Biofarm е компанија основана во 1992 година, во Загреб, Хрватска,
основно фокусирана на производство и дистрибуција на
фармацевтски, козметичките производи и додатоци во исхраната.
Biofarm поголемиот дел од своите ресурси ги инвестира во истражување и развој на нови производи, со цел да им понуди на своите клиенти
прифатлива цена со исклучително висок квалитет на производите.
Нашата производна програма се базира на комбинација на научни и истражувачки програма со традиционалниот пристап во употреба на
лековити билки. На тој начин придонесуваме за позитивен и здрав начин на живеење во хармонија со природата.
Во моментов, Biofarm вработува околу 40 вработени и произведува 250
производи. Производите на Biofarm можат да се најдат во следниве земји - Хрватска, Босна и Херцеговина (каде што има и ќерка компанија
Biofarm Plus), Словенија, Косово, Шведска, Германија, Македонија и Црна Гора.

Biofarm brands

Sport gel
• Комбинација од ментол, етерично
масло од лаванда и рузмарин;
• Ја намалува мускулната тензија,
болката, воспалението и грчењето
на мускулите;
• Се препорачува кај спортисти и
после напорен ден .

Proven Cream
•
•

Koмбинација од див костен, лешниково
масло и масло од семки од грозје
обогатен со витамин Е.
Помага кај проширени и воспалени
вени, луѓе кои што имаат слаба
циркулација со крвта и болни нозе.

Hot gel
•
•

Neutro Cream
• За омекнување на тврда и испукана
кожа- дланки, нокти, петици, лакти,
колена, со антисептичко делување.
• Крем обогатен со масло од семки од
грозје и витамин Е.
Без парабени! Без петролати!

Назив на
производот

ГПЦ

СО ДДВ

Cold гел 150 ml.

220,00

259.6

Deo gel

Cold гел 75 ml.

130,00

153,06

Hot гел75 ml.

190,00

224,02

Sport гел 75 ml.

170,00

200,06

• Посебно осмислена формула од
чајно дрво и нане за масажа на
уморни и болни нозе после
напорен ден,

Proven крем 75 ml.

200,00

236,00

Neutro крем 75 ml.

170,00

200,06

Deo gel 75 ml.

130,00

153.40

• Истовремено
отстранува
непријатен
мирис
и
не
дозволува потење на стапaлата.

•

Содржи екстракт од лута
пиперка, ментол и масло
од каранфилче;
Помага кај ревматски
болки, невралгија и
ревматоиден артритис;
Кај хронични мускулни
болки и болки во грбот.

Cold gel
•
•
•
•
•

Содржи ментол, етерично масло од
рузмарин и еукалиптус.
Кај главоболки, настинки и грип се
прави лесна масажа ;
Намалува покачена телесна
температура ;
Намалување на мускулни болки кај
спортски повреди ;
Отоци,убоди од инсекти и лесни
опекoтини.

 Одберете производ по сопствена желба
 АКЦИЈА на прво полнење на сталажата 10 +1 гратис
по врста
МЕДИПЛАСТ

ШИФРА

НАЗИВ НА АРТИКАЛОТ

ГПЦ/МК

3858885151327

0840056

НОКТАРИЦА - ГОЛЕМА

118,00

3858885151280

0840055

НОКТАРИЦА - МАЛА

86,00

3858885151105

0840053

ТУРПИЈА ЗА НОКТИ

80,00

3858885151396

0840057

НОЖИЧКА ЗА НОКТИ

150,00

3858885152096

0840012

КЛЕШТА ЗА НОКТИ

312,00

3858885152065

0840043

КЛЕШТА ЗА КОЖИЧКИ

312,00

3858885152072

0840054

ЧУПАЛКА

82,00

38588885152300

0840044

КАМЕН ЗА СТОПАЛА

82,00

3858885151921

0840064

ВЛОШКИ АКТИВЕН ЈАГЛЕН вел:34-47

138,00

3858885151914

0840065

ВЛОШКИ НАТУРА вел:34-47

138,00

www.biofarm.hr

Natura Line

Назив на производ

Се препорачува

ГПЦ

СО ДДВ

Брокула + C а80

• За имунитет;
• Кај канцерогени
заболувања;
• Корисна кај
дијабетичари и
пушачи.

560,00

588,00

Брусница + C а80

• Кај уринарни
инфекции.

430,00

451,05

Пивски квасец
+Se+C+E а80

• За здрава коса, кожа
и цврсти нокти;
• Заштита од
секојдневен стрес.

180,00

189

Јаболков оцет со
додаток на хром и
коприва а60

• Намалување на
холестерол и
триглицериди;
• Помошно с-во за
слабеење.

380,00

399

Omega 3 капсули од
ленено масло а60

• Регулација на масти;
• Срцеви заболувања;
• Превенција од
малигни заболувања

320,00

336

Гавез маст 50gr.

• Кај скршеници,
нагмечувања,
истегнувања на
мускули;
• Деформација на
палец ( halus valgus) ;
• Koжни проблеми.

236,06

278

Одберете ја вашата комбинација на природна формула за слабеење и
чистење на организмот !

Капсули јаболков оцет+ коприва со додаток на хром (60 капсули)
• Природно средство за слабеење, топење на масти и разградба
на целулит
• КОПРИВАТА поттикнува излачување на течност
• ХРОМОТ го убрзува метаболизмот

Зелен чај рефус и филтер кесички
OОLONG
кинески чај за слабеење
•
•
•
•

Ја забрзува оксидацијата на мастите и нивно
согорување,
Ја подобрува дигесијата,
Поседува anti-age ефект кој е одличен за кожата
Делува релаксирачки и позитивно на здравјето и
убавината.

• Комбинација на пикантниот
ѓумбир збогатен со
освежителен вкус на портокал
• Одличен за
 зајканување на имунитетот
 Забрзување на метаболизмот
 Намалување на телесна
тежина

Ѓумбир+портокал чај

ГАВЕЗ МАСТ

• Забрзува зараснување на ткивата и коските,
• Kaј ревматски болки и болки во грбот,
• Се користи кај нагмечувања, истегнувања на мускули и
тетиви,
• Псоријаза, дерматитис, лишаи, акни и рани,
• Помага кај скршеници, отоци и гребаници.

Biosept
Biosept пастили за деца а18
•
•
•
•
•
•

Biosept балзам за деца 50 gr.
•
•

•

Комбинација од билни масла, еукалиптус и
лаванда;
Се втрива и масира во пределот на градите и
грбот при појава на првите симптоми на настинка,
грип, кивавица, покачена телесна температура и
потешкотии во дишењето;
Не ја иритира кожата, а лавандата делува
смирувачки и го подобрува сонот на децата.
-Не содржи камфор и ментол.

Цена:

ГПЦ- 200

СО ДДВ-236

Природна комбинација со прополис и мед, одлична прва
помош за ублажување на болки во грлото.
Прополисот делува како природен,локален анестетик,
делува против воспалително и го стимулира имунитетот.
Може да се користи и при појава на афти во устата.
За деца над 4 години;
Без додаток на шеќер, погодни и за дијабетичари;
За трудници и доилки.
Цена:

НАСКОРО!

ГПЦ-157,14

СО ДДВ-165,00

Biosept пастили со ментол + 20 врсти билки а18
•
•
•

Дејствува како благ аналгетик и антисептик;
Помага кај болки во грлото, засипнатост и болно
голтање.
Билни екстракти: камилица, сладок корен,
пеперминт, исландски лишај, темјан, ајдучка
трева,нане, маточина,анасон, еукалиптус, невен,
капини, липов цвет.

Bio balm богати, природни балзами за усни
-какао,кокос,шеа путер,пепермин и овошен.
Ја ревитализираат кожата на усните, ја
негуваат и хранат.

BioBalm хидратантни
путери за тело,
произведени со 50%
целосно природни маслакакао, кокос и арган.

Назив на производ

ГПЦ

СО ДДВ

BioBalm путер за тело –кокос 100ml.

318,00

375,00

BioBalm путер за тело –какао 100ml.

318,00

375,00

Ја хранат и
регенерираат кожата,
истовремено
заштитувајќи ја од
надворешни влијанија.

BioBalm путер за тело- шеа

318,00

375,00

BioBalm арган крема за лице и тело 100 ml.

338,00

398,00

BioBalm путер за тело-вазелин 100 ml.

165,00

194,00

BioBalm балзам за усни-кокос 15 ml.

98,00

115,00

BioBalm балзам за усни-какао 15 ml.

98,00

115,00

100 ml.

ПРИРОДНИ БАЛЗАМИ ЗА
УСНИ
Комбинација на
• пчелин восок и
• природни билни масла
 кокос,
 какао ,
 шеа путер.

какао

•
•
•

Ја ревитализираат кожата
на усните,
Ја негуваат и хранат,
Истовремено заштитувајќи
ја од надворешни влијанија.

кокос

шеа путер

BioBalm балзам за усни 15 ml.
98,00 ГПЦ

Premium Line
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ѓумбир и портокал
Зелен чај
Брусница 30% ,
Jaболко и цимет
English Breakfast (со кофеин)
Rooibos
Diabetomix ( помага регулација на шеќери кај за дијабетичари)
Vrkuta (богата со витамин Ц, помага кај болна менструјација и менопауза)
Vrbоvica (за тегоби, болки и бактерии во бубрези)
Слезов mix (го помага искашлувањето и пријатно делува кај настинки)

Premium Line
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ѓумбир и портокал (го подобрува имунитетот, ги топи мастите)
Зелен чај (за слабење, енергија и природна детокцикација на организмот)
Брусница 30% (прва помош за уринарни инфекции)
Jaболко и цимет
English Breakfast (со кофеин, одличен за почеток на денот)
Rooibos
Diabetomix ( помага при регулација на шеќерот кај дијабетичари)
Vrkuta (богата со витамин Ц, помага кај болки и тегоби кај менструјација и
менопауза)
Vrbоvica (за болки и бактерии во бубрезите)
Слезов mix (го помага искашлувањето и пријатно делува кај настинки)

И оваа есен уживајте во природните вкусови
на чаевите на Биофарм!
•
•
•

Природен извор на енергија,
Одбрани билки од нашите плантажи, растени
без пестициди во контролирана средина,
Одлични комбинации, богати со витамини и
антиоксиданси.

Premium line

a100
ГПЦ

СО ДДВ

БРУСНИЦА 30%

400,00

472,04

ХИБИСКУС

272,00

320,64

ЈАБОЛКО+ЦИМЕТ

350,00

413,64

НАНЕ

220,00

259,60

ЗЕЛЕН ЧАЈ

289,00

303,96

КАМИЛИЦА

288,00

339,84

Увозник и дистрибутер: УНИКА ДОО Штип, ул.Вера Циривири 6/10 тел: +389 32 389 535, 078 311 222
e-mail: biofarmstip@t-home.mk жиро с-ка: 240 1700000297 51 UNI Банка, 300 0800001217 Комерцијална Банка

ООLONG TEA
Кинески чај кој настанува со гмечење на листовите и
поради тоа има висока антиоксидантска моќ...
•
•
•
•
•

Содржи големи дози на полифенол кои ги
активираат ензимите за намалување на
триглицеридите,
Ја забрзува оксидацијата на мастите и нивно
согорување,
Ја подобрува дигесијата,
Поседува anti-age ефект кој е одличен за кожата
Делува релаксирачки и позитивно на здравјето и
убавината.

Вашиот природен напиток
за одлична фигура, енергија и убавина!

Цена:

ГПЦ:142,00

СО ДДВ:167,56

100% Природно АРГАНОВО масло (ладно цедено)
Аргановото масло е растително масло добиено од јатки на
Арганови дрва од видот Argania spinosa. Во себе содржи големи
количини на хранливи материи, вклучувајќи и витамини А и Е, исто
така богато со ОМЕГА-6 и ОМЕГА-9 масни киселини и има
докажани многубројни позитивни ефекти.

Придобивки од Аргановото масло:
• Ја подобрува цврстината и еластичноста на кожата,
• Спречува создавање на брчки,
• Ја намалува видливоста на лузните,
• Погодно кај луѓе кои што имаат проблем со сува кожа,
егземи и псоријаза.
• Одличен и за мрсна кожа, го регулира лачењето на
себумот,
• Помага кај стрии,
• Зајканува меки и кршливи нокти, суви стапала и
дланки.
• За зајакнување, заштита и поттикнување на раст на
косата, како и помош против првутот и сувата кожа
на главата.
• Одличен третман за сувите и испукани усни.

Цена:

ГПЦ: 408,00

СО ДДВ: 481,44

Природно ладно цедено
масло од РИЦИНУС
(ладно цедено)
• За нега на кожата, косата,
трепките и веѓите.
• Ја подобрува текстурата и го
стимулира растот на
трепките, косата и веѓите. Го
спречува опаѓањето на
косата, го отстранува
првутот и се препорачува да
се нанесуваат по неколку
капки на косата.
• Рицинолеинската киселина
спречува сушење на кожата,
поттикнува создавање на
колаген и еластин, ја чисти и
ја навлажнува кожата.

Цена:

ГПЦ: 106,00

СО ДДВ: 125,08

Масло од јојоба 50 ml.
Масло од макадамија 50 ml.
 Одличен третман за сува коса,
 За нега на кожа на целото тело
и лице,
 Ја прави кожата мека и
свиленкаста,
 Помага да се спречат брчки,
флеки и други знаци на
стареење,
 Помага за побрзо заздравување
на рани, гребнатини и
изгореници,
 Може да се користи секојдневно,
 Делува антивоспалително и се
препорачува за мажи после
бричење, спречува иритацијата
и црвенило на кожата.

330,00 МКД.

244,00 МКД.

 Идеално за сува и чувствителна
кожа,
 Маслото од јојоба е богато со
витамин Е, кој е моќен
антиоксидант, ја храни кожата
и ја одржува нејзината
еластичност и влага,
 Може да помогне во лекување на
акни,
 Може да се користи и кај суви и
испукани усни,
 И дава сјај на кожата и не ги
затвора портите.

Масло од
кантарион 50ml.

Масло од невен 50 ml.
-Помага кај егземи и сува
кожа, изгореници,
-Може да се користи и кај
проширени вени,
-Го спречува стареењето на
кожата,
-Ја епителизира
оштетената кожа.

-За лекување на рани и
изгореници,
-Посекотини,
-Црвенила,
-Хемороиди,
-Сува и испукана кожа.

166,00 МКД.

Чиково масло 50 ml.
-Се користи против

161,01 МКД.

првут во косата,
-Го ревитализира
оштетениот скалп на
косата,
-Го зајакнува коренот и
влакното на косата.

150,00 МКД.

ADRIA GOLD дневна крема
Лесен дневен крем збогатен со природни растителни
масла од бадем, лешник и арган во комбинација со
етерични масла и билни екстракти од невен и
додаток на пантенол и витамин Е, ја храни и штити
кожата.
Кремот се применува во утринските часови на
чиста кожа.
ADRIA GOLD FRESH

ADRIA GOLD ноќна крема
Богата ноќна крема, природна комбинација на растителни
масла од бадем и арган, бергамот етерично масло, растителни
екстракти од невен и камилица и додаток на пантенол и
витамин Е, ја храни, одмора и регенерира кожата истовремено
правејќи ја мазна и еластична.
Се применува во вечерните часови на исчистена кожа на
лицето.
ГПЦ

СО ДДВ

Adria Gold дневна крема (арганово масло+смиље) 50ml.

440,00

519,00

Adria Gold ноќна крема (арганово масло +смиље) 50 ml.

440,00

519,00

Adria Gold суво масло FRESH за лице 50ml.

338,00

398,00

Adria Gold суво масло FLOWER за кожа,коса, нокти 50ml.

338,00

398,00

Назив на производот

Богата комбинација на
масла од јојоба,
макадамија, арган, сладок
бадем, етерично масло од
смиљ и витамин Е
придонесува за хидратација
и исхрана на кожата на
лицето. Кожата станува
сјајна, мека и хранлива.
Маслото и дава пријатен
мирис на кожата,брзо се
апсорбира, не оставајќи
масни траги на лицето.

ADRIA GOLD FLOWER
Комбинација на масло од лешник,
есенцијално масло од смиље, жолт
кантарион, сладок бадем, масло од
макадамија екстракт од бршлен и
витамин Е за нега и регенерација на
телото, косата и ноктите.

-Без парабени
-Без петролати
-Без бои и синтетички мириси

Основни состојки

 Смиљот, ретко растение кое расте во
тешко достапни места на јадранскиот
брег, има карактеристична жолта
боја, дава високо квалитетно масло ,
ценето во козметиката за ефикасна
регенерација на кожата и помага
против брчки и стареење.

 Лавандата позната и научно докажана по
своите смирувачки и релаксирачки својства, се
користи за ублажување на несоница,
анксиозност, депресија, и стрес.

 Маслиновото масло содржи три главни
антиоксиданти: витамин Е, полифеноли и
фитостероли кои помоагаат при заштита на
кожата и предвремено стареење.
 Ја штити кожата од ултра- виолетовите
зраци и не ги затвора порите.

 Портокал, кој во себе содржи
најмногу антиоксиданси;
 Сладок мирис за подобрување
на расположението и
тонирање на кожата.

 Лимонската трева делува липотонично на
поткожното масно ткиво па се користи во
мешавините против целулит.
 Го подобрува расположението, ја зголемува
концентрацијата, го смалува стресот а се
користи и кај спортските истегнувања.

Останати состојки
 Шеа путер
 Морска сол
 Шеќер
 Масло од јојоба
 Есенцијално масло од лимон
 Есенцијално масло од кајсија и семки од
кајсија
 Семки од маслинка и маслиново масло
 Масло од невен
 Масло од макадамија
 Арганово масло

Путери за тело
•
•
•

Лесно се размачкуваат,
Комбинација на шеа
путер, природни билни
масла,витамини A, C, E
Ја хранат кожата и ја
отстрануваат
напнатоста.

288,00 МКД.

Пилинг за тело
•
•

Комбинација на морска сол,
шеќер, етерични и природни
масла;
Ги отстрануваат мртвите
клетки и поттикнуваат
создавање на нови;
288,00 МКД.

Со мирис и свежина на јадранската обала!

•

•
•
•

Смиљ РЕГЕНЕРАТИВНА крема за раце
која во себе содржи масло од
макадамија и јојоба ја хидрира кожата
•
и ја штити од надворешни влијанија.

Без парабени!
Без петролати!
Без бои и синтетички мириси!

•

Лаванда ХРАНЛИВА крема за раце
која благотворно делува за
сувата и уморна кожа.

75ml.
128,00 ГПЦ.

ИНТЕНЗИВНА крема за раце од
лимонска трева во комбинација со
семки од грозје, масло од невен и
масло од кантарион. Помага за
зараснување на раните и ја храни
кожата.

•
•
•

Припремете ја својата
кожа за зимските денови;
Одличен за пулт, каса,
рецепција;
Со сталакот одат
тестери од кремите за
раце.

Лосиони за тело
•
•
•

Хидратантна формула;
Ја храни и омекнува
кожата;
Збогатени со етерични
масла.
205,00 МКД.

Гелови за туширање
•
•
•

Ја ревитализраат
кожата ;
Спа- ефект со секое
капење ;
Чувство на свежина.
166,00 МКД.

Масла за масажа

 Намалување
на масни
 Кај проширени
клетки и
вени
целулит
 Испукани
капилари,
 Белези и стрии.
354,00 МКД.

 Против
несоница, стрес,
вознемиреност
 Релаксира и
опушта

ADRIA SPA

НАЗИВ НА ПРОИЗВОД

ГПЦ

СО ДДВ

Освежувач за простор– лаванда 100ml

577,00

682,00

Мирисина свеќа-лимонска трева– 30 часа – 160gr

329,00

389,00

Mирисна свеќа лаванда– 30 часа – 160gr

329,00

389,00

Mирисна свеќа лимон– 30 часа – 160gr

329,00

389,00

Лаванда/маслинка подарок сет – гел за туширање 200ml + масло за масажа 200ml +
лосион за тело 200ml
Лимонска трева/портокал подарок сет– гал за туширање 200ml + масло за масажа 200ml
+ лосион за тело 200ml
Лимон/смиње подарок сет – гел за туширање 200ml + масло за масажа 200ml + лосион
за тело 200ml

650,00

767,00

650,00

767,00

650,00

767,00

НАЗИВ НА ПРОИЗВОД

ГПЦ

СО ДДВ

СУВЕНИР СЕТ лаванда гел за туширање 50 ml+лосион 50 ml + морска сол за капење 65g

245

289

СУВЕНИР СЕТ смиље гел за туширање 50 ml+лосион 50 ml + морска сол за капење 65g

245

289

СУВЕНИР СЕТ лимонска трева гел за туширање 50 ml+лосион 50 ml + сол за капење 65g

245

289

Цилиндар сет лаванда- гел за туширање 200ml + путер за тело 150 ml

480

566

Цилиндар сет – гел за туширање 200ml + путер за тело 150 ml

480

566

Цилиндар сет- лимонска трева- гел за туширање 200ml + путер за тело 150 ml

480

566

FITеssential

Вратете ја цврстината и еластичноста на вашата
кожа по природен пат!

Fitessential природна антицелулитна линија
составена од активните супстанци на
• бршлен
• кофеин
• Грејпфрут
• Заедно со најдобрите природни билни масла:
јојоба, лешник, макадамија во комбинација со
етеричните масла: грејпфрут, мандарина и
рузмарин кои ја поттикнуваат површинската
циркулација.

•

КОФЕИНОТ го стимулира разградувањето на
поткожните масни клетки.
•

МАСЛОТО од бршлен го стимулира излачувањето
на штетните материи и помага во
затегнувањето на кожата, правејки ја поцврста
и еластична.

Без парабени и петролати!
Без бои и синтетички мириси!

Fitessential антицелулитна крема 200 ml.
484 ден. ГПЦ со ДДВ

Fitessential гел 200 ml.
455 ден. ГПЦ со ДДВ

Етерични масла
Етерични масла

ГПЦ

ДДВ

БЕРГАМОТ
БОР
ЧАЈНО ДРВО
ЕУКАЛИПТУС
ЛАВАНДА
ЛИМОН
ЛИМОНСКА ТРЕВА
МАНДАРИНА
МЕНТА
ПОРТОКАЛ
РУЗМАРИН
ЈАСМИН
MEЛИСА
РУЖА
БОЖИЌНО

200,00
200,00
200,00
150,00
180,00
148,00
190,00
150,00
180,00
100,00
150,00
150,00
200,00
150,00
128,00

236,00
236,00
236,00
177,00
212,40
174,64
224,20
177,00
212,40
118,00
177,00
177,00
236,00
177,00
151,04

