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За активні дії в додатку автоматично поповнюється ваш
гаманець, а бали ви можете
обміняти на знижку!

Відскануйте QR код

Літній вікенд в Одесі вже чекає на вас!
Прогуляйтесь затишними колоритними
двориками міста, отримайте бронзову
засмагу та зарядіться настроєм на рік
вперед разом із Telmone.

Завантажте та встановіть
додаток Telmone

Дорогі покупці!
Наша компанія вже понад 10
років працює над забезпеченням вас екологічними та органічними товарами для здоров'я
та краси. Ми турбуємося про те,
щоб кожен наш клієнт був задоволений сервісом та продуктами Telmone.

Саме для вас ми підібрали затишний
готель від 4 до 6 ночей на вибір, аби цей
відпочинок запам'ятався вам на довго!

Наголошуємо, що будь-які
питання щодо комплектації отриманих вами товарів, наявності
продуктів та якості замовлення
необхідно вирішувати одразу
після отримання замовлення.
У цьому каталозі представлена унікальна лінійка товарів
на весняно-літній період. Щодо
їх наявності уточнюйте у наших
консультантів. Також радимо
звернутися до нашого додатку
— там зібрані найсвіжіші акції на
сьогоднішній день.
Нехай ця квітуча пора подарує вам море позитивних
емоцій!

ЗМІСТ

З повагою,
Мазурова Ірина,
менеджер відділу
турботи про покупців
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Як змінити догляд за
собою у весняно-літній
період

“Одеський колорит”

Telmone - Health & Beauty
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АКЦІЯ

Ключ до Європи

wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

*Для участі в акції необхідно замовити та оплатити будь-яку кількість товарів в строк проведення акції з 05.02.22 по 01.06.22. В акції приймає участь
увесь асортимент компанії Telmone (окрім пробника 100 мл). Визначаємо
переможця 15.06.22 року, онлайн методом генерації випадкових чисел,
через програму rondom.org. Дані про проведення акції публікуємо на
офіційному сайті компанії Telmone та у соціальних сторінках. Детальніша
інформація на сайті wwwua.telmone.com
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у весняно-літній період

Після місяців снігу та низьких температур зима покинула нас, залишивши найголовніше завдання — як турбуватися про свою шкіру
у весняно-літній період.
Справа в тому, що в той час, як ми вже готові бігти назустріч сонцю,
нашій шкірі потрібно трохи більше часу, щоб адаптуватися.
Зміни вологості, перебування на сонці та активність на свіжому повітрі зазвичай викликають необхідність змінити свій режим догляду
за шкірою. В весняний час повітря більш зволожене та температури
більш високі, що вимагає додати до догляду захист від сонця.

Тож як нам підготуватися
до теплих днів?
*

Почніть відлущувати
часточки.

відмерлі

Весна – найкращий час, щоб повернутися до відлущування відмерлих часточок
та освітлення тьмяної шкіри. Вам також
не потрібно обмежуватися фізичним відлущуванням (абразивні частинки, які видаляють мертву шкіру). Спробуйте додати
хімічні пілінги у свій догляд. Вони швидко
відлущують, запускають вироблення колагену і є чудовим першим кроком у досягненні свіжого кольору обличчя.

* Гоммаж-флюїд для обличчя Élissys (32159), Ферментна пудра Papaja piling Alpeja (33709)
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**

У той час як взимку важкі креми відчуваються знахідкою на сухій шкірі, нанесення їх на
липке, спітніле обличчя – це інша історія.
Легкі зволожуючі засоби зі зволожуючими та
пом’якшувальними речовинами будуть поводити себе на шкірі краще. Перейдіть на легкі
флюїди та гелі.

***

Тепер поговоримо про догляд зсередини. Наше тіло потребує особливого ментального догляду під час зміни сезонів. Це включає в
себе не тільки догляд за шкірою, зовнішнім виглядом або фізичною
формою, але також спа-процедури, поїздки по магазинах і задоволення від смачної їжі. Крім того, зміна сезону може означати зміну
вашого світогляду, оточення. Тож, весна – ідеальний час для змін.

Додайте до свого графіку більше руху.

Якщо погода сприяє, зануртеся в природу, вирушивши в похід через ліс. Постарайтеся відчути природні запахи, звуки та красу на
вулиці. Дослідження показують, що проведення часу на природі
може значно покращити психічне здоров’я. Якщо погода занадто
волога, спробуйте займатися йогою або розтяжкою в приміщенні.

Оновіть свій SPF.

Земля фізично ближче до Сонця в теплі місяці,
тому ультрафіолетові промені сильніші. Додайте до свого догляду крем із SPF або замініть існуючий на захист принаймні Élissys Aloe
Vera SPF 15.

Почніть себе більше любити та балувати.
Побалуйте себе простим задоволенням. Прийняття гарячої ванни
з морською сіллю, масаж, здоровий перекус або навіть перегляд
улюбленого фільму можуть заспокоїти ваш розум.

Зніміть стрес за допомогою медитації.
Включіть до своєї косметики
антиоксиданти.
Антиоксиданти особливо корисні протягом весняних і літніх місяців. Коли шкіра піддається впливу ультрафіолетових
променів сонця, утворюються вільні радикали, які можуть пошкодити ДНК та
прискорити розпад колагену та еластину. Саме тому надавайте перевагу косметиці з антиоксидантами, особливо з
вітаміном С.

****

Проведіть ревізію термінів придатності.

Очистіть або замініть мочалки, губки, пензлики для макіяжу та аплікатори для косметики.
Також позбавтеся косметики, термін придатності якої минув. Також переберіть косметику,
якою не користуєтеся — ви можете віддати її
подрузі.

** Активний крем-флюїд для обличчя Élissys з пробіотиком (21623), Бустер Alpeja Anti-age
Intensive (32667), Сироватка регідрант Раalgues rouges Élissys 30 мл (33711)
*** Зволожуюча емульсія Aloe Vera SPF 15 Élissys (33660)
**** Антиоксидант з екстрактом обліпихи Apitamax (60 капсул) (33596)

wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

Вміння бути «тут і зараз» може покращити ваше психічне здоров’я.
Для початку сядьте зручно і п’ять разів вдихніть через ніс і видихніть
через рот. Спробуйте очистити свій розум і зосередитись на диханні животом, а не верхньою діафрагмою.
Новий сезон — це також привід оновити навколишнє середовище.
Спробуйте створити навколо себе побут, який не буде спричиняти
стрес.

Розберіть старі речі.

Переберіть старий одяг, документи та інші речі, без яких ви можете
жити, і подаруйте їх. Щоб зробити цю зміну більш драматичною та
надихаючою, очистіть свій будинок від непотрібних речей за один
вихідний. Велика раптова зміна може мати довготривалі наслідки і
дасть вам відчуття абсолютно нового етапу в житті.

Навчіться чомусь новому.

Спробуйте кілька нових рецептів, подумайте про вивчення нової
мови або спробуйте різні хобі. Дайте собі час, щоб насолоджуватися новими враженнями. Зрештою, багато хто погоджується, що для
формування нової звички потрібно не менше 21 дня.

Переплануйте свій звичайний день.

Якщо звичайний день занадто напружений, подумайте про те, щоб
виключити певні завдання. Хоча це може здатися жорстким, звичка
частіше говорити «ні» може допомогти звільнити час і позбутися
стресу у вашому житті.
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* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Як
змінити
догляд за собою

Перейдіть на більш легкий зволожуючий крем.
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Шампунь-контроль Clair
Instantane
(250 мл)
Арт.: 33809

6
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Розроблений спеціально для жирної
шкіри голови. Активні компоненти
шампуню діють на кількох рівнях,
регулюючи секрецію сальних залоз.
Шампунь очищає волосся та позбавляє жирного блиску, покращує
структуру жирного волосся та надає йому міцність.
Комплекс рослинних компонентів у
складі лікує лупу, свербіння та сухість шкіри голови. Екстракт чорного
перцю заспокоює шкіру, а екстракт
кори Інга Альба має зволожувальний ефект.
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* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.
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Екстракт кореня лопуха — ефективно зволожує,
перешкоджає передчасному випадінню і стимулює ріст, зміцнює по всій довжині, повертає живий
природний блиск і позбавляє від таких проблем
шкіри голови, як лупа та себорея.
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Екстракт кореня женьшеню — активізує кровообіг.
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Сироватка з концентрованим вмістом протеїнів,
амінокислот та натуральними екстрактами для
швидкої дії. Зупиняє активне випадіння волосся
та забезпечує інтенсивну стимуляцію і регенерацію волосяного фолікула, відновлює ріст волосся,
ефективна для лікування алопеції.

Гідролізовані протеїни сої — проникають глибоко
в дерму, відновлюють волосяні фолікули шкіри голови і усувають себорею.

3

корені

Сироватка для інтенсивного відновлення
волосся Cheveux système
(4 капсули по 10 мл)
Арт.: 33663
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Делікатно очищає і зволожує шкіру
голови, підтримує оптимальний гідробаланс волосся та запобігає його
швидкому забрудненню.
Шампунь містить у складі активні
компоненти: екстракт листя африканського баобаба, екстракт насіння
Moringa Oleifera, гідролізат протеїнів
солодкого мигдалю і міцели.

Шампунь від випадіння волосся
(350 мл)
Арт.: 32986
Відновлююча дія шампуню Elissys з рослинною плацентою допомагає створити приголомшливий об'єм вашому волоссю.
Шампунь застосовується для профілактики або у комплексному
рішенні проблем з облисінням на фоні зниженого імунітету, психологічного стресу, після пологів, при авітамінозі.
Рослинна плацента (протеїн сої) — багате джерело фітогормонів
і потужний антиоксидант, що підвищує місцевий імунітет. Рослинна плацента підвищує активність ділення клітин, стимулює
синтез колагену, управляє синтетичним процесом у стовбурових клітинах шкіри. Таким чином, забезпечується інтенсивне
живлення шкіри голови, зміцнюються волосяні цибулини, що попереджає випадіння волосся. Волосся насичується необхідними
білками і амінокислотами, вирівнюється структура волосся —
воно стає пружними і блискучим.

Натуральні компоненти у складі засобу épais
активують споживання кисню клітинами епідермісу і сприяють припливу крові до прикореневої
зони, регулюють клітинний метаболізм шкіри
голови.
• Активуються сплячі волосяні фолікули, подовжується цикл фази росту волосся.
• Стабілізується синтез колагену на необхідному рівні.
• Нормалізується виділення шкірного жиру,
усувається свербіння і лущення шкіри.
• Зміцнюються волосяні цибулини, спостерігається активний ріст волосся.
• Природні компоненти засобу épais надають
відновлюючу дію вже за перший курс застосування.
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Шампунь для глибокого очищення Micellaire
(300 мл)
Арт.: 33714
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Захищає волосся від забруднень навколишнього середовища, не пересушує його структуру, забезпечує
відновлення волосся та здоровий
блиск. Кондиціонер містить у складі
активні компоненти: екстракт насіння Moringa, екстракт насіння рамбутана, гідролізат протеїнів рису.
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Засіб для зміцнення і стимуляції росту
волосся épais
(30 мл)
Арт.: 31779
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Кондиціонер для
пом'якшення волосся
Micellaire
(250 мл)
Арт.: 33751
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Крем по догляду за шкірою навколо очей Élissys Еxtraсts
(15 мл)
Арт.: 31925

2

Крем з пептидами Élissys resilience
(50 мл)
Арт.: 31829

Низькомолекулярний крем для вікової шкіри навколо очей на основі гіалуронової
кислоти, забезпечує:
- глибоке зволоження,
- усунення вогнищ запалення,
- прискорення процесів самовідновлення,
- підвищення еластичності і пружності шкіри,
- потовщення епідермісу,
- зникнення дрібних зморшок, а глибокі складки значно розгладжуються,
- попередження пігментних плям
- шкіра набуває рівного, здорового кольору.

Колаген, еластин, гіалуронова кислота - основні компоненти красивої шкіри, але вони
втрачають свою концентрацію з віком, що призводить до в'янення, поглиблення зморшок, тьмяного кольору.
Інновація в області anti-age косметології!
Крем з тетрапептидом-1 типу, який активує вироблення компонентів молодості і перешкоджає їх руйнуванню, а це:
- глибоке зволоження,
- потовщення епідермісу,
- усунення вогнищ запалення,
- прискорення процесів регенерації і відновлення.

Водний екстракт морських водоростей — природний антиоксидант та інгібітор меланіну - пригнічує вироблення пігменту в клітинах шкіри і протягом 2 тижнів допомагає
позбутися темних кіл під очима.

Вже за 2 місяці використання пептидів, зазначається видима, природна дія, без ботокса
і болючих процедур.

Натуральні біополімери — альгінат і пулулан, за участю гіалуронової кислоти утворюють невидиме мікро волокно, що захищає шкіру від випаровування вологи з рогового
шару.

3

Зволожуюча емульсія Aloe Vera SPF 15
(50 мл)
Арт.: 33660

2

3

* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Емульсія має ефективну зволожуючу дію, сприяє захисту шкіри від дії сонячних променів із захистом SPF 15, попереджає передчасне старіння, тонізує шкіру, покращує її
еластичність і відновлює структуру.
Комплекс пробіотиків — зменшує чутливість шкіри та зміцнює її захисний бар’єр.
Гідрогенізований бета-глюкан — повністю природного походження, сприяє відновленню балансу вологи шкіри, зміцнює захисний бар’єр шкіри і відновлює її структуру.
Високомолекулярна гіалуронова кислота — формує на верхньому шарі епідермісу тонку плівку, сприяє ефективному засвоєнню інших активних компонентів. Зволожує верхній шар епідермісу, ефективно розгладжує дрібні зморшки.

4
1

Алое Вера гель — природний комплекс, що містить біологічно активні речовини, такі як
полісахариди, флавоноїди, катехіни, дубильні речовини, незамінні амінокислоти, вітаміни,
ензими, мінеральні солі та мікроелементи, які забезпечують регенерацію клітин.
Спосіб застосування: невелику кількість емульсії легкими рухами нанести на очищену
шкіру обличчя, шиї та зони декольте.

4

Крем зі стовбуровими клітинами винограду Élissys 40+
(50 мл)
Арт.: 32003
Активний комплекс проти зморшок – потрійна дія для омолодження шкіри!
Пробіотики — захисні мікроорганізми у складі крему:
− підтримують сприятливий мікроклімат на поверхні шкіри, тим самим покращують її захисні функції,
− підвищують здатність до регенерації і виведенню токсинів,
− запобігають втраті вологи,
− забезпечують чистоту у глибині пор,
− сприяють звуженню пор і усувають запальні процеси на проблемних ділянках Т-зони.
Стовбурові клітини плодів винограду - потужний природний антиоксидант.
Підсилюючий ефект антивікового крему проявляє унікальний комплекс миттєвої гідратації шкіри - активне зволоження за допомогою гіалурона.

8
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* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Гіалуронові сфери-філери — позбавляють від видимих ознак старіння вже
після першого застосування.
Екстракт смоли сенегальської акації — підтягує і вирівнює шкіру, розгладжує мімічні зморшки та вирівнює
мікрорельєф.
Спосіб застосування: легкими масажними рухами нанести на проблемні
ділянки шкіри до повного вбирання.
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Сфери з гіалуроновою кислотою
проникають глибоко в дерму і розгладжують зморшки, інтенсивно
зволожують шкіру та забезпечують
миттєвий ліфтинг ефект.
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Сироватка філлер Actif de
levage
(2 ампули по 10 мл)
Арт.: 33713
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екстракт липового цвіту — усуває набряки, тонізує шкіру, розгладжує зморшки, усуває потемніння на шкірі.

равлик

клеоти
ну

ракт
ст

ова к
он

ло
ис та

орост
од

ни
рво хв

ф
ого іні

ійськ
інд

ва
но ки
слота

ки

обіоти

нату
ра

Спосіб застосування: масажними легкими рухами нанести на очищену шкіру
обличчя.

Гіалуронова кислота — регулює водний баланс шкіри, піклується про її пружності, відповідає за процеси відновлення внутрішніх
шарів шкіри.
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екстракт зерен амаранту — пом'якшує,
зволожує, живить і розгладжує шкіру, роблячи її оксамитовою;

у

Екстракт індійського фініка — забезпечує
живлення, омолодження та освітлення
шкіри. Стимулює синтез нативної гіалуронової кислоти та знижує чутливість.

Монофосфатні рибонуклеотиди — інноваційні активні стимулятори синтезу еластину,
колагену, кератину.

екстракт плодів обліпихи — живить шкіру вітамінами C, E, B1,2,6,9, K, PP і каротином;

істоч
хк

Екстракт червоних водоростей — активний компонент косметики, який має
інтенсивну омолоджуючу, протизапальну,
захисну і зволожуючу дію.

Дріжджовий екстракт — є основним компонентом натурального зволожуючого фактора.

Активна маска для обличчя з
пептидами
(100 мл)
Арт.: 32004
Вже за 2 місяці використання пептидів, спостерігаємо видиму, природну
дію без ботокса і хворобливих процедур:
- підвищується еластичність і пружність шкіри;
- пропадають дрібні зморшки, глибокі
складки значно розгладжуються;
- попереджаються пігментні плями;
- шкіра набуває рівний, здоровий
колір.

Комплекс екстрактів:
екстракт кориці — забезпечує здоровий
колір шкіри;

мо

Гіалуронова кислота — забезпечує шкіру
вологою, пов’язуючи і утримуючи воду.

Активні компоненти денної сироватки:
Олія насіння гранату — є ефективним антиоксидантом і шкірним зволожувачем.

3

Ксілітілглюкозід — відновлює водний
баланс шкіри, усуває роздратування і
лущення, вирівнює і розгладжує мікрорельєф, покращує бар'єрні функції шкіри.

ди

Пробіотики — бактерії, що збагачують мікробіотою, тим самим підвищуючи захисну функцію шкіри.

Регенеруючий комплекс для відновлення і регенерації шкіри - синергічний склад
комплексу, призначений для посилення обміну речовин шкіри, зменшення зморшок і
сухості, зняття запальних процесів і догляду
за чутливою шкірою, запобігання старіння
шкіри.

Активні компоненти нічної сироватки:
Екстракт муцина равликів — сприяє регенерації та омолодженню шкіри, загоєнню та відновленню мікропошкоджень,
має розгладжуючу дію та живить шкіру.

е

Інтенсивно відновлює рівень зволоженості шкіри, відновлює водний баланс,
перешкоджає втраті вологи. Робить шкіру свіжою, гладкою і сяючою.

Комплекс Double recuperation
(4 ампули по 10 мл)
Арт.: 33775

и

2

ол

Сироватка регідрант Раalgues
rouges
(30 мл)
Арт.: 33711

ок

1
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Вода не така чиста і м'яка, як нам здається на перший погляд, і дуже сушить
шкіру рук. Ще гірше діє мило. Звести до
мінімуму негативний вплив допоможе
хороший крем, нанесений відразу після
того, як ви помиєте руки.

б
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* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.
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Крем-флюїд збагачує шкіру вітамінами, зволожує
і живить, повертає їй пружність та свіжий колір,
запускаючи антивікову програму.
Пробіотики підтримують чистоту вглибині пор,
відновлюють імунітет клітин шкіри, сприяють
активації синтезу колагену, таким чином забезпечуючи ефективне засвоєння вітамінів і відновлюючих олій.
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Активний крем-флюїд для обличчя та
зони декольте з пробіотиком
(60 мл)
Арт.: 21623

НАНОСИТИ СИРОВАТКУ
ПІСЛЯ МИТТЯ РУК
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Інтенсивний нічний догляд за шкірою рук з активними компонентами для повного відновлення.
• робить її більш пружною та забезпечує здоровий колір;
• ущільнює структуру епідермісу і усуває пігментацію;
• знімає запалення і сприяє усуненню чутливості;
• підвищує еластичність шкіри, робить її гладкою, уповільнює процеси старіння;
• пом'якшує та регенерує епідерміс;
• заповнює простір між клітинами шкіри, зв'язує
вологу і стимулює природне вироблення колагену.

арг

•
•

інтенсивно зволожує шкіру;
відновлює захисний шар шкіри;
збільшує проникнення води в шкіру;
знижує втрату вологи зі шкіри шляхом
випаровування;
захищає від впливу сонячної радіації;
істотно збільшується товщина епідермісу.

Сироватка для обличчя Night concept Élissys це
необхідний етап антивікового догляду, ефективність якого доведена клінічними випробуваннями.
• активізує вироблення гіалуронової кислоти,
колагену і еластину;
• ліквідує запалення і сприяє усуненню чутливості шкіри;
• усуває тьмяність шкіри, пігментацію та темні
кола під очима;
• має потужний ефект омолодження;
• забезпечує глибоке зволоження та живлення
шкіряного покриву;
• робить шкіру гладкою та еластичною, зменшує
кількість зморшок, стимулюючи оновлення й
живлення клітин.

п

•
•
•
•

Сироватка для рук Night renewal
(30 мл)
Арт.: 33523

п

З сучасним засобом Elissys Ви отримуєте
відновлюючий 3D-цикл для шкіри обличчя:
Зволоження - Відновлення - Зміцнення!

Сироватка для обличчя Night concept
(30 мл)
Арт.: 33524

к

Лосьйон для обличчя
peptid-et-probiotique
(150 мл)
Арт.: 32097

13

Тонік для обличчя Beauty Expert
(150 мл)
Арт.: 32434

Покращує стан шкіри, очищає та стимулює оновлення клітин, вирівнює колір обличчя, має протизапальні та антиоксидантні властивості.

Тонік розроблений для завершального етапу очищення
шкіри і підготовки її до нанесення наступних засобів.
Тонік забезпечує:
- активне зволоження епідермісу,
- підготовку шкіри до нанесення поживних засобів,
- регуляцію водного балансу клітин шкіри,
- захист шкіри від втрат вологи,
- омолоджуючу дію.

Oryza Sativa Powder — рисова пудра 100%, має антиоксидантну, бактерицидну, протимікробну дію,
очищає і стягує пори, надає шкірі свіжість і доглянутий вигляд.
Corn Starch — кукурудзяний крохмаль контролює блиск і жирність шкіри.
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Papain - це рослинний фермент, який забезпечує ніжне і глибоке очищення шкіри завдяки ензимній
природі, освітлює і вирівнює рельєф.

екстра

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

екст

Ферментна пудра Papaja piling
(35 г)
Арт.: 33709

* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Йогуртін (Yogurtene) — ущільнює епідерміс, пов’язує його шари, налагоджує зв’язок фібробластів
і колагену.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
нанесіть необхідну кількість ензимної пудри
на долоню

змішайте дрібнозернистий порошок з водою
до утворення м’якої пінки

помасажуйте обличчя і залиште засіб на
обличчі 1-2 хв, залишки змийте теплою
водою.

14 wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

15

Відновлюючий комплекс Royal jelly+D
(30 саше)
Арт.: 33422

Комплекс нормалізує обмінні процеси метаболізму та
сприяє активації захисної функції іммунітету. Крім того,
він допомагає налагодити роботу вашого організму та
відновити втрачені сили.
Позитивний вплив маточного молочка на здоров’я
пов’язаний з його унікальними білками та жирними
кислотами.

Крім того, кілька досліджень у пробірках показують зниження рівня запальних хімічних речовин після використання цього продукту.
А також, білки, що містяться в маточному молочці можуть допомогти знизити рівень холестерину, і тим самим знижувати ризик серцевих захворювань.
Маточне молочко використовувалося в стародавніх
лікувальних практиках протягом століть. Його користь
підтверджена роками практики. Тож, чому б не подарувати собі всю користь цього натурального продукту.

Бджолине маточне молочко
Янтарна кислота
Аскорбінова кислота
Лактоза
Мальтодекстрін
Сукралоза
Ароматизатор
Вітамін D3 (холекальциферол)
Без ГМО

75 мг
100 мг
20 мг
1375 мг
420 мг
8 мг
2 мг
25 мкг (1000 ME)

До них належать дев’ять глікопротеїнів, відомих як
основні протеїни маточного молочка (MRJP), і дві жирні кислоти, транс-10-гідрокси-2-деценова кислота та
10-гідроксидеканова кислота.
Маточне молочко також містить вітаміни групи В.
Вважається, що маточне молочко зменшує запалення
та окислювальний стрес.

Прополіс адсорбований Apitamax Therapy
(60 капсул)
Арт.: 33241
Натуральний антибіотик Apitamax Therapy — це адсорбований екстракт прополісу. Він здатний знищити всі патогенні
мікроорганізми у вашому кишківнику, а також зміцнити імунітет.
Прополіс позитивно впливає на імунітет людини. Його можна
вживати як для профілактики так і для боротьби з сезонними
застудами.
Спосіб застосування: рекомендується приймати дорослим
по 2 капсули на день під час їжі. Рекомендується приймати
курсом 2 місяці.

Склад 1 капсули:
Екстракт прополісу
МКЦ
Діоксид кремнію
Без ГМО

200 мг
75 мг
10 мг

У багатьох дослідженнях доведено, що специфічні
амінокислоти, жирні кислоти та фенольні сполуки, знайдені в маточному молочці, мають потужний антиоксидантний ефект на організм.

Вітамінний квитковий пилок
(60 капсул)
Арт.: 33240
Вітамінний квітковий пилок містить більше двох десятків амінокислот та вітамінів. Пилок здатен підтримувати імунітет та надавати організму життєві сили.
Регулярне вживання бджолиного пилку уповільнює
процеси старіння, омолоджує шкіру та нормалізує
обмінні процеси.
Склад: натуральний очищений
квітковий пилок – 100%
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* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Відновлюючий комплекс Royal jelly+D Apitamax підвищує життєвий тонус у літніх людей, в післяопераційний
період, хронічно втомлених людей і людей, які проживають у великому місті.
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Chondro Комплекс Boswellia+МSM+Сollagen
(90 капсул)
Арт.: 33429

1

2

Одна капсула містить:

Chondro Комплек Exstra Flexio
(90 капсул)
Арт.: 33678

Chondro Комплекс Boswellia+МSM+Сollagen пропонує комплексне вирішення проблем із суглобами. Елементи, що входять у склад комплексу, запобігають деформаціям
хрящової тканини, допомагають їй швидко відновитися після навантажень, захищають
суглоби та прибирають скутість рухів.

Комплекс відновлює запаси компонентів сполучної тканини, що є необхідним будівельним матеріалом для організму людини.
Хондрокомплекс стимулює синтез колагену та гіалуронової кислоти, що блокує старіння
хряща та надає протизапальну дію.

Екстракт босвелії — знімає дискомфорт у суглобах, забезпечує живильну підтримку
опорно-руховому апарату. Ефективно перешкоджає ураженню суглобового хряща
та активізує відновлюючі процеси.

Хондроїтину сульфат — впливає на фосфорно-кальцієвий обмін у хрящовій тканині, гальмує процес дегенерації хрящової тканини, перешкоджає ущільненню сполучної тканини
і нормалізує продукцію синовіальної рідини, покращує рухливість суглобів, необхідний
для відтворення основної речовини кісткової та хрящової тканини.

МSM — органічне з'єднання, що повертає суглобам гнучкість і рухливість, стимулює
кровообіг, прибирає набряклість і дискомфорт, активізує клітинні функції.

Хондроїтину сульфат
Глюкозаміну сульфат
MSM
Екстракт босвелії 60%
Вітамін С (Аскорбінова кислота)
МКЦ
Без ГМО

150 мг
187 мг
50 мг
83 мг
12 мг
17,5 мг

Глюкозаміну гідрохлорид — заповнює природний дефіцит глюкозаміну, стимулює синтез протеогліканів, гіалуронової кислоти і синовіальної рідини, збільшує проникність суглобової капсули, відновлює ферментативні процеси в клітинах синовіальної мембрани
і суглобного хряща.

Колаген — це унікальний набір амінокислот, які рідко зустрічаються в інших білках і
відповідають за структуру і з'єднання в тканинах.

MSM — метілсульфонілметан, органічне з'єднання з вираженою протизапальною дією,
що бере участь практично в кожному метаболічному процесі організму. Повертає суглобам гнучкість і рухливість, стимулює кровообіг, прибирає дискомфорт, активізує клітинні
функції.

Гіалуронова кислота середньомолекулярна — є природною для людського організму, вона міститься в синовіальній рідині суглобів, гарантуючи потрібну для неї густоту,
а також бере участь в метаболізмі гіалінового хряща.
Екстракт мартінії позитивно впливає на кістково-суглобовий і зв'язковий апарат,
зменшує набряки, знімає неприємні відчуття в суглобах, збільшує їх рухливість.

Екстракт босвелії (60%) — знімає дискомфорт у суглобах, забезпечує живильну підтримку опорно-рухового апарату.
Аскорбінова кислота — антиоксидант, сприяє синтезу гіалуронової кислоти і хондроїтину та бере участь в утворенні колагену.

Екстракт мартінії
Колаген морський
Гіалуронова кислота середньомолекулярна 800 кДа
MSM
Екстракт босвелії 60%
Вітамін С (Аскорбінова кислота)
Вітамін В3
Дріжджі з селеном
Вітамін Е
Вітамін В5
Кальцію цитрат
Вітамін А
Вітамін D3
Без ГМО

80 мг
75 мг
75 мг
75 мг
50 мг
5 мг
5 мг
4 мг
3,75 мг
1,25 мг
0,725 мг
0,25 мг
0,025 мг

Рекомендації до застосування: дорослим по 1 капсулі 3-4 рази на день під час їжі. Рекомендований курс 3 місяці.

3

Мінеральний комплекс Osteo+D3
(60 капсул)
Арт.: 33657
Для профілактики остеопорозу.
Допомагає підтримувати нормальну функцію м’язів і нервів, зміцнює здоров’я кісток, знижує ризик розвитку остеопорозу і ризик переломів.
Спосіб застосування: дорослим по 1 капсулі 2 рази на день під час їжі, запивати питною
водою. Курс споживання 2 місяці.
Кальцій — відповідає за здоров’я кісткової тканини.

1

2

3

Магній — утворюючи кристали з фосфатами, бере участь в утворенні апатитів структурної одиниці мінерального компонента кісткової тканини.

Цинк — бере участь у багатьох обмінних процесах, принципово важливий для
відтворення ДНК.
Вітамін D — відповідає за мінералізацію кісток, сприяючи засвоєнню кальцію і фосфору, крім прямого регулювання кальцієво-фосфорного обміну, вітамін D також
сприяє накопиченню кісткової маси, стимулюючи розвиток м’язової тканини.
Одна капсула містить:
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Кальцію цитрат 325 мг

325 мг

Бісгліцинат цинку 160 мг

160 мг

Магнію цитрат 25 мг

25 мг

Д3 100 SD/S порошкової/сухої форми

0,025 мг
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* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Рекомендації до застосування: 3 капсули на добу під час їжі. Курс прийому: 2-3 місяці.
Одна капсула містить:
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Джерело вітаминів В та В 12
Мінерали, залізо,
магній, калій,
селен, цинк
Антиоксидант,
бета-каротин

Омега 3

Пришвидшення
метаболізму
Покращує результати
фізичних вправ та
силових вправ

1

Спіруліна — це унікальна водорість, яка стала популярна в усьому світі. Близько 65% від складу
спіруліни — чистий рослинний білок. Саме тому її так полюбляють ті, хто стежить за своїм
здоров'ям та стрункою фігурою.

Напій Aloe Vera+Chlorophyll
(250 мл)
Арт.: 33773
Очищення організму від токсинів — запорука молодості. Якщо проводити
детокс, клітини організму регулярно оновлюватимуться, і ви відчуєте себе
здоровішими.
Новий напій на основі алое вера та хлорофілу поєднує кращі властивості цих
двох компонентів.

Вітаміни групи В, а також вітаміни А, С, D, E зарядять ваш організм енергією після зимового
періоду. І вся ця користь — в одній зеленій пігулці.

Хлорофіл — регенерує організм, зв‘язує шкідливі елементи та виводить їх із
внутрішніх органів.
Алое вера — насичує організм вітамінами та антиоксидантами.
Лимонна кислота - виводить токсини та має позитивний вплив на роботу
травної системи, підвищує імунітет.
Янтарна кислота - захищає клітини організму від негативного впливу навколишнього середовища, має загальний оздоровчий ефект, надає життєвих сил,
активності і поліпшує самопочуття.
Екстракт ромашки - нормалізує кров'яний тиск, бере участь в обмінних процесах, нормалізує рівень холестерину в крові, має м'яку заспокійливу дію.
Екстракт фенхелю - заспокоює нервову систему, покращує травлення та налагоджує метаболізм.
Екстракт деревію - сприяє правильному обміну речовин, має бактерицидну,
протизапальну та заспокійливу дію.
Спосіб застосування: дорослим та дітям з 14 років по 18 мл (1 столова ложка) напою розчинити в 100 мл води. Приймати 2 рази на добу. Курс прийому 1 місяць.

Спосіб застосування: по 3 таблетки 3 рази на день під час їжі.
Склад 1 таблетки 250 мг:
100% порошок спіруліни, діоксид кремнію. Без ГМО.

Як приготувати смузі
зі спіруліни
Існує багато способів приготувати смачний коктейль зі спіруліни. Ми ділимося з вами рецептом коплексного протеїнового зеленого коктейлю.
Потрібні лише кілька основних інгредієнтів!

2

Ось що вам знадобиться:
•
•
•
•
•
•
•

банан;
манго;
заморожений шпинат;
спіруліна;
рослинне або коров'яче молоко на вибір;
авокадо або мигдальне масло (обидва додають приємну дозу корисних жирів);
також за бажанням можна додати трошки протеїнового порошку.

Додайте ці продукти у блендер та збийте.
Цей смачний зелений коктейль із спіруліни насичений поживними речовинами та ідеально
підходить до смаку зеленої водорості.

Для покращення метаболізму спіруліну потрібно вживати
за 30-40 хвилин до їжі. Якщо приймати спіруліну під час
їжі, то вона може дати зворотній ефект, замість зниження
ваги маса буде збільшуватись.

Важливо знати! Спіруліна не сполучається з кавою та
алкоголем. Кофеїн знищує корисні ферменти, тому після
прийому спіруліни слід відмовитися від алкогольних напоїв і кофеїну протягом півгодини.
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Екстракт алое
Лимонна кислота
Натрій цитрат дигідрат
Бурштинова кислота
Екстракт квітів ромашки
Екстракт фенхелю
Екстракт деревію
Ароматизатор
Сукралоза
Бензоат натрію
Сорбат калію
Фреш хлорофіл кропиви м'яти
Вода очищена
Без ГМО

2,67 мг
1,13 мг
1 мг
1,3 мг
0,14 мг
0,04 мг
0,02 мг
2 мг
0,07 мг
0,1 мг
0,05 мг
0,67 мг
90,82 мг

Detox напій Aloe Vera
(250 мл)
Арт.: 33609
Detox напій Aloe Vera Apitamax очищає та оздоровлює організм. Алое
вера забезпечує інтенсивний детокс, а також допомагає організму зміцнити імунітет, аби чинити опір вірусам. Янтарна кислота в складі позитивно впливає на метаболізм.
Унікальна формула поєднує в собі компоненти, що сприяють очищенню
організму та покращенню здоров'я. Натуральні інгредієнти покращують
не лише фізичний, а й психологічний стан.
Користь вживання Detox напою:
• Очищення шлунково-кишкового тракту;
• Відновлення та покращення всмоктування і засвоєння їжі в тонкому кишечнику;
• Підтримка роботи травної системи;
• Покращення процесу травлення;
• Покращує засвоєння корисних та поживних речовин;
• Виведення шлаків і продуктів обміну з організму;
• Нормалізація ваги.
Спосіб застосування: 18 мл (1 столова ложка) напою розчинити в 100 мл
води. Приймати 1 раз на добу.
У 100 грамах
Екстракт алое
26,7 мг
продукту міститься:
Лимонна кислота
11,3 мг
Натрій цитрат дигідрат
10 мг
Янтарна кислота
13 мг
Екстракт ромашки 5:1
1,4 мг
Екстракт фенхелю 5:1
0,4 мг
Екстракт деревію 10:1
0,2 мг
Ароматизатор
20 мг
Сукралоза
0,7 мг
Натрію бензоат
1 мг
Калію сорбат
0,5 мг
Вода очищена
914,8 мг
Без ГМО

wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Дієтична добавка Spirulina
(240 таблеток)
Арт.: 33610
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Вітакомплекс для здоров'я очей Eyes
formula (60 капсул)
Арт.: 33423

Активні елементи допомагають знімати напруження з
очного нерва, прибирати втому ока та захищати його
від втоми.
Лютеїн — це каротиноїд, який є одним з основних пігментів, що захищають очі від фотоушкодження.
Зеаксантин — макулярний пігмент, що захищає очі від
дії вільних радикалів.
Трава очанки — містить флавоноїди, антоціани, кумарини, вітамін С, каротин, ірідоіди, гірку речовину, ефірні і жирні масла, мікроелементи мідь, марганець, цинк,
бор, срібло, магній, молібден, залізо, хром, нікель, які
на біохімічному рівні впливають на причину запальних
і дегенеративних змін сітківки ока і склоподібного тіла.
Вітамін E — захищає очі від окисного стресу. Він підвищує пружність капілярів і покращує їх проникність.
Екстракт насіння гарбуза — містить цілий комплекс
біологічно активних добавок, це невичерпна скарбниця корисних речовин для всього організму.
Спосіб застосування: дорослим та дітям з 14 років по
1 таблетці 2 рази на день під час їжі, запивати питною
водою. Курс споживання 1-2 місяці. Повторний курс
через 1 місяць.

Екстракт очанки
Лютеїн
Зеаксантин
Екстракт ягід чорниці
Вітамін Е
Екстракт гарбузового насіння
Без ГМО

екстракт
очанки

110 мг
50 мг
3,3 мг
90 мг
7,5 мг
100 мг

екстракт
екстракт
ягід чорниці гарбузового
насіння

Комплекс Selen Nutrition
(60 капсул)
Арт.: 33536

Комплекс Activity B+Mg
(60 капсул)
Арт.: 33379

Елемент Selen — надважлива сполука для обміну речовин. Він захищає клітини від окислювального стресу, тобто не дає їм зношуватися та старіти.

Комплекс Activity B+Mg Apitamax містить низку мікроелементів, що покращать ваш емоційний стан, а також
підвищать резистентність нервової системи.

Його відносять до найважливіших мікроелементів, які
допомагають внутрішнім органам людини повноцінно функціонувати. Вживання селену буде відмінною
профілактикою синдрому хронічної втоми, зношення
сердцево-судинної системи та сезонних захворювань.

Користь вітамінів групи В:
• підтримують імунні сили організму, збільшують
його здатність чинити опір вірусам;
• призначаються при неврологічних порушеннях;
• рекомендовані при анемії.

Склад 1 капсули: дріжджі з селеном 18 мг, допоміжні речовини: МКЦ, крохмаль тапіоковий, кремнію діоксид. Без ГМО.

Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі 2 рази на
день під час їжі.
Тіаміну гідрохлорид (вітамін В1)
Пантотенова кислота (вітамін В5)
Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6)
Біотин (вітамін В7)
Фолієва кислота (вітамін В9)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Магнію цитрат
Екстракт меліси
Гліцин
МКЦ
Кремнію діоксид
Без ГМО

0,75 мг
2,5 мг
0,6 мг
0,07 мг
0,3 мг
0,0013 мг
175 мг
150 мг
100 мг
5,14 мг
5,14 мг

Вітакомплекс Ginkgo biloba Apitamax
(60 капсул)
Арт.: 33294
У сучасному світі ми постійно поспішаємо. Наша голова переповнена важливою інформацією. Як при такому ритмі життя зберегти ясність розуму?
Вітаміни, що містяться в комплексі Ginkgo biloba Apitamax, покращують
кровопостачання головного мозку та нормалізують тиск. Вони покращують
самопочуття та допомагають мозку справлятися з напругою.
Гінко білоба
Вітамін С
Екстракт чорноплідної горобини
Екстракт темного винограду
Гліцин
Екстракт елеутерококу
Екстракт ожини
Без ГМО

12 мг
118 мг
140 мг
30 мг
40 мг
30 мг
30 мг

порошок
гінкго
білоби

екстракт
гінкго
білоби

порошок
винограду

порошок
амаранту

22 wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

В епоху цифрових технологій нашим очам потрібна
особлива підтримка. Саме для цього ми створили вітакомплекс для очей Eyes formula.
Комбінований комплекс із вітамінів регенерує сітківку
ока.

23

Комплекс Orthilia
(60 капсул)
Арт.: 33675
Комлекс призначений для жінок та жіночого здоров'я. Всі вітаміни підібрані спеціально під проблеми жіночого здоров'я,
такі як передменструальний синдром,
погане самопочуття при менопаузі, хронічні стреси, дефіцит мікроелементів.

Екстракт материнки заспокоює центральну
нервову систему.
Екстракт верби білої діє як природний заспокійливий засіб.

Дві капсули на день здатні підтримати
жіноче здоров'я та покращити настрій
жінки.

Екстракт материнки

55 мг

Екстракт верби білої

55 мг

Екстракт циміцифуги

20 мг

Рутин (Екстракт софори японської)

50 мг

Аскорбінова кислота

50 мг

Екстракт звіробою

60 мг

Екстракт матки борової

100 мг

Екстракт
циміцифуги
впливає на здоров'я жінок при естрогено дефіцитних станах, асоційованих з клімактеричним
періодом.
Екстракт матки борової
- позитивно впливає на
обмінні процеси в організмі.

Без ГМО

2

Добавка на основі риб'ячого жиру має концентрований вміст
Omega-3 для підтрики сердця та здоров'я мозку.
Корисні властивості комплексу:
• підтримує роботу сердця та кровоносних судин,
• знижує рівень холестерину в крові,
• підтримує артеріальний тиск в нормальному діапазоні,
• знижує ризик виникнення запалень,
• позитивно вливає на когнітивні властивості мозку,
• сприяє здоровому та активному життю.
Склад: риб’ячий жир з підвищеним вмістом Омега-3 кислот
(Ісландія), желатин, гліцерин, дистильована вода, без ГМО.

Комплекс Рanax Vitae
(30 капсул)
Арт.: 33674
Цей комплекс — усе, що потрібно
для чоловічого здоров'я. Комплекс
позитивно впливає на здоров'я в
цілому, особливо концентруючись
на інтимній сфері здоров'я,

Екстракт йохимбе

120 мг

Екстракт женьшеню

5 мг

Екстракт кордицепса

30 мг

Цинк цитрат

20 мг

Дріжджі з селеном

35 мг

Зміцніть організм разом із комплексом, розробленим спеціально для
чоловічого організму.

Аскобінова кислота

40 мг

Екстракт йохимбе - стимулює кровообіг, ефективний при статевій
дисфункції.

Omega-3 Activ комплекс
(120 капсул)
Арт.: 33380

Омега-3

350 мг

ЕПК (Ейкозапентаєнова кислота)

мін 180 мг

ДГК (Докозагексаєнова кислота)

мін 120 мг

Без ГМО

1

Екстракт женьшеню - захищає клітини простати
від запалень.

2

Цинк - природним шляхом стимулює підвищення рівня тестостерону.
Селен - сприяє підвищенню
дітородної
функції, стимулює вироблення і рухливість
сперматозоїдів, покращує якість статевого
життя.

24 wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

wwwua.telmone.com • весна-літо 2022 • (044) 364 07 47 • з 10:00 до 18:00

* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

1

25

Гель для прання білих речей
(1050 мл)
Арт.: 11235

Extra гель для прання з ензимами General
(1050 мл)
Арт.: 32306

Гель для прання кольорових речей
(1050 мл)
Арт.: 11159

Гель для прання темної білизни
(1050 мл)
Арт.: 11274

Кольорові речі завжди будуть яскравими разом із
гелем для прання Oxisson. До складу засобу входить калійне мило та пробіотики — це подвійний
екологічно безпечний удар по забрудненням.

Безфосфатний засіб для прання зробить ваш одяг
чистим та збереже пральну машину від пошкоджень.

Кольорові речі завжди будуть яскравими разом із
гелем для прання Oxisson. До складу засобу входить калійне мило та пробіотики — це подвійний
екологічно безпечний удар по забрудненням.

Вишуканий темний одяг залишатиметься презентабельним довго завдяки гелю для прання темної
білизни Oxisson.

Білизна надовго збереже запах чистоти та свіжості
завдяки цьому засобу. Крім того, колір ваших речей
стане більш насиченим.
Потурбуйтеся про свої речі разом із екологічним
засобом Oxisson.

Завдяки рослинному походженню компонентів
гель не шкодить шкірі і при ручному пранні.
Його можна використовувати як для прання білої,
так і для кольорової білизни. Дбайлива формула
зберігає колір та структуру тканини, при цьому
завдає нищівного удару по різним забрудненням.
Забудьте про плями кави, чаю, вина, косметики, шоколаду, фруктів або поту на вашому одязі.

Потурбуйтеся про свої речі разом із екологічним
засобом Oxisson.

Кисневий засіб для прання подарує одягу щоденну
свіжість. Завдяки своїм унікальним властивостям
засіб для прання Oxisson блокує зростання патогенних та небезпечних бактерій. Більше того, засіб
повністю усуває неприємні запахи.
У складі гелю для прання екологічно чисті матеріали. Органіка та пробіотичні бактерії легко впораються з забрудненнями і плямами без агрессивного вибілювання. Така властивість особливо
важлива для темних тканин.

* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Безфосфатний концентрований засіб для прання
Oxisson створений, аби зберігати ваш час і робити
одяг кришталево чистим.

Білизна надовго збереже запах чистоти та свіжості
завдяки цьому засобу. Крім того, колір ваших речей
стане більш насиченим.
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Кисневий відбілювач 3в1
(5 пакетів по 25г)
Арт.: 31881

Активатор-плямовивідник
(500 мл)
Арт.: 31784

Універсальний гель для прання
(1050 мл)
Арт.: 11088

Ополіскувач для білизни Mint Soft Protection
(1050 мл)
Арт.: 11480

Завдай потужного удару плямам! Разом із
кисневим відбілювачем 3в1 Oxisson ваша білиза сяятиме кришталевою чистотою.

Посилити здатність вашого порошку видаляти плями допоможе активатор-плямовивідник Oxisson. Ви в захваті від вашого порошку,
але хочете, щоб він справлявся з навіть зовсім
застарілими забрудненнями? Активатор-плямовивідник прйде на допомогу!

Універсальний гель для прання Oxisson підійде для
будь-якого виду прання. Немає задачі з якою він би не
впорався. І при цьому прання таким засобом не зашкодить ні пральній машинці, ні структурі тканини. Миючі
засоби Oxisson зроблені з екологічно чистих матеріалів, оскільки, виготовлені з органічних речовин і пробіотика.

Покращити стан білизни після прання допоможе натуральний ополіскувач високої концентрації. В процесі полоскання він пом'якшує і захищає білизну та нейтралізує статичну
електрику.

Пробіотичні бактерії ефективно та безпечно ведуть
боротьбу з забрудненнями. Завдяки цьому в процессі
прання ваш одяг не лише очиститься від забруднень, але
й пройде санітарну обробку.

Крім приємного запаху, комплекс пробіотиків забезпечить
білизну біологічною дезінфекцією тривалої дії. Проникаючи в тканину, пробіотики пригнічують розвиток патогенних
бактерій. Завдяки цьому приємний аромат триматиметься
на тканині довше.

Потрійна дія засобу поєднує в собі активатор прального порошку, засіб для виведення
плям і відбілювач в одному.

пом’якшення
і захист тканини

Ваша білизна після прання отримає тонкий та свіжий аромат
цитруса і лісової м'яти.

У чому переваги цього інноваційного засобу?

Крім того, додатковий комплекс ензимів усуває більшість видів плям.

По-перше він посилює миючу функцію порошку до 5 разів. При цьому тканина не
втрачає свою яскравість. Ваші речі стають ще
яскравішими завдяки технології закріплення
пігмента.

Завдяки пробіотикам у складі засіб забезпечує найбезпечніше відбілювання, що підходить для делікатних тканин.

Такий засіб підійде навіть для делікатних тканин, адже він містить виключно натуральні
компоненти, що не нашкодять волокну.

1 пакетика достатньо
для 5 кг білизни

Натуральний засіб сумісний з будь-яким видом прального порошку, а також є однаково
ефективним як при ручному, так і при машинному пранні.

перед пранням додати
вміст одного пакета
у відділення пральної
машини для порошку

Приємним бонусом для господинь буде те, що пом'якшена
в процесі полоскання білизна легше прасується, а тканина
загалом служитиме вам довше.

з ароматом
свіжої м’яти

антистатичний
ефект

Достатньо просто додати один ковпачок до пральної машинки, і результат не змусить себе чекати.

біологічна очистка
структури
тканини
пробіотиком

для прання
будь-яких
типів тканин

сумісний з будь-яким видом прального порошку в
якості активатора прання

позбавлення
неприємних запахів

придатний для прання
дитячої білизни та
одягу людей з чутливою
шкірою
вистачає
на 26
циклів
прання

екопрання
без фосфатів

п і д хо д и т ь
для ручного
та машинного прання

підходить для ручного та машинного
прання
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Порошкоподібний відбілювач виконує свою
дію за рахунок виділення кисню. Він починає
діяти вже при температурі 30 °С.
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1

Засіб для чищення нагару та кіптяви
(500 мл)
Арт.: 11555
Засіб для чищення нагару та кіптяви Oxisson
м'яко та ефективно усуне стійкі забруднення,
пригорілий жир і нагар із кухонних поверхонь
та посуду.
Цей засіб виготовлено виключно з рослинних
компонентів, тож він є безпечним для використання на вашій кухні. При цьому його миюча
здатність перевершує синтетичні аналоги.
Компоненти засобу ефективно діють на забруднення рослинного походження, при цьому рослинний засіб знежирює поверхні. Забудьте про
пригорілий посуд раз і назавжди, адже кисневий
засіб Oxisson стане вашим надійним рятівником.
Забудьте про необхідність відчищати сковорідки
та каструлі після приготування їжі. Засіб Oxisson
полегшить вашу задачу.

3

Пробіотичний концентрат для вологого
прибирання
(1000 мл)
Арт.: 32207

4

Засіб від інфекцій та неприємних
запахів
(200 мл)
Арт.: 11183

Безпечна дезінфекція, ідеальна чистота поверхонь
та усунення неприємних запахів — усе це може
запропонувати вам пробіотичний концентрат від
OXISSON.

Речі, якими ми користуємося щодня, будь то
одяг чи мобільний телефон, необхідно дезинфікувати. Дезінфекція предметів побуту також
допоможе позбутися неприємного запаху.

Цей засіб є абсолютно безпечним для використання вдома. Його компоненти швидко розкладаються в природному середовищі, тож він не шкодить
планеті.

Засіб від інфекцій та неприємних запахів
Oxisson завдає мікробам та запахам подвійної
дії. Органічна формула підходить для дезінфекції одягу та взуття, білизни, меблів та дитячих
іграшок. Засіб повністю нейтралізує неприємний запах, якою би не була його причина.

Активні речовини рослинного походження утворюють на поверхні піну. Пробіотики проникають у
заглиблення та проводять дезінфекцію зсередини.
Керамічна плитка, ламінат, паркет, дерев'яна підлога, паркет, пластик, акрил та скло — концентрат
із пробіотиками очистить усі ці поверхні.

Актуальною у останні роки також стала дезінфекція техніки, мобільних телефонів та клавіатур. Засіб допоможе швидко знешкодити
інфекції, аби ваше користування улюбленими
речами стало не тілько приємним, але й безпечним.

Бореться з
запахами

Профілактика
дитячих іграшок

Профілактика
побутової алергії

Надійний захист
від бактерій

3
1
2

* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Після дезінфекції пробітиками на поверхні залишиться невидима плівка. Вона захищатиме поверхню від подальших забруднень до 7 днів!
Дезінфекція
приміщень

2

Чистячий ProBio-засіб для кухонних
поверхонь з пробіотиком
(500 мл)
Арт.: 11556

При поширенні
інфекції

Кухня — це місце, яке потребує регулярного
очищення. Oxisson пропонує господарям та господиням екологічно чистий миючий засіб, що допоможе впоратись із цією рутиною.
Як тільки ви наносите чистячий ProBio-засіб
з пробіотиком Oxisson на кухонну поверхню,
пробіотичні компоненти починають працювати.
Корисні бактерії розпочинають переробку органічних жирових забруднень, знищуючи патогенні
мікрорганізми.

У період
загострення грипу

4
Дезінфекція
рук

Цей спосіб дезінфекції є повністю безпечним.
Просто обробіть засобом поверхню, даючи пробіотикам змогу глибоко очистити її. Після цього
витріть поверхню вологою губкою.
Пробіотики створюють захисний екран, завдяки
чому ваша кухня лишатиметься чистою набагато
довше.
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Засіб для видалення вапняного нальоту
та іржі
(500 мл)
Арт.: 11191

Санітарний засіб Profi Active
(1000 мл)
Арт.: 33158
Знищіть шкідливі бактерії та віруси разом із санітарним засобом Profi Active Oxisson.

Очистіть іржу та вапняний наліт за кілька хвилин.

Група пробіотичних мікроорганізмів, що міститься у складі, після нанесення на різні поверхні
(підлога, меблі, стіни) здатна в короткий термін
пригнічувати ріст патогенних бактерій та збудників інфекцій.

Новий засіб від Oxisson позбавить вас необхідності годинами відтирати будь-яку сантехніку у вашій
ванній кімнаті.
Унікальна формула бореться з цвіллю, іржею, нальотом та іншим застарілим брудом. Пробіотики
утворюють на поверхні захисний шар, що перешкоджатиме утворенню нових забруднень.

Засіб для чищення акрилових поверхонь
(500 мл)
Арт.: 31745
Засіб допоможе прибрати застарілий бруд із
акрилових поверхонь, не завдавши при цьому
шкоди покриттю. Формула з натуральних компонентів пропонує саме дбайливе очищення, що
допоможе відчистити від бруду акрил, пластик,
керамічні умивальники, унітази, кахель.
Ваша ванна кімната буде кришталево чистою завдяки унікальній формулі. Компоненти засобу
утворюють на поверхні захисну плівку — саме
вона забезпечить поверхню тривалою чистотою.

Рекомендовано
використовувати в
лікарнях

Засіб для чищення скла та дзеркал забезпечує глибоке проникнення і дезінфекцію навіть
у важкодоступних місцях між склом і рамою.
Пробіотичні культури закріплюють ефект чистоти захисною плівкою.
Засіб допоможе вам швидко та ефективно
очистити скло, дзеркала, кришталь, пластиковий профіль та дерев'яні рами. Поверхня
надовго зберігатиме сяючий блиск. Очистіть
поверхню з легкістю та без розводів разом із
екологічною формулою Oxisson.

Його рекомендовано застосовувати в лікарнях,
пологових будинках, стоматологічних кабінетах,
дитячих садках, школах, будинках для людей похилого віку, а також у побуті.

Рекомендовано
використовувати
в стоматологічних
кабінетах

Рекомендовано
використовувати в пологових
будинках

Рекомендовано
використовувати в
в дитячих садочках
та школах

Для миття
підлоги

Засіб для чищення унітазу Аква Срібло
(500 мл)
Арт.: 21632
Очищення ванної кімнати без використання агресивних засобів із хлором можливе. Інноваційний
органічний засіб для чищення унітазу Oxisson позбавить вас бактерій, подарує безпеку та чистоту.
Завдяки іонам срібла в складі засіб знищує мікробів. Срібло здатне позбавити поверхню бактерій
стафілокока, дизентерії, стрептокока, кишкової
палички, сальмонели. Крім того, засіб бореться з
грибками.
Подаруйте собі чистоту та захист разом із безпечним органічним засобом.
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Для протирання
вологою мікрофіброю

Для генератора
холодного туману

Для аерозольного
розпилення
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* Зовнішній вигляд продукції на фотографії, ціни та характеристики можуть відрізнятися. Уточнюйте в оператора.

Більше жодних відтирань жорсткою губкою. Зекономте свій час та сили, аби ваша сантехніка сяяла
як ніколи.

Використовуйте засіб для вологого прибирання і біологічної дезінфекції. Засіб універсальний,
тож він підійде для вологого прибирання та санітарно-гігієнічної обробки з метою контролю
росту внутрішньолікарняної інфекції.

Чистячий ProBio-засіб для скла та
дзеркал
(500 мл)
Арт.: 11425
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1

Ковдра Multi Cover Magic Blanket
(140x215)
Арт.: 33922

1

Мультикавер можна використовувати як легку літню ковдру, як пледпокривало або ж за допомогою застібки-блискавки заправляти в неї
теплу зимову ковдру.
Така ковдра зекономить місце у вашій шафі, а також подарує вам
спокійний та міцний нічний сон.
Дизайнерським рішенням було зробити ковдру двусторонньою. З одного боку — 100% натуральна бавовна. З іншого — велюр, який є дуже
приємним до тіла, а також дарує тепло.
В якості наповнювача використане силіконізоване волокно, яке дозволяє тілу дихати.

2

Подушка Аir Sleep ROSE
(50x70)
Арт.: 33855
Подушка Air Sleep виконана з мікрофібри та сітчатого волокна. Матеріали, використані при виготовленні, легкі в експлуатації та гіпоалергенні. Вишуканим дизайнерським рішенням став кант коричневого
кольору.
Наповнювач рівномірно розподілить тиск і забезпечить вас комфортним сном.

3

Плед Back To Basic Grey
(140x200)
Арт.: 33873
Плед Back To Basic Sand
(140x200)
Арт.: 33874

Ковдра з вовни Polar
(140x205) Арт.: 33496
(200x220) Арт.: 33497

2

Шерстяна ковдра Polar SiegfriedKummer виготовлена виключно з натуральних матеріалів. Шерсть, з якої виготовлена ковдра, має позитивний
вплив на організм в цілому, знімає відчуття втоми і тривоги, гріє сухим теплом, проникаючи глибоко в м'язові тканини.
Особлива технологія пошиття дозволяє тілу дихати. Під такою ковдрою не
жарко, і не холодно, адже забезпечується циркуляція тепла.
Високоякісне пошиття та сучасний дизайн ковдри сподобається всім без
винятку.
Овчина є натуральним матеріалом, який зберігає тепло, не створюючи
парникового ефекту.

3

Подушка Вamboo comfort
(50x70)
Арт.: 33872
Вироби з бамбуку дозволять створити ідеальний мікроклімат у ліжку. Натуральне волокно не накопичує неприємні
запахи і дає приємний аромат протягом довгого часу.
Така подушка безпечна, м'яка, антибактеріальна. Вона не
роздратовує шкіру та є приємною на дотик. До того ж, після прання вона швидко сохне.

Ковдра Вamboo comfort
(140x205) Арт.: 33858
(200x220) Арт.: 33859
Ковдра виконана з нового виду наповнювача, бамбукового волокна. Наповнювач є екологічно чистим і абсолютно безпечним для здоров'я.
Ковдра з бамбука — м'яка і легка. Перебуваючи в контакті з тілом, вона
легко вбирає вологу та забезпечує природну циркуляцію повітря.

1

Нові пледи Back To Basic не тільки прикрасять вашу оселю, але й подарують тепло та комфорт. Зручна м'яка тканина може служити як
покривалом для вашого ліжка, так і зігрівати вас під час читання або
вечернього чаювання. Яскраве забарвлення вирізняється своєю стійкістю до плям та забруднень. Плед легко прати, а сушити його можна
у вертикальному положенні. Такий виріб прослужить вам багато років, не втрачаючи свого бездоганного вигляду.

2

2
3

3
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35

Нова ера кухонного посуду з застосуванням інноваційних
технологій. Презентуємо вам каструлі та сковорідки з унікальним мармуровим покриттям. Такий посуд користується
попитом в усьому світі, адже він відповідає всім нормам
екологічності та має високі експлуатаційні властивості.
Каструля Gusto
(2,3 л )
Арт.: 33664

2

Каструля Gusto
(3,2 л )
Арт.: 33665

ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ. Сковорідка Fazzoli — чудове придбання для тих, хто
цінує свій час та ресурси. Приготування їжі в такому посуді займає трохи більше
10 хвилин. Це дуже зручно, якщо ви не хочете весь вечір стояти біля плити.
КОРИСНА ЇЖА. Інгредієнти обсмажуються під впливом високої температури протягом 1-3 хвилин, тому зберігають цінні поживні речовини та вітаміни.
ДІЄТИЧНІ СТРАВИ. Якщо ви готуєте жирне м'ясо, то можете не використовувати
олію. Для овочів буде достатньо однієї столової ложки олії, завдяки чому страви
виходять нежирними.

Зручність у використанні, має невелику вагу, що полегшує процес приготування їжі.
Стійкість до появи подряпин, міцне керамічне покриття забезпечує тривалий термін експлуатації.
Привабливий дизайн стане вдалим доповненням в будь-якому інтер`єрі
кухні.
Виготовлена з литого алюмінію, з мармуровим керамічним антипригарним покриттям.
Можна використовувати на всіх видах плит: газові, електричні, галогенні
та індукційні.
Мармурове керамічне покриття забезпечує корисне приготування їжі без
масла або з мінімальним його використанням.
Висока теплопровідність сприяє рівномірному нагріванню, продукти не
підгорають, мають золотаву скоринку і соковиті всередині.

АРОМАТНІ ТА ХРУСТКІ. При швидкому смаженні овочі та м'ясо покриваються
хрусткою скоринкою, яка запечатує сік усередині. Як результат – соковиті страви.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФУНКЦІЙ. Сковороду можна використовувати як Вок, або посуд для приготування супу.
СКОВОРОДА FAZZOLI – найкраще рішення для обсмажування продуктів у сухому вигляді або з мінімальною кількістю соусу. В такому посуді по-особливому
розкриваються спеції та ароматичні речовини. Китайські кухарі готують у Воках
брокколі в курячому бульйоні з часником, зелену квасолю з фаршем свинини в соєвому соусі, капусту на олії з перцем чилі. Ці страви вимагають високої температури та швидшого приготування. Свіжа зелень, трави та приправи розкриваються
в кращому вигляді, надаючи страві чудового ароматного серпанку.
Сковорода Gusto
(Ø 24 см)
Арт.: 33666
Нова ера кухонного посуду з застосуванням інноваційних технологій, це каструлі та сковорідки з унікальним мармуровим покриттям. Такий кухонний посуд користується попитом в
усьому світі, адже відповідає всім нормам по екологічності, безпечний в експлуатації та має
високі експлуатаційні властивості.

2
1
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1

Переваги приготування їжі в сковороді Fazzoli
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Сковорода - гриль з мармуровим покриттям Gusto
(Ø 24 см )
Арт.: 33833
•

Зручність у використанні, має невелику вагу, що полегшує процес приготування їжі.

•

Стійкість до появи подряпин, міцне керамічне покриття
забезпечує тривалий термін експлуатації.

•

Привабливий дизайн стане вдалим доповненням в
будь-якому інтер'єрі кухні.

•

Виготовлена з литого алюмінію, з мармуровим керамічним антипригарним покриттям.

•

Можна використовувати на всіх видах плит: газові,
електричні, галогенні та індукційні.

•

Мармурове керамічне покриття забезпечує корисне
приготування їжі без масла або з мінімальним його використанням.

•

Висока теплопровідність сприяє рівномірному нагріванню, продукти не підгорають, мають золотаву скоринку і соковиті всередині.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ПОКУПЦІВ

РЕЦЕПТИ

Усі ціни в каталозі наведено у
національній валюті – гривні.
Ціни та зовнішній вигляд товарів за період дії каталогу можуть змінюватись. Достовірну інформацію щодо товарів
можна отримати у оператора
за телефоном (044) 364 07 47

КРЕВЕТКИ - ГРИЛЬ
•
•
•
•
•
•

королівські креветки (великі) – 1 кг
часник - 3 зубчики
лимон - 1
оливкова олія - 150 г
сіль за смаком
трава материнки - 2 ст. ложки

Як замовити товар, який Вам
сподобався в каталозі?
Замовити товар, який Вам
сподобався в каталозі, дуже
просто. Зателефонуйте за
номером (044) 364 07 47
щоденно з 10.00 до 18.00 за
звичайним тарифом Вашого оператора. Назвіть номер
сторінки, назву, код та кількість товару, який Ви бажаєте придбати. Отримайте вичерпну інформацію про його
характеристики та споживчі
властивості, акції та подарунки компанії. Замовте товар та
очікуйте на його доставку за
вказаною Вами адресою.

Креветки розморозити. Приготувати маринад.
Змішати лимонний сік, оливкову олію, материнку, продавлений через прес часник, посолити. Замаринувати в цій суміші креветки (в
панцирі) щонайменше на три години (чим довше, тим краще). Готувати на сковороді - грилі.

КАБАЧКИ НА СКОВОДНІ
ГРИЛЬ БЕЗ ОЛІЇ
• кабачки – 1 кг
• сіль, перець мелений, чебрець,
тим'ян (за смаком)
Спосіб приготування: кабачки добре помити
і витерти насухо. Підготовлені кабачки нарізати довгими скибками товщиною 1 см. Потім
необхідно розкласти нарізані кабачки на великій горизонтальній поверхні та приправити спеціями за смаком (сіль, чорний мелений
перець, чебрець). Залишити кабачки в такому
вигляді на 5 хвилин.
Далі потрібно приготувати сковороду гриль.
Поставити її на середній вогонь та нагріти до
максимальної температури. Маслом змащувати немає необхідності. Як тільки сковорода нагрілася, викласти приправлені спеціями
скибочки кабачків на розігріту поверхню та
обсмажити овочі з одного боку до характерних коричневих слідів від грилю. Потім
перевернути на інший бік і зробити те саме.
Оскільки самі овочі порізані досить тонко і не
вимагають тривалої термічної обробки весь
процес смаження кабачків займає мінімальну
кількість часу. Час на обсмажування однієї
партії кабачків становить приблизно одну-півтори хвилини з одного боку.
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ПЕРЕМОЖЕЦЬ
А К Ц І Ї

Які умови доставки та оплати
замовлення?
Замовлену Вами продукцію
можна отримати кур’єром або
поштою у будь-який зручний
для Вас час. НЕ НАДСИЛАЙТЕ ГРОШІ ЗАРАЗ! Оплата замовлення відбувається лише
при отриманні Вами товару
в Вашому відділенні поштового зв’язку. Кур’єрська доставка здійснюється в понад
50 населених пунктів України.
Поштою замовлення надсилається Вам посилкою з післяплатою. Відділення поштового
зв’язку повідомить Вас про її
наявність протягом 1 робочого дня та буде безкоштовно
зберігати її 5 робочих днів.

ГАРАНТІЇ

Замовляючи товари в
каталозі «Telmone», Ви
нічим не ризикуєте.

Я хочу подякувати за таку можливість відвідати
Стамбул. Я ніколи не очікувала, що зможу там
опинитися. Ми дуже раді побачити шматочок
Сходу, де ми ніколи не були. Велике вам дякую!
Віра Володимирівна.

Усі товари, замовлені Вами в нашому каталозі, що не підійдуть Вам
з будь-якої причини, Ви можете
обміняти (повернути) протягом 14
днів згідно ЗУ «Про захист прав
споживачів». Гроші за товар будуть Вам надіслані поштою. Деталі за телефоном (044) 364-07-47
з 09:00 до 17:00 в будні дні та на
сайті wwwua.telmone.com
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Ключ до
Європи

К

*Правила акції "Ключ до Європи". Для участі в акції необхідно замовити та оплатити будьяку кількість товарів в срок проведення акції з 05.02.22 по 05.08.22. В акції приймає участь
весь асортимент компанії Telmone (окрім пробника 100 мл). Визначаємо переможця 15.08.22
року, онлайн методом генерації випадкових чисел, через програму rondom.org. Дані про
проведення акції публікуємо на офіційному сайті компанії Telmone та на соціальних сторінках.
Детальніша інформація на сайті wwwua.telmone.com

40

РАГ

А

К
РА ІВ

АПЕ

ШТ

Комфортний автобус та неповторна атмосфера
легендарних міст вже чекають на вас!

П

ВІ

Ь

ДЕН

БУД

Пориньте у незабутні враження! Telmone дарує
вам можливість відвідати одразу чотири легендарних міста Європи. Вас зустріне історичний
центр Польщі Краків, також ви завітаєте до Праги,
славної своєю архітектурою, а чарівний колорит
Будапешту та аристократичного Віденю залишать
після себе тільки теплі та приємні спогади.

