоколинас 170 гр



Бисквита млечен шоколад 125 гр

Бисквита млечен шоколад 35 гр

Бисквита млечен шоколад 100 х 14 гр

Кафява бисквита млечен шоколад 
125 гр

Бисквита 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 
контролиран произход 
на входящите суровини 
и перфектен вкус, т.е. 
символ на модерна и 
високо автоматизирана 
технология.

Портокал 150 гр

Бисквитиера микс 360 гр Бисквити Дариа 200 гр

Кайсия 150 гр

Млечен шоколад с крем 
кокос 80 гр

Млечен шоколад с 
еврокрем 80 гр

Млечен шоколад с крем 
тирамису 80 гр

Млечен шоколад с крем 
шампанско 80 гр

Фино дуо 28 х 45 гр

Шоко банан 18 х 35 гр



Бисквита сандвич 250 гр

Възглавнички с какаов крем 250 гр

Бисквита портокал 250 грБисквита ягода 250 гр

Бисквита с пълнеж 125 грБисквита лов ю 145 гр

Бисквита сандвич 125 грБисквита цвете 140 гр

Еврокрем бисквита 125 гр

Евровафла шоко 
4 - 21 х 45 гр

Течен шоколад 500 гр

Течен шоколад 300 гр
Шоколадов десерт 300 гр

Шоколадов десерт 160 гр



Асортиментът на 
продуктите на Swisslion 
в България включва 
шоколади, шоколадови 
десерти, бонбони, 
вафли и фини хлебни 
изделия - бисквити и 
солети. Наблюдавайки 
световните тенденции 
в търсенето на 
здравословни 
храни, компанията 
непрекъснато 
разширява обхвата на  
своето производство.

Сол 45 гр

Обикновени бисквити с масло 
600 гр

Обикновени бисквити с масло 
200 гр

Обикновени бисквити 600 гр

Обикновени бисквити с масло 
400 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



LOTTE Confectionery 
е лидер и най-голям 
производител на сладки 
изделия, дъвки и 
бонбони на азиатския 
пазар.
Компанията предлага 
висококачествени 
здравословни 
продукти, без захар 
и без аспартам, 
с най-високото в 
света съдържание 
на естествения 
подсладител ксилитол.
 Дъвки Xylitol и 
бонбони 
Anytime са специално 
подбрани за всички, 
които се грижат за себе 
си и имат добра здравна 
култура. 

Ксилитол:
3 природен продукт, 
    извлечен от  
    финландска бреза.
3 при усвояването му 
    от организма се 
    отделя около 40% 
    по-малко енергия 
    отколкото при 
    преработката на 
    захарозата
3 има силно и 
    ефективно действие 
    срещу кариесогенни 
    процеси в устата.

Пауър минт 86 гр / 41бр 
драже туба

Ориджинал 86 гр / 41бр 
драже туба

Алое вера 86 гр / 41бр 
драже туба

Фреш 86 гр / 41бр 
драже туба

Праскова, Слива 74 гр Лимон 74 грКенди милк 74 гр

Ябълка Мента 16 гр / 11бр драже 
блистер

Череша Мента 16 гр / 11бр драже 
блистер

Ледена Мента 16 гр / 11бр драже 
блистер

XZ 16 гр / 11бр драже блистер

Ябълка Мента драже 96 гр / 64брЛедена Мента драже 96 гр / 64бр Череша Мента драже 96 гр / 64бр

Зелено грозде 12.5 гр / 5бр лента

Грозде 12.5 гр / 5бр лентаБанан 12.5 гр / 5бр лента

Ябълка 12.5 гр / 5бр лента



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

4247
Вода за уста със 

растителен екстракт 
300 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

4238
Течен сапун с мляко 

от овес 300 мл

4239
Течен сапун с Алое Вера 

и ванилия 300 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. 

4291
Алое вера и нар 250 мл

4316
Алое вера и маракуя 250 мл

4315
Алое вера и круша 250 мл

4290
Алое вера 250 мл



4259
Шампоан и балсам 2 в 1

с лайка и ленено семе 
250 мл

4225
Подхранващ за суха или 

увредена коса, с пч. 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

4261
Душ-гел лавандула 

и талк 500 мл

4260
Душ-гел памук и 

бял мускус 500 мл

4295
Душ-гел праскова 

500 мл

4319
Олеа Натура душ-гел и 

пяна за вана с Био масло 
Арган 500 мл

4294
Душ-гел грейпфрут 

500 мл

4320
Олеа Натура душ-гел и 

пяна за вана с Био масло 
Макадамия 500 мл

4293
Душ-гел кокос 

500 мл

4321
Олеа Натура душ-гел и пяна 
за вана с Био масло Маслина 

500 мл

4310
Душ-гел Алое Вера и 
масло от шеа  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

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 иновативна 
формула в грижата за 
косата и тялото.

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



48120
Осветляващ крем

48125
Тъмно пепелно рус

48132
Натурално кафяв

48137
Тъмен махагон

48122
Светло рус

48127
Тъмна перла

48134
Гранат

48139
Патладжан

48121
Много светло рус

48126
Платинено рус

48133
Пепелно кафяв

48138
Вишна

48123
Натурално рус

48124
Пепелно рус

48128
Тъмно рус

48130
Тъмен кестен

48131
Млечен шоколад

48129
Кестен

48135
Бургунди

48136
Махагон

48140
Черно син

48141                             
Черен



4601
Черна

4604
Махагон

4602
Тъмен кестен

4605
Бургунди

4607
Патладжан

4608
Тъмна вишна

4609
Златно рус

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

4635
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
4618

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

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



Козметична 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.

4715
Стягащ балсам за тяло 

250 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 

250 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 250 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 250 мл

4706
Хидратиращ тоник за 

лице 200 мл

4703
Възстановяващ крем за 

лице 100 мл



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.



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.

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

4904
Депилиращ крем

100 мл

4905
Депилиращ крем за лице

20 мл



Фирма “М.И.С. 69” 
ООД е създадена през 
1992г. Дългогодишния 
опит и чуждестранни 
контакти на компанията 
са в основата на 
успешната селекция 
от продукти с добро  
качество и конкурентни 
цени. Продуктовият 
асортимент на
“М.И.С. 69” ООД 
включва парфюмерийни 
продукти на 
следните утвърдени 
производители:

3 PAROUR, Франция- 
    приятни аромати за 
    различни възрастови      
    групи 
3 RASASI PERFUMES, 
    Дубай - наситени и    
    изключително трайни 
    аромати
3 MILTON LLOYD, 
    Англия – свежи и 
    трайни аромати за  
    всеки вкус

31029
Цигар Део 200 мл

31032
Цигар ЕДТ 60 мл

31026
Франк Говърс ЕДТ 

50 мл

31025
Франк Говърс ЕДТ 

30 мл

31030
Цигар ЕДТ 100 мл

31024
Франк Говърс ЕДТ 

100 мл

31004
Ел Пасо ЕДТ 100 мл

31012
Зо-Зо ЕДТ 55 мл

31003
Ел Пасо Део 200 мл

31023
Франк Говърс Део 150 мл

31011
Зо-Зо Део 150 мл



31036
Честити ЕДП 100 мл

31008
Емоушън Уоман ЕДП 50 мл

31020
Сикрет ЕДП 50 мл

31002
Блу Фор Мен ЕДТ 100 мл

31001
Блу Лейди ЕДП 40 мл + Део

31000
М.Бела Коза ЕДТ 75+25 мл.



8720
160 листа 1 бр

8724
Декорирана 300 листа 1 бр

8740
Жълти 30 бр

8746
Бордо 30 бр

8739
Прасковени 30 бр

8741
Светло сини 30 бр

8738
Червени 30 бр

8748
Бели 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.

33007
Фрезия - синя 4 бр

33005
Жасмин - бяла 4 бр

33006
Маргаритка - жълта 4 бр

Релакс е собствена марка на Инкозметикс. През последните години марката 
непрекъснато се развива. За да се гарантира високото качество на продуктите, 

фирмата внася хартия от Италия.



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.

5200
Кл. за уши 100 бр5201

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



78180
Тройно ножче Confidence,  

дамско, блистер 2 бр.

78190
 Четворно ножче Syrine, 

дамско, блистер 3 бр.

78159
 Четворно ножче Syrine, дамско, 

кора 12 бр.

78132
 Двойно ножче Long Handle, 

дамско, плик 5 бр.

78144
 Тройно ножче Comfort 
Grip, дамско, плик 2 бр.

78133
 Двойно ножче Long Handle, 

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 Ultimate,  

блистер 4 бр.

78298
Четворно ножче, 

кора 12 бр.

78109
Тройно ножче, 

кора 12 бр.

78191
Система за бръснене 

тройно ножче

78171
Тройно ножче, 

плик 2 бр.

78104
Двойно ножче Comfort 

Grip, плик 5 бр.

78148
Тройно ножче, 

плик 5 бр.

78182
Тройно ножче Ultimate, 

кора 12бр.

78105
Двойно ножче Comfort 

Grip, кора 24 бр.

78131
Двойно ножче Long 
Handle, кора 24 бр.



Maisto е част от 
основаната пред 1967г. 
корпорация May Cheong 
Group, в която попадат 
и имена като Burago, 
Polistil и др.

През последните 35 
години, Maisto се е 
издигнала до позицията 
на световен лидер в 
бързо развиващата 
се индустрия за 
производство на 
играчки и реплики на 
коли с метални части.

Maisto винаги се 
стреми 
да постига оптимално 
съотношение между 
отлично качество и 
достъпна цена на своето 
богато портфолио от 
продукти, 
включващо 
лицензирани модели 
с метални части в 
различни мащаби, както 
и Maisto Tech линия с 
радио контрол.

35042
Кола  Ретро 1/64 14034

35034
Количка 1:72

15044 блистер 1бр

36845
Мотор 1:18 31300 

блистер

35000
Кола 3" 1/72(*36) 

1бр 14054

37660
Самолет FM Tailwinds 

15088 блистер 1бр

37488
Скутер Vespa 1:18 

31540 

35028
Камион Highway 

Hauler 8" 14070 1бр 



35098
Изстрелвачка 

с кола 1:64 15151

37205
Камион с ремарке 

12328

35059
Кола с променящ се цвят  

1:72 15107

37019
Камион с кола и ключ 

изтрелвачка 15102

35043
Комплект коли 5 броя 

15017

35029
Мотор 1/18 SE 

34007/39300 1бр

35001
Количка 1/36 

24069/21001 1бр

35057
Мотор за сглобяване 

1:12 39051

35032
Кола с ключ изстрелвачка 

Burnin Key Cars 15101

35035
ATV с моторист Pull-back 

15026



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

4152
Цианоакрилно Лепило 50 мл 
със спрей активатор 200 мл



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


