
прайс-лист
роздрібний



Антипаразит  (протипаразитарний комплекс)
30 капсул

Баланс (антистресовий комплекс)
30 капсул

Біолайн (жіночий комплекс)
30 капсул

Брейкблок (нормалізація функцій кишечника)
30 капсул

Бриз (нормалізація функції дихальної системи)
30 капсул

Гармонія (нормалізація функцій 
щитоподібної залози)
30 капсул

Герміцид (протигрибковий комплекс)
30 капсул

Динаміка (боротьба з хронічною втомою)
30 капсул

Інтелект (нормалізація функцій головного мозку)
30 капсул

Імунна формула (покращення діяльності 
імунної системи)
30 капсул

119 грн

119 грн

152 грн

119 грн

119 грн

184 грн

207 грн

194 грн

340 грн

194 грн

ФІТОКОМПЛЕКСИ 
#choicephyto
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Клінхелп (очищення організму від 
шлаків і токсинів)
30 капсул

Комплекс Омега+ (джерело 
поліненасичених жирних кислот)
30 капсул

Комфорт (покращення функцій суглобів)
30 капсул

Лайфгард (зміцнення імунітету)
30 капсул

Лівсейф (нормалізація функцій печінки та жовчного міхура)
30 капсул

М. Пауза (жіночий комплекс)
30 капсул

Норм (нормалізація обміну речовин)
30 капсул

О.К. (зміцнення опорно-рухового апарату)
30 капсул

П.Сабаля (чоловічий комплекс для  
передміхурової залози)
30 капсул

119 грн

173 грн

249 грн

152 грн

119 грн

184 грн

119 грн

169 грн

184 грн

Ритм (нормалізація функції
серцево-судинної системи)
30 капсул 196 грн
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Санклін (нормалізація функції 
сечовидільної системи)
30 капсул

Ф.Актив (нормалізація функції 
підшлункової залози)
30 капсул

Форвард (чоловічий комплекс)
30 капсул

Фрілайф (антиоксидантний комплекс)
30 капсул

Хітозан+ (детоксикація організму)
30 капсул

МАКРОСОРБ
(детоксикація організму і мінералізація)
70 г

Програма «Ритм серця»
Для дорослих (12 коробок по 30 капсул)

«Універсальна антипаразитарна програма»
Для дорослих  (12 коробок по 30 капсул)

«Універсальна антипаразитарна програма»
Для дітей 5 - 7 років  (8 коробок по 30 капсул)

«Універсальна антипаразитарна програма»
Для дітей 7 - 12 років (8 коробок по 30 капсул)

119 грн

150 грн

162 грн

150 грн

249 грн

1910 грн

1500 грн

1035 грн

1033 грн

157 грн

Антивірусна програма
Для дорослих і дітей від 5 років (8 коробок по 30 капсул) 1234 грн
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Зелена формула
джерело всіх необхідних вітамінів
150 г

Пророщені зерна вівса, 
ячменю, пшениці, кукурудзи
пакет, 150 г

Пророщені зерна вівса, 
ячменю, пшениці, кукурудзи
в стіках (10 стіків по 10 г)

422 грн

122 грн

129 грн

289 грн

Овочева норма
формула здорового травлення
150 г

89 грн
Солод житній ферментований
пакет, 150г 

100 грн
Солод житній ферментований
в стіках (10 стіків по 10 г) 

40 грнТубус для зберігання 

#добраїжа
Збалансована жива їжа на кожен день
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ЕКОзасіб. Натуральний для миття посуду 
500 мл

ЕКОмолочко. Натуральне для чищення
500 мл

99 грн

120 грн

ЕКОзасіб. Натуральний 
для миття овочів та фруктів
500 мл 112 грн

ЕКОзасіб. Для прибирання 
ванної кімнати з кришкою
500 мл 130 грн

ЕКОзасіб. Для прибирання 
ванної кімнати з розпилювачем
500 мл 145 грн

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОСЕЛЕЮ

Прибирання:

Для дому:

#greenmax
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ЕКОпорошок натуральний концентрат 
для прання білих та кольорових речей
1000 г 242 грн

ЕКОконцентрат натуральний 
рідкий для прання вовни, 
шовку та делікатних тканин 
1000 мл 315 грн

ЕКОзасіб натуральний «Cool» 
для швидкого прання в холодній воді
1000 мл 329 грн

ЕКОпорошок дитячий натуральний концентрат 
для прання дитячих речей та пелю-
шок із антибактеріальною дією
120 г

ЕКОпорошок натуральний концентрат 
для прання білих та кольорових речей
120 г

39 грн

39 грн

ЕКОпорошок дитячий
натуральний концентрат 
для прання дитячих речей та пелюшок із 
антибактеріальною дією
1000 г 234 грн

Прання:
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Ніжний фітомус для вмивання
Серії «Морські водорості»
160 мл

Крем-вершки демакіяж
Серії «Пророщені зерна»
200 мл

Крем-пілінг для обличчя
Серії «Пророщені зерна»
200 мл

Фітоспрей на термальній воді
200 мл

Фітотонік
для жирної та комбінованої
шкіри обличчя Серії «Морські водорості» 
200 мл

Фітотонік
для сухої та чутливої
шкіри  обличчя Серії «Пророщені зерна» 
200 мл

187 грн

200 грн

207 грн

202 грн

183 грн

192 грн

НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИКА

Міцелярний флюїд
200 мл 229 грн

Пілінг:

Тонізування:

#whitemandarin
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Догляд за обличчям / Очищення:



Гель-ліфтинг
для контуру очей і губ Серії «Морські водорості»
30 мл 326 грн

Крем для обличчя
«Гідро-інтенсив»
40 мл 398 грн

Крем для обличчя
«Антиоксидантний»
40 мл 398 грн

Крем-мікроемульсія
для контуру очей і губ
Серії «Пророщені зерна»
30 мл 430 грн

Зволожувальний денний крем 
Серії «Морські водорості»
50 мл 337 грн

Відновлювальний нічний крем 
Серії «Морські водорості»
50 мл 317 грн

Пептидний денний крем 
Серії «Пророщені зерна»
50 мл 426 грн

Пептидний нічний крем 
Серії «Пророщені зерна»
50 мл 436 грн

Зволоження, живлення, захист та омолодження:
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Сироватка пептидна
«Інтенсивна регенерація»
Серії «Пророщені зерна»
30 мл

Сироватка
«Вітамінний концентрат»
Серії «Морські водорості»
30 мл 355 грн

473 грн

Маска-гідрогель «Ліфтинг-ефект»
саше 2х6 мл

Живильна крем-маска 
«Мультивітамінний коктейль»
саше 2х6 мл

Експрес-маска альгінатна
«Антистрес»
Серії «Пророщені зерна»
30 г

73 грн

79 грн

69 грн

Відбілювальна крем-маска 
саше 2х6 мл 64 грн

Додатковий догляд:
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Шампунь «Інтенсивне зволоження»
Серії «Яєчна»
250 мл

Бальзам для волосся
«Відновлення і захист»
Серії «Цитрус»
250 мл

Бальзам для волосся
«Зволоження і захист»
Серії «Цілющі трави»
250 мл

Маска для волосся
«Сила і здоров’я»
Серії «Цілющі трави»
250 мл

164 грн

134 грн

182 грн

194 грн

Шампунь «Сяйво і блиск»
Серії «Цитрус»
250 мл

Шампунь «Зміцнення та ріст»
Серії «Цілющі трави»
250 мл

164 грн

213 грн

Шампунь «Живлення і зміцнення»
Серії «Медова»
250 мл

Догляд за волоссям:

164 грн
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Гель для душу
«М’яка і бархатиста шкіра»
Серії «Медова»
250 мл

Догляд за тілом і руками:

Набір пробників шампунів
(включає 5 серій)
5 х 30 мл 122 грн

167 грн

Молочко для рук і тіла
«М’яка і бархатиста шкіра»
Серії «Цілющі трави»
250 мл

Молочко для тіла
«Еластична і пружна шкіра»
Серії «Цитрус»
250 мл

206 грн

Крем для тіла
«Гідро-баланс»
120 мл 560 грн

154 грн

Гель для інтимної гігієни
«Делікатний догляд»
Серії «Цитрус»
250 мл 167 грн

Догляд за волоссям:
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Гель-скраб для рук і тіла
Живлення та очищення
200 мл

176 грн

Скраб-масло для тіла
Серії «Цитрус»
300 мл 230 грн

Бальзам для рук
Інтенсивне відновлення
75 мл 197 грн

Крем для рук
Зволоження і захист
75 мл 146 грн

Догляд за тілом і руками:

Пілінг-скраб для тіла
Серії «Цілющі трави»
300 мл

Скраб-масло для тіла
Серії «Медова»
300 мл

243 грн

230 грн

12



Маска для глибокого
очищення
Серії Youth
50 мл

Тонік заспокійливий
Серії Youth
200 мл

Активна сироватка
анти-акне
Серії Youth
15 мл

Крем для обличчя
з матовим ефектом
Серії Youth
50 мл

220 грн

194 грн

240 грн

220 грн

Очищувальний Гель-Мус
Серії Youth
160 мл 254 грн

#youthwm
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П'ять кроків для оздоровлення шкіри обличчя



Дитячий
захисний крем
50 мл

Дитячий
крем-молочко для тіла
200 мл

Дитячий
шампунь-гель 2-в-1
200 мл

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ МАЛЮКІВ

124 грн

157 грн

129 грн
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БРЕНДИ
choice.ua
dobrafood.com
whitemandarin.com
greenmax.ua

(044) 206-10-47
(067) 983-01-06
(063) 352-23-35

м.Київ
пр. Перемоги 67, корпус F

@company.choice.ua

@choice_company
@market.choice.ua

t.me/choiceua

e-mail: o�ice@choice.ua


