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Ние ја сакаме природата и се грижиме за неа;
Ја чуваме нашата животна средина со биоразградиви производи;
Одгледуваме невен и босилек на нашите плантажи  
и екстрактите директно ги вградуваме во производите;
Береме лековити билки од падините на Стара и Сува планина;
Лековитите билки ги комбинираме со научно докажани состојки, посе-
бно одбрани, за дополнително да ја унапредиме моќта на природата;
Во самото срце на ЛИМЕС се наоѓа скапоцен извор на вода на длабочина 
од 185 м во еколошко подрачје, кое дополнително го зголемува квалитетот 
на производите. Прочистувањето го вршиме со посебен апарат со 
што се добива потполно чиста вода, со идеална ПХ вредност и делува 
смирувачки, без хемиски примеси;

Производствениот и деловен комплекс на компанија Лимес се наоѓа на 
еколошка локација;

Збирот на сите овие фактори овозможи 
создавање на високок валитетен, 

еколошки производ, 
конкурентен 
на светските 
производи;

За Вас и Вашето 
семејство го 
одбравме само 
најдоброто.

СПОЈ НА ТРАДИЦИОНАЛНА
РЕЦЕПТУРА И МАГИЧНА ПРИРОДА

Горди сме на технолозите на Лимес, бидејќи во технолошката постапка 
ги издвоија најлековитите состојки на домашните билки и со врвниот 

технолошки процес ги вградија во нашите производи

Живејте
поздраво

и посигурно!
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Креми за лице
инспирирани од 

природата

Ја штити и негува кожата на лицето и 
телото. Комбинацијата на екстрактите на 
невен, кантарион и внимателно одбрани 
природни состојки благотворно и козме-
тички делуваат на Вашата кожа. Не ги за-
твора порите, лесно се размачкува и не 
се отстранува целосно во допир со вода. 
Пријател на целото семејство.

СЕМЕЈНА КРЕМА, 150мл

485 MKD

Со екстракт
  на невен
 и кантарион

9201
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Ја ревитализира кожата, го одржува 
тонусот и ја хидрира правејќи ја мазна, 
сјајна и еластична. Хармонична компо-
зиција на база на природни суровини со 
козметички квалитет, витамини. Расти-
телни масла, јојоба, бадемово, рицину-
сово и масло од ночурак.  Усовршениот 
комплекс на биолошки активните сос-
тојки има за цел да ги спречи и ублажи 
последиците на предвремено стареење 
и да ги зајакне одбрамбените способ-
ности на кожата.

КРЕМА ПРОТИВ БРЧКИ, 50мл
со хијалуронска киселина

827 MKD

КРЕМА ПРОТИВ БРЧКИ
СО ХИЈАЛУРОНСКА
КИСЕЛИНА И КОЛАГЕН

Колекција Роса

9206

КРЕМА ПРОТИВ БРЧКИ СО Q10, 50мл



05За кожа без брчки

Континуирано ги ублажува постоечките брч-
ки, спречува настанување на нови, ја подо-

брува кожата. Ги оживува ќелиите на кожа-
та, го спречува процесот на стареење. Со 

употреба на кремата кожата станува затегната 
и нежна, а брчките се видливо намалени. Кре-

мата се нанесува на свежо измиена и исушена 
кожа на лицето.

КРЕМА ПРОТИВ БРЧКИ СО Q10, 50мл

Содржи природни суровини со козметички квали-
тет, пчелин восок, растителни масла: јојоба, баде-
мово и рицинусово, витамин Е, витамин А, колаген. 
Антирид крема, за постојана нега на чувствителна-
та кожа околу очи и усни. Комплексот на биоактив-
ни материи од кремата поминува во подлабоките 
слоеви на кожата, па така спречува создавање на 
нови брчки и ги исправува посточките. На кожата и 
ја враќа еластичноста и влажноста.

АНТИРИД КРЕМА, 15мл

427 MKD

1027 MKD

Антирид кремата со  Q10 содржи компонента која 
има важна функција во заштита од појава на брчки 

од штетното УВ зрачење кое го поттикнува сонцето, 
како и екстрактот од ќелиите на квасецот. Екстрак-

тот на коренот од билката Див јам има важна функција 
да  формира колаген во кожата и со самото тоа го 

зајакнува липидниот филм на кожата. Со оваа постап-
ка се обновува природниот anti-age систем и го чува 

младешкиот изглед на кожата. Кожата во пределот 
околу очите е хидрирана, негувана и здрава

АНТИРИД КРЕМА СО  Q10, 15мл 

616 MKD

9115

9116

9204
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ИЗВОР НА ЗДРАВЈЕ И УБАВИНА КОИ 
ПРИРОДАТА НИ ГИ ДАРУВА ОД СИТЕ 

СТРАНИ НА СВЕТОТ 
го чува младешкиот изглед на кожата со 

21 активна супстанца

2.696 MKD

Ја обновува и ја храни кожата
Ги намалува брчките
Ги намалува пеѓите и флеките
Хидрира
УВ заштита

Серум на убавина 
ексклузивна формула

Eкстрактот од коренот на билката ДИВ ЈАМ 
( билка жена, формира колаген во кожата), 
екстрактот од семето на Timarindus Indica 
( го активира природниот заштитен механи-
зам, ја чува влажноста на кожата). Екстрактот 
на Зелен мунг грав се одгледува во Индија, 
го активира имуниот систем на кожата. Гли-
церидите и триглицеридите добиени од мас-
линовото масло од медитеранот ги обнову-
ваат активните и функционалните материи во 
кожата.

Хранлива формула за 
сите типови на кожа

Колекција Роса

9308
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Моментално и видливо ги отстранува не-
достатоците на кожата: подуеност, цр-
венило, ги ублажува брчките... Сокот од 

краставица со останатите состојки проди-
ра длабоко во кожата, при што интензивно 
и долготрајно ја хидрира кожата. Кожата е 

блескава во текот на целиот ден. 

СПА КРЕМА, 100мл

452 MKD

Сребрената вода во комбинација со екс-
трактот на невен ја храни, хидрира и негува 
Вашата кожа. Екстрактот на невен ја храни 
кожата и ја прави мека. Сребрената вода 
влијае на регенерација на ткивата. Има де-
зинфекционо и благотворно дејство на кожа-
та. Со употреба кожата станува свежа, негу-
вана и здрава. Наменета е за сите возрасти и 
типови на кожа. 

ДНЕВНА КРЕМА, 100мл

924 MKD

Природна хранлива крема со пчелин восок, 
екстракт на прополис и масло на јојоба. Има 
длабинско дејство кое го интензивира мета-

болизмот на ќелиите и овозможува хидра-
тација на кожата. Кремата е наменета за 

интензивна нега, на исклучително сува, ра-
пава и испукана кожа. Освен што ја омекну-
ва и ја храни кожата, воедно ја штити од ве-

тер, ладно и други надворешни влијанија.

ПРИРОДНА КРЕМА, 60мл

719 MKD

9200

9219

9217

Грижа за убавина
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Длабински чисти и ги отстранува 
изумрените ќелии, хидратизира, 
освежува и ги негува третираните 
површини без воспаление. Тони-
кот на Лимес идеално го негува и 
подготвува лицето за нанесување 
на крема.

ТОНИК, 200мл
за чистење на лице

452 MKD

Ја чисти кожата на едноставен, ефикасен и 
природен начин. Темелно и брзо ја отстрану-
ва шминката и нечистотијата од лицето, ма-
сира, ја подготвува кожата за понатамошен 
третман. Со употреба на еко ракавицата ко-
жата е безбедна, здрава, се успорува проце-
сот на стареење. Не надразнува, па со самото 
тоа погодна е и за чувствителна кожа.

ЕКОЛОШКА РАКАВИЦА
за отстранување на шминка

411 MKD

Мицеларна вода за лице со масло од 
памук богато со витамин Е и екс-
тракт на невен, нежно ја чисти ко-
жата на лицето, лесно ја отстранува 
шминката, нечистотијата, вишокот на 
себум и ја хидрира кожата. Целосно 
е природна и одговара на сите типо-
ви на кожа.

МИЦЕЛАРНА ВОДА, 250мл

460 MKD

Колекција Роса

9218

9117

9311
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Екстрактот  
од камилица 
делува смирувачки 
и освежително, го 
намалува чешањето, 
а антиоксидативното 
влијание е полезно и 
во заштита на кожата 
од стареење. 

Какао путерот ја 
штити кожата, го 
намалува губењето 
на вода, формирајќи 
заштитна обвивка. 

Рицинусовото масло 
дава чувство на ме-
кост и мазност.

Пилинг кремата во својот состав содр-
жи високи концентрации на екстракт 
на камилица, какао путер, рицинусо-
во масло и мелени лушпи од семки на 
кајсија. Благи, нежни и исклучително 
ефикасни, мелените лушпи од семки 
на кајсија ги отстрануваат изумрени-
те ќелии од површината на кожата, 
поттикнуваат обновување на кожата, 
ја враќаат свежината на кожата и ја 
оставаат чиста.

ПИЛИНГ КРЕМА, 100мл

657 MKD

Нега на кожата инспирирана од природата

9312
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За секојдневна нега на раце и одржу-
вање на здравјето на ноктите и подно-
ктици како и за обновување на оштете-
ни, крути и меки нокти наклонети кон 
пукање и листање. Ноктите добиваат 
цврстина, здрав, убав и негуван изглед, 
подноктиците стануваат помеки.

НОКТАЛИН, 60мл

411 MKD

Има благ мирис, омекнува, 
хидрира и ја храни кожата. 
Лесно се впива, спречува 
сушење на кожата. Силикон-
ско-витаминските компо-
ненти, екстрактот на невен 
и глицерин ја штитат и не-
гуваат кожата правејќи ја 
нежна и мека. Силиконско-
то масло создава заштитна 
ракавица и ја штити кожата 
како од негативните влија-
нија на водата така и од дру-
гите негативни агенси.

КРЕМА ЗА НЕГА  
И ЗАШТИТА НА 
РАЦЕ, 100мл

9208

9220

329 MKD

ХРАНИ, 
НЕГУВА 
И РЕГЕНЕРИРА 
ОД СУШЕЊЕ, 
КРШЕЊЕ 
И ПУКАЊЕ

Колекција Роса
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9119

9202

П А Р Ф Е М С К А 
СЕНЗАЦИЈА

МИРИСНА КРЕМА, 30мл

411 MKD

Мирисна крема од растително потекло, 
содржи благ мирис на Тесар. Не содржи 
аклохол. Ја негува кожата и трае подолго 
од стандардните парфеми. 

Освежителна мирисна нота која на 
кожата и дава мирисна свежина и 
пријатност во текот на целиот ден 
благодарение на единствената фор-
мулација. Ја штити и негува површи-
ната на која се нанесува. Погодна е 
за секојдневна употреба. Се нанесу-
ва на пулсирачки места.

493 MKD

ПАРФЕМСКА КРЕМА, 30мл

Нежната мирисна нота 
трае во текот на целиот ден 
додека во истовреме ја храни, 
негува кожата и и ја враќа 
хидратантноста

Убавина на нега
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Антимикробно дејство, спречува раз-
вој на микроорганизми, а парфемската 
композиција прави да кожата во текот 

на целиот ден оддава мирис на свежи-
на со непречено одвивање на своите 

функции. Не содржи алкалии и фосфати.

801 MKD

ДЕЗОДОРАНС АЛОЕ ВЕРА  
ТЕСАР, 100мл

Дава освежителен мирис, лесно чувство 
на кожата и заштита од непријатен ми-

рис и потење. Високата концентрација 
на Алоето има за цел да ја врати изгубе-

ната влага на ќелиите на кожата.

801 MKD

ДЕЗОДОРАНС 
АЛОЕ ВЕРА, 100мл

Да ли сте знаеле?

Високата концентрација 
на Алоето има за цел да ја 
врати изгубената влага на  

ќелиите на кожата.

Колекција Роса

9213

9212
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Кремаста формула со интензивен ми-
рис која нежно ја чисти и ја омекну-
ва кожата. Содржи активна материја 
алантоин и природен екстракт од 
цвет на невен кои благотворно де-
луваат на кожата, формира зашти-
тен филм и ја штити од влијанието 
на надразнувачки агенси. Кожата по 
третманот станува совршено чиста, 
миризлива и негувана. 

ЛЕДИ КУПКА, 250мл
со невен и алантоин

411 MKD

Делотворно средство за релаксација и освежу-
вање. Мешавина на најквалитетни мирисни 
ноти и екстракти на лековити билки, ја освежу-
ва кожата и целото тело, спречува сушење и ја 
чисти кожата. Има терапевтско дејство бидејќи 
помага при несоница, главоболка и воспаление 
на мускулите. Во целост ослободува од умор и 
стрес, на кожата и се враќа нежноста.

АРОМАТИЧНА БИО СОЛ, 450гр
со невен и босилек

246 MKD

ТРЕТМАН
НА ОПУШТАЊЕ 
СО ФИНИ
МИРИСНИ 
НОТИ

Задоволство на нега од природата

9111

9120



14 Колекција Роса

Kоја содржи комбинација на 
билни масла на: невен, ба-
дем и маслинка и витамин-
ски комплекс. Збогатена е со 
Shea Butter и етерично мас-
ло на портокал. Погодна е за 
сува и чувствителна кожа.

ФЛОРА КРЕМА, 225мл
за нега, ревитализација и  
масажа на телото

965 MKD

Cо масло од бршлен во комбинација со 
етерско масло на портокал е идеално 
решение против целулитот. Ја забрзува 
елиминацијата на вишокот на течности 
и токсини и се бори против масните на-
слаги. Етерското масло на портокал има 
антистрес дејство, го подобрува распо-
ложението, ја штити и ја подмладува ко-
жата. Витаминот Е ја хидрира кожата во 
текот на целиот ден, го поттикнува растот 
и обновувањето на ќелиите, со што ја 
прави кожата мазна и еластична.

ФЛОРАФИТ- МАСЛО ЗА 
МАСАЖА, 200мл

485 MKD

Лимес сан кремата ја регене-
рира кожата и и дава чувство 
на ладење. Благодарение на 
богатството на активни заштит-
ни супстанции, систематично и 
делотворно ја негува кожата, 
давајќи и ја потребната влаж-
ност и еластичност. По употреба 
дава долготрајна хидратација и ја 
разладува кожата.

КРЕМА ЗА ПОСЛЕ СОНЧАЊЕ 
ЛИМЕС САН, 200мл

1.191 MKD

9112

9309

9310



15Неопходна хидратација и нега

Антицелулит крема – гел е ефикасен и современ произ-
вод кој спречува и го намалува наталожувањето на це-
лулитни наслаги и ја прави кожата мазна. Кремата содр-
жи витамин Е и екстракти на бршлен и див костен.

АНТИЦЕЛУЛИТ КРЕМА ГЕЛ 200мл

883 MKD

Формулата на млекото со аланто-
ин и екстракт на невен поттикнува 
брза циркулација на крвта и со тоа 
го забрзува создавањето на нови 
ќелии додека активните компо-
ненти на единствениот енергетски 
комплекс на  Q10 ја регулира оп-
тималната количина на колаген во 
кожата.

965 MKD

МЛЕКО ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО, 
200мл

со алоe вера
Активниот комплекс на АЛОЕ ВЕРА, леко-
витите билни екстракти, витамини и липиди 
регулираат и хидратантно делуваат на ко-
жата во текот на целиот ден, поттикнуваат 
растење и обновување на ќелиите, што ја 
прави кожата мазна и еластична.

883 MKD

МЛЕКО ЗА ТЕЛО, 200мл

9207

9211

9118
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Природна свежина со екстракт 
на коприва

РОЛЛ - ОН ЖЕНСКИ, 50мл

Ролл – онот дава сигурна заштита од 
потење и непријатен мирис во период 
од 48 часа, долготрајна свежина и нега 
на Вашата кожа. Без алуминиум. Без па-
рабени. Без вештачки бои. 

370 MKD

Природна свежина со екстракт 
на коприва

РОЛЛ - ОН  МАШКИ, 65мл

Го намалува и го регулира прекумерното 
потење. Благодарение на грижливо од-
брана комбинација на билни екстракти, 
дава долготрајно чувство на свежина и 
ја навлажнува кожата, правејќи ја мека 
и нежна. Без алуминиум. Без парабени. 
Без вештачки бои.

411 MKD

свежина од природата 
за нашите најмали

РОЛЛ - ОН ДЕТСКИ,30мл

Ја штити и негува детската кожа во 
траење од 48 часа, дава долготрајна 
свежина. Совршен избор и подарок 
за најмладите. 

308 MKD

Колекција Роса

9223

9221
9222

9223
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ЗАДОВОЛСТВО
 НА НЕГА

Се употребува за секојдневно миење и интим-
на нега. Идеалната комбинација на екстрактот 
на босилек и активните компоненти делува на 
широк спектар на бактерии. Со комбинација 
на овој сапун и семејната крема добиваме ле-
ковити, мелемски ефекти. Пријател на целото 
семејство.

ТЕЧЕН САПУН АБС, 250мл

329 MKD

за раце и тело
Содржи екстракти на босилек, ајдучка трева и 
невен, глицерин. Се употребува за секојдневно 
миење и капење. Има благо дејство на кожата, 
ја негува и дезинфицира. После употреба, ко-
жата е мека и мирисна. 

329 MKD

ТЕЧЕН САПУН, 500мл

Да ли сте знаеле?

Босилекот е одличен во 
борбата против акни, 

црвенило, за смирување на 
кожата и подобрување на 
циркулацијата. Интересно 
е што има состојки кои се 

одлични во борбата против 
стареење на кожата и 

брчките.

9107

9108
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ЛОСИОН ЗА ПОСЛЕ БРИЧЕЊЕ 
ФОР МАН 150мл
Лосионот содржи природни суровини 
за нега на кожата после бричење. Ја 
омекнува и штити кожата на лицето и ја 
прави еластична и мека. Има антибакте-
риско и дезинфекционо дејство.

349 MKD

ГЕНТЛЕМЕН 3 ВО 1 ГЕЛ ЗА 
ТУШИРАЊЕ 250мл

Мирисна формула која дава долгот-
рајно чувство на чистина и свежина во 
текот на целиот ден. Се употребува 
за миење на косата и на целото тело. 
Кожата е совршено хидрирана и не-
гувана.

411 MKD

Идеална комбинација на невен 
 и aлантоин за секојдневна 
употреба

9121

9305
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СПРЕЈ ЗА ОСВЕЖУВАЊЕ НА ЗДИВ, 25мл
Има силно антисептичко дејство и пријатно 
го освежува здивиот во сите пригоди. Содр-
жи босилек кој делува антибактериски, 
спречувајќи развој на микроорганизми, 
додека жалфијата благотворно делува на 
воспаленијата.

246 MKD

Екстрактите на босилек, жалфија, кан-
тарион и нане делуваат антибакте-
риски, штитат од воспаление на грлото 
и непцата, помагаат во лечење на ра-
нички во устата. Превентивно делува 
против кариес. Го освежува здивот.

411 MKD

РОСА ФРЕШ, 80мл
концентрат

Концентрирана паста со билни екстракти 
на кантарион, босилек, нане и жалфија, 
мирисни и лековити билки од падините 
на Стара планина. Содржи специјални 
ЛП полнила со заоблени честички кои 
даваат ефект на ,,меко“ чистење, без 
оштетување на површината на забите 
и во исто време делува како средство 
за полирање. Го освежува здивот, има 
пријатен вкус и антибактериско дејство. 

паста за заби
РОСАДЕНТ, 100гр

427 MKD

паста за заби
БЕЛАДЕНТ, 100гр

Концентрирана паста со антибактериски 
систем. Со својата содржина и екстракти 
на лековити и мирисни билки камилица, 
босилек, кантарион и жалфија од падини-
те на Стара планина на природен начин 
ги штити Вашите заби и непца, го освежу-
ва и го прави здивот долготрајно свеж.

427 MKD

9306

9303

9302
9301
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Беби шампон – купка за миење и нега 
на телото и косата со природни сред-
ства за згуснување и додаток на екс-
тракти на камилица, невен и Д- панте-
нол (витамин Е). 

Идеална комбинација на екстракт на камилица, 
внимателно одбрани природни масни материи 
и активни компоненти. Беби кремата 3+ се упо-
требува за секојдневна нега на бебешката кожа. 
Кремата во името има префикс 3+ што укажува 
на нејзиното тројно дејство:
 - негува
 - штити од воспалнија и инфекции
 - ја прави кожата мека и мазна.

ДЕТСКИ ШАМПОН КУПКА, 250мл
Детскиот шампон – купка е настанат со 
идеална комбинација на екстракт на ка-
милица и внимателно одбрани природни 
активни материи кои овозможуваат ефи-
касно капење со благотворно дејство на 
кожата и косата. Вредноста на pH е прис-
пособена на кожата, со што во целост е 
заштитена нејзината обвивка и кожата 
станува чиста и нежна вез воспаление, 
сушење и лупење. Косата добива здрав, 
негуван и сјаен изглед.

246 MKD
БЕБИ КРЕМА 3+, 55мл

214 MKD

9205

9114

9113

БЕБИ ШАМПОН КУПКА, 250мл

288 MKD
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БЕБИ ШАМПОН КУПКА, 250мл

Хранлива формула на база на невен

- Растење на нови влакна, дури до 100.
- Видливи резултати после 84 дена користење.
- Намалување и успорување на опаѓањето на 
косата.
- Зголемување на густината на косата.
- Го подобрува растот на новата коса.
- Го поттикнува обновувањето на коренот.
- Ја зголемува дебелината на влакното.
- Ја јакне косата.

9400

Mногу поволно влијае на коренот 
на косата и заштита на влакно-
то давајќи им природен, лелеав и 
здрав изглед. Производот е наме-
нет за нега на сите типови на коса. 
Посебно делува на сува, оштете-
на, третирана со минивал,  
фарбана коса.

ПАКОВАЊЕ ЗА КОСА, 
250мл 

349 MKD

9210

БИЛЕН ЛОСИОН
ПО ШВАЈЦАРСКА
ФОРМУЛА

ПОЗДРАВ ИЗГЛЕД НА 
КОЖАТА НА ГЛАВАТА

КЛИНИЧКИ ДОКАЖАНО ДЕЈСТВО  
НА БИОАКТИВНИТЕ СУПСТАНЦИ:

ХЕРБАЛЕН ЛОСИОН ЗА НОВ РАСТ НА КОСА

2.994 MKD

КОСАЛИМ, 150мл
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Санус формулата е природен шампон за обновување на сува и 
оштетена коса со екстракт на невен коприва и масло од пченични 
ркулци. Блага нега од природата, без сулфати, силикони и пара-
бени. Целосно природен шампон за миење на косата овозможува 
правилно да ја негувате косата, да и ја вратите изгубената витал-
ност и сјај. Шампонот содржи благи површински активни материи 
кои не се агресивни за кожата на главата, не ја сушат косата,  не ја 
отстрануваат фарбата и другите третмани на косата.

ШАМПОН САНУС, 200мл  

821 MKD

9630

Масло од пченични ркулци - Поради 
богатиот витамински состав спречува кршење 
и сушење на косата со што  овозможува здрав 
изглед, сјај и мазност. Ја регулира природната 
ПХ вредноста на косата, при тоа штитејќи го 
влакното од габични и бактериски инфекции. 
Освен тоа, маслото од пченични ркулци ги 
хидратизира испуканите врвови на косата кои 
се чест проблем кај жените.

Коприва - ги подобрува проблемите со опаѓање 
на косата, зајакнување на косата, првут и 
чешање. Копривата го спречува опаѓањето, ја 
регулира маснотијата, ја зајакнува косата и 
дава сјај. Силициумот и железото од листот на 
копривата исто така ја спречуваат појавата 
на бели влакна и го подобруваат растењето на 
косата.

Невен - ја зајакнува косата и го 
поттикнува нејзиното растење. Неговите 
регенеративни својства помагаат во 
отворање на фоликулите и косата 
наскоро ќе Ви стане видливо побујна. Ова 
моќно средство ја лечи оштетената 
кожа на главата и придонесува за нејзина 
хидратација.

БЛАГА ФОРМУЛА ИНСПИРИРАНА ОД 
МОЌТА НА БИЛНИТЕ ЕКСТРАКТИ

Ја јакне и ја обно-
вува косата

Спречува кршење 
на влакното и  
пукање на  
краевите

Ефикасно го не-
гува коренот 
и влакното по 
должина
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Се нанесува на чиста и влажна коса пред 
обликување на фризурата. Го негува влак-
ното, влакната со употреба на гелот доби-
ваат хранливи материи, цврстина, волумен, 
сјај и заштита од несакани надворешни 
влијанија. Косата можете лесно и успешно 
да ја формирате во саканиот облик.

ГЕЛ ЗА КОСА, 150мл 

329 MKD

9216

Успешно ја формира косата во 
саканите облици. Нова форму-
ла на еко лак за коса со билни 
екстракти на бреза и коприва. Ја 
негува косата давајќи и приро-
ден сјај и здрав изглед.

ЛАК ЗА КОСА, 225мл 

657 MKD

9214

Еколошко средство кое ја храни, об-
новува и го зголемува сјајот на косата. 
Содржи специјална формула за заштита 
на фарбана коса, збогатен со витамин 
Е и средство за обновување на оштете-
ните краеви на косата.

657 MKD

9209

СПЕЦИЈАЛНА ФОРМУЛА
ЗА ЗАШТИТА НА КОСАТА

СИЛИКО, 30мл
серум за нега и сјај на косата
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Мрсната коса ја прави здрава. Копри-
вата благотворно делува на коренот 
на косата, а хмељот и брезата влијаат 
на работата на лојните жлезди. По 
употреба косата станува лелеава и 
сјајна, а кожата мека и мазна.

179 / 271 MKD

9104 / 9103

ШАМПОН ЗА МРСНА КОСА 
250 / 500мл
од мрсна до нормална коса

Се употребува за секојдневно миење и 
туширање. Одговара на сите типови на 
коса и кожа. Се препорачува на спор-
тисти, како и деца и бебиња, бидејќи не 
ги воспалува  нивните чувствителни очи. 
По употреба косата станува лелеава и 
сјајна, а кожата мека и мазна.

179 / 271 MKD

9106 / 9105

БЛАГ ШАМПОН, 250 / 500мл
за секој ден
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од мрсна до нормална коса

Коса во прегратките на билките

Има моментално дејство на кондициони-
рање на косата и ја одржува нејзината при-
родна влажност. Со употреба на балзамот 
косата станува лелеава, сјајна, мека и лес-
но се обликува. 

300 MKD

9110

Се употребува за миење на косата и 
за туширање. Невенот дава мекост, 
а кантарионот ги лечи испуканите 
краеви, со што се препорачува на 
лица со оштетена и фарбана коса. 
По употреба косата станува лелеа-
ва и сјајна.

179 / 271 MKD

9102/ 9101

ШАМПОН ЗА СУВА КОСА, 
250 / 500мл
од сува до нормална коса

Се употребува за секојдневно миење на
косата за заштита од првут. Во комбинација 
со екстрактите на лековити билки и активни 
компоненти интензивно го отстранува прву-
тот. Има неутрална pH вредност.

411 MKD

9109

ШАМПОН ПРОТИВ ПРВУТ, 
250мл

РОСА ИНТЕНЗИВЕН БАЛЗАМ ПЛУС, 
250мл
кондиционер со протеин
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Лесна гел формула на база на ментол, 
камфор, етерично масло добиено од 
листот на каранфилче, чајно дрво и 
екстракт од плодот на лута пипер-
ка. Спортлим гелот ја лади кожата, ја 
зголемува еластичноста. Присуство-
то на камфор и лута пиперка влијае 
на подобрување на циркулацијата во 
кожата.

Гел формулација на база на природни 
состојки. Содржи биолошки активни ма-
терии од билни екстракти на див костен, 
босилек и етерично масло на мента пи-
перита. Делува на еластичност на ко-
жата, хидратација, на кожата и ја враќа 
природната боја, дава ефект на ладење, 
ја подобрува циркулацијата.

780 MKD

9404

821 MKD

9403

СПОРТЛИМ ГЕЛ, 100мл
мелем против болки

Мелемот се употребува секој или 
секој втор ден во период од 7 до 
10 дена. Пред третманот нозете 
треба да се измијат со антибакте-
риски течен сапун и добро да се 
избришат.

780 MKD

9401

МЕЛЕМ ПРОТИВ  
ПОТЕЊЕ НА НОЗЕ, 150мл

ЦАСТАЛИМ ГЕЛ, 100мл
мелем за вени

ОТСТРАНЕТЕ  
ГИ БОЛКИТЕ
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Безбојна крема со мирис на јасмин, содржи 
природни суровини од козметички квалитет, 
растителни масла и ланолин. Ги негува и шти-
ти предметите од природна и вештачка кожа 
(јакни, чанти, чевли, мебел), ја штити кожата од 
влага и и дава исклучителен сјај.

Природното масло од цветови на не-
вен, ја смирува, омекнува и лечи сува-
та и испукана кожа на петици, лакти...

470 MKD

9203

760 MKD

9402

Помага при проблеми со проширени вени во 
дебелото црево (хемороиди). Основна карак-
теристика на овој препарат се природните 
компоненти вградени во форма на гел од кој 
сите активни компоненти лесно се апсорби-
раат и даваат брз ефект на делување. Гелот на 
база на храстова кора помага за стеснување на 
проширените вени и капилари.

411 MKD

9405

ХЕМОЛИМ, 35мл

ГАЛАНТ КРЕМА, 100гр

ПЕТАЛИМ, 150мл
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Одмастува и во потполно ладна вода, 
дезинфицира и на садовите им дава ви-
сок сјај, не остава дамки на стаклото и 
приборот за јадење, па не е потребно 
да се бришат. Може да го употребуваат 
и лица со чувствителна кожа.

288 / 513 MKD

9017 / 9007

КОНЦЕНТРАТ, 250 / 500мл
за рачно миење на садови

Ефикасно средство за машинско миење 
на садови, благодарение на врвната 
формула, целосно ги отстранува дури и 
најтврдокорните дамки, дава блескав сјај 
на садовите, а при тоа ја штити нивната 
површина. Лесно се плакни и ефикасно ги 
отстранува остатоците од храна.

616 MKD

9018

МУЛТИ СТРОНГ ГЕЛ, 500мл
концентрат за машинско миење 
на садови
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Чисти без гребнатинки и остава сјај. 
При чистење на керамички површини 
(плочки, WC школки, лавабоа), печки, 
росфајт итн. постигнува исклучителен 
успех. Емулзијата ја нанесуваме на са-
каната површина, а потоа со сунгер ја 
чистиме. Средството е антибактери-
ско и не содржи алкалии и фосфати.

205 MKD

9016

СЈАЈ АБРАЗИВ, 600гр

Успешно ги чисти извалканите 
раце од разни нечистотии. Како 
еколошка паста се употребува во 
прехрамбената индустрија, како 
и во домаќинстовото.

205 MKD

9002

ПАСТА ЗА РАЦЕ,
500 + 50гр

Содржи екстракт на босилек и глицерин.
Ефикасно средство за чистење на многу 
извалкани и замастени површини од сите 
типови на нечистотии. Во домаќинството се 
употребува за чистење на кујнски елемен-
ти, модерни садови, санитарии, ѕидни и 
подни плочки, одмастува и чисти метални 
предмети (бакар, сребро), не ги нагризува 
оштетените површини, го чисти каменецот 
и рѓата. Се употребува за чистење на флеки 
и миење на многу извалкани раце.

205 MKD

9001

ПАСТА ЗА ДОМАЌИНСТВО,
500 + 50гр без алкалии и фосфати
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МИРИС НА ЈОРГОВАН И БОХОР

Oмекнувачот на облеката и дава мекост, мирисна свежи-
на. Го отстранува статичкиот електрицитет и го олеснува 
пеглањето. Ја зголемува моќта на впивање и го продолжува 
векот на траење на Вашата облека.

343 MKD

9005

ОМЕКНУВАЧ ЗА ОБЛЕКА, 500мл

Се употребува за омекнување на сите видови на памуч-
на, волнена, синтетичка, целулозна и свилена облека. 
Оплеменувачот го олеснува пеглањето, боите стануваат 
поживи, го продолжува векот на траење на облеката и го 
намалува статичкиот електрицитет. Облеката е помека и 
миризлива.

343 MKD

9012

ОПЛЕМЕНУВАЧ ЗА ОБЛЕКА, 500мл

Колекција Селекта



За мека, нежна облека и долготрајна свежина

ВРВНА ЕФИКАСНОСТ

Концентрирано средство, ефи-
касно отстранува флеки од мас-
нотии, крв, мастило, овошје, кафе, 
пенкало и др., на ткаенини, обле-
ка, пластика и мебел. Средството 
се нанесува на флеката, се остава 
да отстои 10-15мин., потоа се чис-
ти со млака вода.

288 MKD

9010

КОНЦЕНТРАТ ЗА ФЛЕКИ,
150мл

Cе употребува за машинско и рачно перење на облека. По-
годен е за ,,нежни“ ткаенини и ткаенини во боја. Ги освежу-
ва боите и не остава траги како прашкастите детергенти.

485 MKD

9006

КОНЦЕНТРАТ, 500мл
за рачно и машинско перење на облека

31
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Се употребува за чистење на мобилни те-
лефони, екрани, очила. Благодарение на 
заштитниот филм, го отстранува статичкиот 
електрицитет од третираните површини. Се 
додека постои заштитниот филм на стаклото, 
го чистиме само со сува крпа.

Се употребува за редовно одржување на са-
нитариите и керамичките плочки кои во исто 
време ги дезинфицира и ги дезодорира. На 
чистената површина остава заштитен филм 
кој спречува задржување на капки вода, мас-
нотии и нечистоти.

329 MKD

9004

САНИТАРЕН ГЕЛ, 500мл

Се употребува за чистење на стакло, 
стаклени површини (огледала, ТВ 
екрани, очила), лакирани површини, 
фарбана столарија. Го намалува за-
маглувањето на стаклените површи-
ни и антистатички делува на честич-
ките од прашина.

257 MKD

9003

ДЕТЕРГЕНТ, 500мл
за чистење на стаклени површини

205 MKD

9307

АНТИСТАТИЧКО СРЕДСТВО, 25мл
за чистење на посебни стаклени површини

Колекција Селекта



33Со силата на природата исчистете го Вашиот дом 

Намена: концентратот се употребува за 
рачно чистење на теписи, мебел, пре-
кривки, капути и др

Содржи екстракт на босилек и невен, глицерин,  
биоразградиви материи. Примена: многу добро 
чисти стакло, порцелан, керамика, дрво, авто-
мобили, машини, обоени површини и друго. Се 
препорачува за рачно перење на бела облека и 
ткаенини со постојани бои. Ефикасно отстрану-
ва нечистоти (флеки од кафе, маснотии, овошје, 
мастило, крв и др.) од тепих, облека и други ткае-
нини.

485 MKD

9009

513 MKD

9008

КОНЦЕНТРАТ ЗА ТЕПИСИ, 500мл

УНИВЕРЗАЛЕН КОНЦЕНТРАТ, 500мл

Квалитетно ги отстранува нечистотиите 
и флеките од подните површини, теписи, 
патеки и прекривки. Производот е еколош-
ки, биоразградив, без алкалии и фосфати. 
Присуството на босилек му дава ефект на 
дезинфекција.

370 MKD

9014

ТЕПИХ ШАМПОН, 500мл
за машинско чистење



34 Aмбиентална колекција и дезифициенси

370 MKD

9013

Успешно ги чисти и освежува мер-
мерните, бетонските и керамич-
ките површини. Спаѓа во редот на 
еколошки, биоразградиви сред-
ства, па може да се употребува во 
затворени простории. Има освежу-
вачко дејство и благ мирис.

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ 
НА МЕРМЕР, 500мл

Се употребува за машинско и рачно 
чисте ње на бетонски, киселоотпор-
ни, керамички, пластични и други 
подни површини во хали, аеродро-
ми... Остава мирис на борова шума.

за машинско и рачно чистење 
на подови – концентрат

485 MKD

9011

ДЕТЕРГЕНТ, 500мл



35Практично, ефикасно и здраво
452 MKD

205 MKD

9702

9705

Специјално формулирана АЛКОТИНК-
ТУРА со додаток на бактерицид која 
моментално уништува вируси, бакте-
рии и габички. Во истовреме екстрак-
тот на невен и останатите масни мате-
рии ја негуваат кожата на рацете.

БАКТЕРИСТОП, 500мл

246 / 456 MKD

9700 / 9701

Технолошка иновација со двојно 
дејство. Моментално ги уништува бакте-
риите, вирусите и габичките на кожата. 
Заменува вода и сапун, дезинфицира и 
ја негува кожата, и ја враќа потребната 
влажност.

БАКТЕРИГЕЛ, 65 / 300мл
за суво миење на раце

485 MKD

9703

Покажува силно антисептичко 
дејство веднаш по нанесување-
то. Делува на бактерии, вируси и 
габички. Анализите покажаа дека 
не постои можност за резистенција 
на микроорганизмите на дејство-
то на ова средство, така што може 
постојано да се употребува за се-
којдневна дезинфекција.

ПДП КОНЦЕНТРАТ, 500мл
за подови и други површини

БАКТЕРИСТОП АКТИВ, 500мл
Бактеристоп актив - раствор на бактерис-
топ, веднаш подготвен за употреба,  напра-
вен е со најквалитетна вода прочистена по 
пат на реверзибилна осмоза. Производот е 
наменет за дезинфекција на подови и други 
површини. 



36 Чаеви

ПЛАНИНСКИ БИЛКИ ВО ВАШАТА ШОЉА СО ЧАЈ  

9601

9602

9603

9604

678 MKD

За јакнење на имуни-
тетот на организмот.

Ги намалува тешкотиите во 
желудникот и органите за 
варење Го регулира притисокот, 

ги чисти и зајакнува крв-
ните садови.

За регулирање на те-
лесната тежина и за 
чистење на организ-
мот.

РАНКИН ЧАЈ
ПРОБАВИТ ЧАЈ

КАРДИО ЧАЈ 

МЕТАБО ЧАЈ 

40 филтер вреќички

40 филтер вреќички

Билна мешавина со 
коприва и петровец

Билна мешавина  
со кичица и подабиче Билна мешавина  

со глог и кантарион

40 филтер вреќички

40 филтер вреќички

9605

За намалување на ни-
вото на шеќерот во 
организмот.

ДИЈАБЕТИН ЧАЈ 

Билна мешавина со црна 
црница и лушпи од грав

40 филтер вреќички

9606

Помага при инфекции на 
бешиката и мокрачните 
патишта.

УРИНО ЧАЈ

Билна мешавина  
со лист на ува и бреза

40 филтер вреќички



37За мирен и безгрижен сон

ПЕРНИЦИ

3.080 MKD

2.669 MKD

9802

9803

ПАНДА ПЕРНИЦА ГОЛЕМА

ПАНДА ПЕРНИЦА МАЛА

1.150 MKD

9805

1.507 MKD

9807

За деца на возраст од 2 до 5 години. Ги 
опушта мускулите на горниот дел на 
грбот и вратот во текот на спиењето. 
Еластична е и лесно приспособлива.

За деца на возраст од 5 до 12 години. 
Ги опушта мускулите на горниот дел на 
грбот и вратот во текот на спиењето. 
Еластична е и лесно приспособлива.

3.080 MKD

9809

Лимес перница со ПЕС силиконски топ-
чиња и навлака од дамаст се приспо-
собува на контурите на телото, поточно 
на линиите на вратот и рамењата давајќи 
оптимална потпора и удобност.

ЛИМЕС ПЕРНИЦА
со ПЕС силиконски топчиња

616 MKD

9806

Специјално дизајнирана перница, со ана-
томски облик со револуционерно полнење. 
Специјалното полнење спречува развој на 
грињи и микроорганизми. Дава целосен 
комфор при патувањето. Се приспособува 
на Вашата глава и вратот давајќи флекси-
билна подршка.

ЛИМЕС
РЕЛАХ ТРАВЕЛ
перница за патување

1.068 MKD

9804

За возраст од 9 месеци до 2 години. Пер-
ницата одржува правилна положба на 
рбетниот столб. 

БЕБИ ПЕРНИЦА

ДЕТСКА ПЕРНИЦА

ДЕТСКА ПЕРНИЦА

Димензии:
- 45 x 60цм – мала перница
- 50 x 70цм – голема перница
- 35 x 45цм – беби перница
- 35 x 55цм – детска перница од 2-5 год.
- 40 x 60цм – детска перница од 5-12 год.
- 50 x 70цм - Лимес  перница



38 Екстракти

ПОТВРДА НА КВАЛИТЕТОТ
Награди и стандарди кои сведочат за нашиот успех::

1. Златна награда за квалитет Париз 2015 година;
2. Награда за престиж во организирање и квалитет Мадрид 2017 година;
3. ИСО 9001/2008
4. ИСО 14001/2005
5. АА+ стандард
6. ААA стандард

Невен, босилек, кантарион, камилица, ајдучка трева, липа, 
коприва, хмељ, бреза, нане, жалфија, див костен, бршлен, 
чајевац, каранфилче, арника, ариш, зелен чај, плод на чичок, 
екстракт од семето на Тираминдус Индика, екстракт на 
зелен мунг грав, екстракт на квасец, екстракт од коренот 
на билката див јам, екстракт на лута пиперка, краставица, 
јојоба масло, рицинусово масло, бадемово масло, масло од 
ночурак, масло од бршлен, масло од портокал, маслиново 
масло, природен мед, колаген, хијалурон, Q10, неодермил, 
алантоин, прополис, пчелин восок, цетацеум, алое вера, би-
саболол ( производ од дестилација на јужно американското 
дрво  Vanillosmopsis Erythropapa), ментол, сребрена вода,  
shea buter.

ЕКСТРАКТИ И СУРОВИНИ КОИ НИЕ ГИ УПОТРЕБУВАМЕ:

ВРВЕН КВАЛИТЕТ, БИЛНИ ПРОИЗВОДИ,  
СОВРШЕНСТВО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И  
ПРИРОДАТА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛИМЕС.



39Помошни средства

51 MKD

117 MKD

45 MKD

28 MKD

211 MKD

ПУМПИЦА

РАСПРСКУВАЧ

ЕКО КЕСА

ТЕСТЕРИ

СТАРТ КНИГА
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