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Швейцарската компания Vivasan е повече от 20 години на международния пазар и е 
представител на няколко големи швейцарски заводи производители - INTRACOSMED AG, 

ELIXAN AROMATICA GMBH, DR. DUNNER AG, GELPELL AG, COSVAL SPA, OSWALD 
NAHRUNGSMITTEL GMBH.

Фирмата предлага богата гама от над 300 продукта, насочена към здравословен и 
пълноценен начин на живот.  Използват се най-новите технологии и всички нововъведения 

се базират на последните научни изследвания в областта на профилактичната 
козметология и здравословното хранене. Екипът на Vivasan работи успешно с водещи 

специалисти от цял свят, инвестирайки в иновации и подобряване на продуктите, за да 
предложи най-доброто качество с грижа на здравето.
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Най-важните преимущества на 
продуктите Vivasan:

• не съдържат хормони, антибиотици, 
синтетични вещества

• съдържат натурални съставки и 
екологично чисти суровини

• са хипоалергенни

• имат продължителен и широк спектър 
на въздействие върху организма

• нямат странични действия

• прилагат се при всички възрастови 
групи

• не са тествани върху животни

Швейцарската компания Vivasan е повече от 20 години на международния пазар и е представител на 
няколко големи швейцарски заводи производители - INTRACOSMED AG, ELIXAN AROMATICA GMBH, DR. 
DUNNER AG, GELPELL AG, COSVAL SPA, OSWALD NAHRUNGSMITTEL GMBH.
Фирмата предлага богата гама от над 300 продукта, насочена към здравословен и пълноценен начин на 
живот.  Използват се най-новите технологии и всички нововъведения се базират на последните научни 
изследвания в областта на профилактичната козметология и здравословното хранене. 

Етерични масла – от НАЙ-ВИСОК ТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС и най-висока степен на пречистване,
100% чисти и натурални
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Всички продукти са преминали система за многостепенен контрол. Гарантирано производство по 
световните стандарти за GMP,  сертификати NaTrue, ISO, BRC For Customer Products. Козметичната серия е 
без парабени, ГМО, силикони, синтетични оцветители и без 86 алергени! Продуктите имат, също така, 
висока биодостъпност (усвояемост от организма) и широк спектър на действие, подходящи за бебета, 
подрастващи, млади и възрастни хора.

- Кремове за лице
- Козметика за коса

- Парфюми
- Декоративна козметика
- Супи
- Подправки

- Етерични масла
- Хранителни добавки

- Витаминни напитки и сиропи
- Кремове за ръце и тяло 

- Устна хигиена
- Масажни масла
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The International Standard ISO 4730 – «Oil of Malaleuca, terpinen-4-ol type»



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

➢

➢

➢



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

➢

➢

➢

➢

➢



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

➢

➢

➢

➢

➢



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

➢

➢

➢



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

➢

➢

➢

➢

➢



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

Швейцарската компания Vivasan е повече от 20 години на международния пазар и е 
представител на няколко големи швейцарски заводи производители - INTRACOSMED AG, 

ELIXAN AROMATICA GMBH, DR. DUNNER AG, GELPELL AG, COSVAL SPA, OSWALD 
NAHRUNGSMITTEL GMBH.

Фирмата предлага богата гама от над 300 продукта, насочена към здравословен и 
пълноценен начин на живот.  Използват се най-новите технологии и всички нововъведения 

се базират на последните научни изследвания в областта на профилактичната 
козметология и здравословното хранене. Екипът на Vivasan работи успешно с водещи 

специалисти от цял свят, инвестирайки в иновации и подобряване на продуктите, за да 
предложи най-доброто качество с грижа на здравето.

Първа помощ при хипертонична криза и 
при хронично високо артериално налягане

• При хипертонична криза 5-6 к общо от Масло 
Портокал + Масло Лавандула на бучка или 1 ч.л 
захар + намазване в областта на шията (масажна 
яка) с Крем от Хвойна

• При високо кръвно налягане за дълъг период се 
редуват Масла Лимон, Портокал, Лавандула – 1-2 
к. на ден

КРЕМ ХВОЙНА (Алпийска) Масло алпийска 

хвойна, масло от дълголистен бор, масло 

от евкалиптови листа, масло от 

обикновен кипарис, плодово масло от 

обикновена смрика



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•



Автор: доц. д-р Анна Драганова

Медицински консултант на VIVASAN BG
Слайдове: Дмитрий Милехин

технически специалист на VIVASAN BG

•

•

•

•

•

•

•

•


