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Бадем
- суров
100 г.

Кашу
100 г.

Бадем 
- белен
100 г.

Лешник
100 г.

Орех
100 г.

Бразилски
орех
100 г.

Микс
ядки
100 г.

Био земеделието 
е общо понятие, 
опиращо се 
на определени 
ценности, 
като уважение 
към земята, 
околната среда и 
разнообразието, 
уважение към 
хората и 
уважение към 
животните.
Ние, в Д-р Кескин 
вярваме в тези 
принципи
и даваме най-
доброто от себе 
си, за да ги пазим!

БИО СЕМЕНА БИО  ЯДКИ

Ленено 
семе

200 г.

Тиквено 
семе
200 г.

Ленено семе
- натрошено
170 г.

Слънчоглед
- белен 
200 г.

БИО 
семена и 

ядки
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Пшенични 
ядки
500 г.

Ръжени 
ядки
500 г.

Овесени
ядки
-фини
-класик
250 г.
500 г.

Овесени 
ядки

Овесените ядки 
“Д-р Кескин” 
са отгледани 
грижливо и 
селектирани 
за Вас в най-
плодородните 
кътчета на 
Земята. За 
балансирана 
храна, която Ви 
дава нужната 
енергия за целия 
ден.

Микс 
ядки
500 г.

БИО 
Овесени 
ядки
Фини 
500 г.

БИО 
Овесени 
ядки
500 г.

Овесени
ядки
без 
глутен
250 г.

ЗЪРНЕНИ ЗАКУСКИ ЗЪРНЕНИ ЗАКУСКИ
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БИО 
зърнени 
закуски

Най-новото 
допълнение в 
гамата БИО. 
Избрано и 
селектирано с 
много любов и 
внимание.

КОРН ФЛЕЙКС МЮСЛИ

БИО Мюсли 
Утринна 
закуска 
500 г.

БИО 
Корнфлейкс 
натурален
200 г.

БИО Мюсли 
Семена и 
стафиди 
500 г.

БИО Мюсли 
40% плодове 
500 г.
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Мюсли   

Знаете ли, че...?
„Баща” на мюслито 
е швейцарският 
учен Бирхер-Бенер 
- основоположник 
на суровоядството. 
Според него 
растителните 
продукти, които 
не са преминали 
през топлинна 
обработка, 
задържат в себе 
си частиците 
слънчева енергия 
и затова 
притежават 
целебни свойства. 

Мюсли
Пълнозърнесто

500 г.

Мюсли
30%
плодове
500 г.

Мюсли
Класик
500 г.

Мюсли
Утринна
закуска
500 г.

Мюсли
40%
плодове
500 г.

Мюсли
Стафиди
семена
500 г.

Корн
флейкс
200 г.

Хрупкаво
мюсли
със стафиди
250 г.

Хрупкаво
мюсли
с парченца
шоколад
250 г.

Медени
пръстенчета
200 г.

Какаови
миди
200 г.

Какаови
топчета
200 г.

КОРНФЛЕЙКС МЮСЛИ
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Мюсли 
“Шампион 
40% 
плодове” 
500 г.

Мюсли 
“Фаворит 
30% 
плодове”
500 г.

Мюсли 
“Седем вида 
плодове” 
500 г.

Пшеничен
зородиш
200 г.

Пшеничени
трици
200 г.

Овесени 
трици
200 г.
500 г.

Овесени 
трици

Чудо! Една дума, 
която изглежда 
странно до храна 
с толкова скромен 
вид и символична 
цена. Защо ли? 
Просто,
защото е вярна! 
Овесените трица 
са чудотворна 
храна. Те имат 
пряко, силно и 
научно доказано 
въздействие
върху двата 
патентовани 
убиеца на 
модерните времена 
– холестерола и 
рака. Коя друга 
храна може да се
похвали с подобен 
ефект?

МЮСЛИ ТРИЦИ, ЗАРОДИШ
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Елда
бързоварима
500 г.

Елда
бързоварима
500 г.

Елда
натурална
500 г.

Елда
натурална
500 г.

Елда
И както казва 
старата руска 
поговорка: “Не е 
страшен студът 
навън, когато на 
котлона къкри 
каша от елда”.

ВАРИВА ВАРИВА

Пшеница за 
покълване 
“Д-р Кескин”
500 г.

Елда люспи 
“Д-р Кескин”
500 г.

Ориз кафяв
“Д-р Кескин”
500 г.

Лимец
“Д-р Кескин”
500 г.

Нахут
“Д-р Кескин”
250 г.

Просо
“Д-р Кескин”
500 г.

Лимец
Знаете ли, че...?
Лимецът е 
определян 
като древната 
пшеница на 
траките, 
житото на 
фараоните, 
последната храна 
на Христос. Той е
най-древното 
жито – най-
старите останки 
от него са от 
преди 18 хил. 
години. Интересно 
е, че се открива 
все един и
същ вид пшеница 
– значи той и сега 
е съвсем същият, 
както е бил преди.
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Микс 
“Всеки ден”
80 г.

Микс 
“Фитнес”
80 г.

Микс 
“Мозайка”
80 г.

Микс 
“Закуска”
80 г.

Амарант 
200 г.

Конопено 
семе 
белено
100 г.

Маково семе 
200 г.

Соя
печена, 
без сол
200 г.

Бадем 

Бадем 
- белен

Бадем
- филиран
100 г.

Суров орех
100 г. / 400 г.

Лешник 
100 г.

Кайсиева ядка 
100 г.

Кашу 
100 г.

Кедрови ядки 
80 г.

Сурови 
ядки

“Д-р Кескин”  

СУРОВИ ЯДКИ СУРОВИ ЯДКИ 

Ако понякога 
сте гладни и не 
намирате какво 
здравословно да 
хапнете,… шепа 
сурови ядки или 
семена са винаги 
отличен избор! 
Опитайте!
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Чиа
200 г.

Киноа
200 г.

Микс 
семена
сусам, 
тиква, лен, 
слънчоглед
200 г.

Слънчоглед 
белен
200 г.

Ленено 
семе
200 г.

Ленено семе
натрошено
170 г.

Сусамено 
семе
200 г.

Тиквени 
семки
200 г.

Семена
Знаете ли, че...?
Тиквеното 
семе, сусамът и 
слънчогледът са 
сред седемте най-
полезни семена и 
ядки?
Или че“Chia” 
е древната 
дума на маите, 
означаваща 
“сила”.
А „киноа“ е 
златото на 
инките!

СЕМЕНА СЕМЕНА
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Сушени 
плодове

Боровинка
червена 
50 г.

Стафиди
250 г.

Годжи 
бери
50 г.

Арония
50 г.

Боровинка
черна 
50 г.

Касис
50 г.

Фурми 
без костилка
200 г.

Фурми 
200 г.

Фурми пресни
500 г.

Ананас
200 г.

Сини 
сливи
200 г.

Кайсии
200 г.

Сини 
сливи
без 
костилка
200 г.

Папая
200 г.

Смокини
200 г.Знаете ли, че...?

Дори и сушени, 
плодовете 
запазват 
голяма част 
от полезните 
си съставки! 
Те са отлична 
алтернатива на 
свежите плодове 
през зимата!

СУШЕНИ ПЛОДОВЕ СУШЕНИ ПЛОДОВЕ
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                  ЕКСТРА ВЪРДЖИН 
Зехтин “Кретавита” 250мл.
Зехтин “Кретавита” 500мл.
Зехтин “Кретавита” 1л.
Зехтин “Кретавита” 5л., тенекия

БИО ЕКСТРА ВЪРДЖИН 
Зехтин “Кретавита” 250мл.
Зехтин “Кретавита” 500мл.

Зехтин “Кретавита” 1л.
Зехтин “Кретавита” 

750мл., тенекия

на Вълчев – 
изчистено от 
всичко, от което 
нямаш нужда!

на „Крета Вита“ 
/Критски живот/, 
произведен 
от маслинови 
дръвчета, 
отгледани в 
семейна ферма, 
в сърцето на 
Критската земя, 
плодородната 
равнина на 
Месара.

МАСЛА СТУДЕНО ПРЕСОВАН ЗЕХТИН

ГХИ

Екстра 
върджин 

зехтин

Гхи “Вълчев”
пречистено 
краве масло
160 г.

БИО
Гхи “Вълчев”
пречистено 
краве масло

160 г.

Екстра 
Върджин 

Кокосово масло 
„Д-р Кескин“

500 ml / 1000 ml

Ябълков оцет
700 мл./ 1л.
- Мало Конаре

Винен оцет
700 мл.
- Мало Конаре
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Брашно микс 
млени семена 
“Балчо” 
200 г.

Брашно ленено 
“Балчо” 
180 г.

Брашно сусамово 
“Балчо” 

180 г.

Брашно тиквено 
“Балчо” 

180 г.

Масло “Балчо”  
сусамово 
500 мл.
тиквено
 500 мл.
орехово
500 мл.
ленено
250 мл.

Масло “Балчо”  - 
слънчогледово “Шарлан”

1л.

Тахан от тиквено семе 
“Балчо” 
350 г.

Сусамов тахан “Балчо” 
- печен, 340 г. 

Сусамов тахан “Балчо” 
 - суров, 340 г. 

Сусамов тахан “Балчо” 
 - пълнозърнест, 340 г.

Сусамов тахан “Балчо”  
- с лен, 340 г.

Фъстъчено масло
 - Балчо 

340 г.

Фъстъчено масло
 с мед - Балчо 

340 г.

Продукти 
Балчо
Натурални 
растителни 
масла, тахани 
и брашна за 
здравословно и 
вкусно меню!

“БАЛЧО” “БАЛЧО”
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Лешников 
тахан 
“Валнутс” 
-100% 
200 г. 

Фъстъчено 
масло 
“Валнутс”
- 90%
 300 г. 

Фъстъчен 
крем с 
какао 
“Валнутс”
- 50%
 300 г.  

Фъстъчен 
тахан 
“Валнутс”
- 100%
  300 г.  

Сусамов 
тахан 
“Валнутс”
- 100%
  300 г.  

Фъстъчен 
крем 
“Валнутс”
 - 50%
 300 г. 

Сусамов 
крем с 
какао 
“Валнутс”
 - 60%
 300 г. 

Лешников 
крем с 
какао 
“Валнутс”
- 50%
 200 г. 

Лешников 
крем 
“Валнутс” 
-50% 
200 г. 

Бадемов 
тахан 
“Валнутс” 
-100% 
200 г. 

Тахани
 Валнутс

Тахани и кремове 
„Енергия от 
ядки“  - 
100% натурални 
продукти. 
Вкус, в който се 
влюбвате още 
от първата 
лъжичка!

“ВАЛНУТС” “ВАЛНУТС” 
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Сусамов тахан 
бял Тръндев 
300 г. / 700 г.

Сусамов тахан 
“Олимп” 
- с шоколад
300 г.

БИО Халва “Олимп”  - 
сусамова с мед
200 г.

Сусамов тахан 
“Олимп” 
- с мед 
300 г.

Сусамов тахан 
“Олимп” 
- със стевия
280 г. 

БИО Сусамка с мед “Олимп” 
30 г.

БИО Сусамов 
тахан  
“Олимп” 
280 г. 

Халва “Олимп” 
- сусамова с шоколад
200 г.

Халва сусамова със стевия и 
черен шоколад “Олимп” 
200 гр.

Лешников тахан 
“Тръндев” 
300 г.

Сусамов тахан 
тъмен Тръндев 
300 г. / 700 г.

Тахани 
Тръндев

Продуктите 
на семейство 
Тръндеви - най-
предпочитан, 
класически избор 
при покупката 
на тахан.

Класически 
гръцки продукти, 
от 1949 година, 
произвеждани в 
традицията на 
семейния бизнес!

Олимпус

“ТРЪНДЕВ” “ОЛИМП”
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Тръстикова 
захар демерара 
светла 
“Д-р Кескин”
500 г.

Фруктоза
“Д-р Кескин”
500 г.

Тръстикова 
захар демерара 
тъмна
“Д-р Кескин”
500 г.

Тръстикова 
захар 
мусковадо
“Д-р Кескин”
500 г.

Сол,
Захар

Тръстиковата 
захар – здраве и 
аромат на южно 
слънце...

Хималайската 
сол – бялото 
злато на нашето 
време. Природен 
феномен, 
съхранен сред 
девствена 
природа, 
защитена от 
сняг и лед, изцяло 
изолирана от 
съвременното 
замърсяване.

КУХНЯ КУХНЯ

Хималайска сол
“Д-р Кескин”
кристали
500 г.

Хималайска сол
“Д-р Кескин”
фина
500 г.
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Суитли Стевия 
200 таблетки

Суитли Стевия 
500 таблетки

Суитли 
Стевия 
на прах
125 г.

Суитли 
Стевия 
течна
270 мл. - 

Суитли 
ултра 
течен
270 мл.

Суитли 
ултра 
течен 
1л.

Суитли
1200 таблетки

Суитли 
700 таблетки

Суитли 
300 
таблетки

Суитли ултра 
700 таблетки

Суитли ултра 
1200 
таблетки

Суитли
Подсладители 
„Суитли“ 
– сладък 
съюзник срещу 
килограмите!

ПОДСЛАДИТЕЛИ ПОДСЛАДИТЕЛИ
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Сладко 
“Д-р Кескин” 
- диви плодове
290 г.

Сладко 
“Д-р Кескин” 
- ягоди
290 г.

Сладко 
“Д-р Кескин” 
- малини
290 г.

Сладко 
“Д-р Кескин” 
- кайсии
290 г.

Мармалад 
“Д-р Кескин” 
- шипки
290 г.

Мармалад 
“Д-р Кескин” 
- сини сливи
290 г.

Сладка, 
Mармалади

Сокове

Вкусни сладка и 
мармалади от 
„Д-р Кескин“. 
Изкушения без 
угризения.

Ben Organic -
Висококачествени
плодови напитки,
произведени от
най-добрите
сортове плодове.

СЛАДКА/ МАРМАЛАДИ СОКОВЕ

БИО Плодов сок 
“БенОрганик” 
- праскова
- череша/ябълка
- ягода/ябълка
- портокал
200 мл.
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Царевин
40 г.

Слабин 
40 г.

Фибра фит 
35% брашно 
125 г.

Фибра фит 
40% гранули

50 г.

Инулин
“Д-р Кескин”
50 г.

Пектин 
“Д-р Кескин” - 

ябълков, без захар
40 г.

Пектин 
течен 
330 мл.

Пектин

Фибри

Ябълков пектин: 
детоксикира, 
разкрасява, 
оздравява!

Фибрите – 
регулаторът 
на баланса на 
чревната флора.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

Кафе Инка
150 г.
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Брашно 
от просо 
“Д-р Кескин”
300 г.

Брашно 
от елда 
“Д-р Кескин”
300 г.

Брашно 
от коприва 
“Д-р Кескин”
100 г.

Брашно 
от ябълка 
“Д-р Кескин”
100 г.

Брашна

Брашната на 
„Д-р Кескин“ 
– внимателно 
подбрана селекция 
от безглутенови 
брашна за 
здравословни 
вълшебства в
кухнята!

БРАШНО БРАШНО

Брашно 
“Арчар” - 
“Грахам”

1 кг.

Брашно 
“Арчар” - 
“Здраве”

1 кг.

Брашно “Арчар” 
- “Ръжено-
пшенично”
1 кг.

Брашно “Арчар” - 
“Лимец” 
1 кг. 

Юфка “Никол”
точена, 
грахам
200 г. 

Юфка “Никол”
точена, 
ръжена
200 г. 
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Пастет 
“Веджи” 
 билки
100 г. 

Пастет 
“Веджи” 
пикантен
100 г.

Пастет 
“Веджи” 

слънчогледови 
семена

100 г.

Пастет 
“Веджи” 
гъби
100 г.

Пастет 
“Веджи” 
фасул
100 г.

Пастет 
“Веджи” 
тиквени 
семена
100 г.

Веган 
пастети
Oh! My veggies! 
- растителни 
пастети за 
естети!
Натурален 
продукт, без 
алергени, глутен, 
ГМО, консерванти 
и подобрители.

ВЕГАН ВЕГАН

Соева кайма 
“Д-р Кескин” 

250 г.

Соеви хапки 
“Д-р Кескин” 
250 г.

Соеви шницели 
“Д-р Кескин” 

250 г.
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Медовинка “Д-р Кескин” 
без захар
70 г. 

Вафла “OMG” 
шоколад
35 г.  

Вафла “OMG”  
- с шоколад и фъстъци

45 г.

Вафла “Д-р Кескин” - 
локумова, ягода 
60 г. 

Вафла “Д-р Кескин” 
- локумова, кайсия 
60 г. 

Вафли “Д-р Кескин”
 - ванилия 
120 г.

Вафли “Д-р Кескин”
 - карамел
120 г.

Вафли “Д-р Кескин”
 - шоколад 
120 г.

ОМG

„Д-р Кескин“ - 
нашите вафли 
и изкушения без 
захар!
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Сусамка “Д-р Кескин” - без 
захар, 12 бр. х 35 г./кутия

Сусамка “Д-р Кескин” - орехи 
и боровинки, без захар, 
12 бр. х 35 г./кутия

Сусамка “Д-р Кескин” - микс с 
тиква и кокос,  без захар, 
12 бр. х 35 г./кутия

Фъстъковка “Д-р Кескин” -  
без захар, 12 бр. х 35 г./кутия

Микс “Даниел”  
-  чиа и касис 

12 бр. х 35 г./кутия

Микс “Даниел”  
- годжи бери 

12 бр. х 35 г./кутия

Микс “Даниел”  
- арония и кайсия  

12 бр. х 35 г./кутия

Сусамки

3В

Сусамът - 
малко семенце, 
с безценна 
стойност!

Знаете ли, че ...?
Вълшебната дума 
за отварянето 
на пещерата със 
съкровищата на 
40-те разбойника 
от известната 
приказка за 
Али Баба е била 
именно “Сусам” 
(Сезам)?

Сурови десерти
с екзотични
вкусове

СУСАМКИ БЕЗ ЗАХАР СУРОВИ БАРОВЕ

Суров бар “3В”
- ябълка и канела

- кайсия и сус.тахан
  - орех

- годжи бери и чиа
  - череша

- боровинка
- джинджифил

- смокиня
  - женшен и кардамон

 30 г.



44 45

Бисквити “Д-р Кескин” 
- орехи и канела, без 
глутен 
12 бр. х 24 г./кутия 

Бисквити “Д-р Кескин” - 
боровинка, без глутен 
12 бр. х 24 г./кутия 

Ореховка “Д-р Кескин” , 
без глутен, без захар, 
12 бр. х 30 г./кутия 

Ореховка “Д-р Кескин”, 
без глутен, 
12 бр. х 30 г./кутия 

Бисквити “Д-р Кескин” - 
лешник, без глутен, 
12 бр. х 24 г./кутия 

Ореховки

Крекери 
и Кукиси 
без глутен

Божествената 
ореховка на 
„Д-р Кескин“! 
Опитайте сега! 

Любор от 
пръв поглед!  
Здравословно, 
вкусно и 
достъпно се 
преплитат в едно 
завинаги! Наслада 
без компромис!

БЕЗ ГЛУТЕН БЕЗ ГЛУТЕН

Кукис 
“Д-р Кескин”
със семена
35г

Кукис 
“Д-р Кескин”
с рожков
35г

Крекери
“Д-р Кескин”
със семена
40г.

Крекери
“Д-р Кескин”
с хималайски 
кристали
40г.
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Бисквити
 „Доби“

Вкусни 
пълнозърнести 

бисквити 
с плодове, 

канела или без 
глутен. Винаги 

здравословен 
избор!

БИСКВИТИ “ДОБИ” БЕЗ ЗАХАРБИСКВИТИ “ДОБИ” БЕЗ ЗАХАР

Бисквити “Доби” 
безглутенови със стафиди 
150 г.

Бисквити “Доби” лимонови  
150 г.

Бисквити “Доби” 
кайсия
150 г.

Бисквити “Доби” 
лимец, ябълки и канела
150 г.

Бисквити “Доби” 
смокиня
150 г.

Бисквити “Доби” 
череша и черен 
шоколад 
150 г.

Бисквити “Доби” 
боровинки и лимец 
150 г.

Бисквити “Папе” 
канелени  
125 г.

Бисквити “Доби” 
лимец, мед и 
стафиди 
150 г.
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Бисквити �ullon - мини 
шоколадови., без глутен
200 г.

Бисквити 
�ullon 
- мини 
ванилия, без 
глутен
200 г.

Бисквити 
�ullon - 
“Шаркис”,
без глутен
250 г.

Бисквити �ullon - 
“Мария Лихера” 
200 г.

Бисквити �ullon - 
“Чип шоко” 

150 г., без захар

Бисквити �ullon - 
“Диет Натюр”, без 
захар
170 г.

Бисквити 
�ullon - 
“Кракес”, 
солени, 
без глутен 
250 г.

Бисквити �ullon - 
“Тоста Фибра” 
450 г.

Бисквити �ullon - “Ronditas” с тъмен 
шоколад, без захар, 186 г.

Бисквити �ullon 
- лешников крем 220 г.

Gullon

Гульон – Вашето 
разнообразие 
от бисквити - 
без глутен, без 
лактоза или без 
захар. 
Наслада за 
всеки вкус. 

БИСКВИТИ GULLON БИСКВИТИ GULLON
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Соленки “Път към здраве” 
- с ов. ядки и пармезан 
125 г.

Соленки “Път към здраве”  
- с ов. ядки, мак и мащерка
125 г. 

Бисквити “Път към 
здраве” - грахам с ванилия - 
постни 125 г.

Бисквити “Път към 
здраве” - грахам с какао - 
постни 125 г.

Соленки “Път към 
здраве”  - със сусам
180 г.

Солети “Път към здраве”  - 
пълнозърнести

125 г.

Гризини 
“Път към здраве” 
 - с босилек и 
овесени трици 
100 г.

Гризини 
“Път към здраве” 
 - с чубрица и 
овесени трици 
100 г.

Път към 
здраве

Класика 
без захар!

БЕЗ ЗАХАР  “ПЪТ КЪМ ЗДРАВЕ” 

Обикновени 
бисквити 
“Класика”
180 г.

Обикновени 
бисквити

Бонбони Диа - 
лимон, без захар,
200 г./50 бр.

Пури с шоколад и 
лешников крем, 
със стевия
135 гр.
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Бисквити “Стокси” - кокос 
180 г.
Бисквити “Стокси” - орехи 
180 г.
Бисквити “Стокси” - шоколад 
180 г.

Фъстъчено масло 
Стокси
210 г.

Вафли “Стокси” - сусам 
150 г.
Вафли “Стокси” - ванилия 
150 г.
Вафли “Стокси” - фъстък 
150 г.
Вафли “Стокси” - шоколад
150 г.

Сусамов тахан 
Стокси
210 г.

Вафли “Стевина” 
със стевия 
180 г.

Кейк “Стокси” - ванилия без захар
180 г.
Кейк “Стокси”  - ягода без захар
180 г.
Кейк “Стокси”  - какао без захар
180 г.

Стокси

Ретро класика  
без захар!

 “СТОКСИ”  “СТОКСИ”
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Вафла Нелис 
медена 

200 г.

Вафла Нелис 
карамелена 

200 г.

Вафла Нелис 
карамелена 2 бр.
65 г.

Линцер “Мерина” - ягода 
60 г.
Линцер “Мерина” - кайсия
60 г.
Линцер “Мерина”  - боровинка
60 г.

Сърчица 
“Мерина” 
120 г

Меденки “Джими”  
без захар
50 г.

Меденки 
“Чая”  
без захар
50 г.

Нелис

Карамелени и 
медени вафли, 
с история от 
1974 год.

 “НЕЛИС”  “МЕРИНА”
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Сарина
Локум “Богати”  - 

- натурален, без захар
- с орехи, без захар

- ягода, без захар
120 г.

Халва “Терснаб” - 
слънчогледова, без захар
180 г.

Халва “Терснаб”  - 
слънчогледова с какао, без 
захар
180 г.

Халва “Терснаб”  - 
сусамова, без захар
180 г.

Локум “Терснаб”  - 
с фруктоза
100 г.

Халва Мечта
слънчогледова, 
без захар
200 г

Халва “Сари”  - слънчогледова, 
без захар

200 г.

Халва “Сари”  - сусамова с какао, 
без захар

200 г.

Натурален десерт 
“Сарина” - арония и кокос
40 г. 

Натурален десерт
“Сарина” - мока
40 г. 

Натурален десерт 
“Сарина” - лешник и какао
40 г. 

Натурален десерт 
“Сарина” - вишна
40 г. 

Натурален десерт 
“Сарина” - боровинка
40 г. 

Натурален десерт 
“Сарина” - горски плод
40 г. 

„Сарина“ -  
за здраве..., 
за тонус..., 
за теб! 

ХАЛВИ И ЛОКУМИ ХАЛВИ И ЛОКУМИ
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БИО Солети 
“Натюр”
- ръж
- спелта
- лимец
45 г.

Солети 
“Натюр”
45 г.

Соленки “Кескин” 
със сусам 
100 г.

Соленки “Кескин” с 
домат и босилек 
100 г.

Соленки “Кескин” 
с пармезан 
100 г.

Сухари 
“to Mavva” 
ечемичени 
пълнозърнести 
със зехтин 
170 г.

Сухари 
“to Mavva” 
ечемичени с 
26% фибри
150 г.

Сухари 
“to Mavva” 
житни със 
зехтин
200 г.

Сухари “Кара” 
- маслини 140 г.
- чиа и киноа 140 г.
- домат и босилек 140 г.
- сирене и сусам 140 г. 

Соленки 
Солети 
Сухари

Соленки, солети, 
гризини – 
хрупкави или 
меки, с пармезан, 
сусам, босилек, 
мащерка или 
риган - има за 
всекиго по нещо.

СОЛЕНКИ, СОЛЕТИ СУХАРИ
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Шоколад “Трапа” - млечен със 
стевия 75 г. 

Шоколад “Трапа” - 50% какао 
със стевия 75 г.

Шоколад “Трапа” - 80% какао 
със стевия 75 г.

Шоколад “Трапа” - бял със 
стевия 75 г.

Шоколад “Трапа” - млечен с 
бадеми и стевия 75 г. 

Шоколад “Трапа” - млечен с 
лешник и стевия 75 г. 

Шоколад “Трапа” - млечен 
крисп със стевия 75 г.

Trapa

Трапа – 
Аромат на 
шоколад, любов и 
обещание... 

ШОКОЛАД ШОКОЛАД

Шоколад “Трапа” 
- Интензо 70% Какао, Бадем, 175 г
- Интензо 70% Какао, Лешник, 175 г
- Интензо 80% какао, 175 г

Шоколад 
“Трапа” - 

Интензо 0% 
захар, млечен, с 

бадем
175 г

Шоколад 
“Трапа” - 
Интензо 0% 
захар, 80% 
какао, с бадем
175 г
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Trapa

Трапа – 
Аромат на 
шоколад, любов и 
обещание... 

ШОКОЛАД ШОКОЛАД

Шоколад Турон - бадем, 200 г.
Шоколад Турон - лешник, 200 г.

Шоколад 
“Трапа” - 
млечен без 
лактоза 
100 г.

Шоколадови бонбони 
“Трапа” със стевия
115 г.

Шоколадови бонбони 
“Трапа” без захар
142 г.

БИО Какаов 
крем с лешници 
35%
200 ml

БИО Какаов 
крем с орехи 
35%
200 ml

БИО Какаов 
крем със стевия

200 ml
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 “Елегант” - 
без захар - млечен 50 г.

 “Елегант” - 
без захар - натурален 50 г.

 “277 калории” с 
подсладител стевия 
80 г.

 “290 калории” с 
подсладител стевия 
80 г.

 “Финес” 
- без захар 
млечен 
80 г.

 “Финес” 
- без захар - 
натурален
 80 г.

 “Финес” 
- без захар - 
натурален с 
портокал
 80 г.

 “Финес” 
- без захар - 
натурален с 
арония 
80 г.

Диабетичен 
шоколад 
с ядки 
100 г.

Ш-д “Комфорт” 20 г.
Ш-д “Комфорт” - диабетичен 20 г. Течен шоколад 

диабетичен 
180 г.

Десерт “Синеморец” 
10 бр.х 25 г./ кутия

Десерт “Колефф” 30 г.

ШОКОЛАД ШОКОЛАД

Милмекс
Добре дошли!
Милмекс 
произвежда 
качествен 
шоколад от 
1994 год!
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“Чери лукс” 
155 г.

“Чери” 
215 г.

“Тирамису”
130 г.

“Синеморец” 
210 г.

Шоколад Сърце 
млечен, със захар
12 г 

 “Емоция - лешник” 
134 г.

Шоколад Милмекс 
фолклорни
20 г

Шоколад 
Милмекс детски 
млечен
20 г

Бонбониера 
“Морско дъно” 
275 г.

“Морско дъно” мини 
142 г.

Милмекс
Добре дошли!
Милмекс 
произвежда 
качествен 
шоколад от 1994 
год!

ШОКОЛАД ШОКОЛАД
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Протеинов овесен кейк - кокос, 80 г.
Протеинов овесен кейк - боровинка, 80 г.
Протеинов овесен кейк - кайсия, 80 г.

Протеинов бар 
“Мускул” (30% протеин) 
 - банан и крисп
- шоколад и крисп
- бисквити и крисп
70 г.

Healthy 
Foods and 
Drinks 

 Спорт и 
визия отвъд 
границите!

ПРОТЕИНОВИ ДЕСЕРТИПРОТЕИНОВИ ДЕСЕРТИ

Фрапе 
- горски плодове с йогурт

 - крем с бисквити
 - лешников крем

 - праскова
 - пъпеш

40 г.

Протеинов бар 
“Брауни” 
- карамел
- кестен
- фъстъчен крем
 - портокал
- череша
100 г.

Флапджак - бисквита, 100 гр.
Флапджак шоколад, 100 гр.
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Сълзи от 
охлюви със 
златен 
капкомер 
30 мл

Детокси 
ливър 

200 мл.

Снейл 
еликсир
200 мл.

Хеликс 
Флекси 
200 мл.

Масажен гел 
“Венификс”

Снейл лосион 
200 мл

Мицеларна вода 
200 мл

Мукофикс 
100 мл

Снейл душ гел
200 мл

Сапун (бял) “Snail soap” 
30 г.

Регенериращ Снейл гел 
+Q10 /за лице, 30 мл.

Маска за лице 
30 мл.

Регенериращ крем Снейл 30 мл - за лице
Снейл крем за ръце 75 мл

Козметика
с екстракт  
от охлюви.

Разработка на 
БАН. 
Серум с екстракт 
от охлюви. 
Уникална формула 
без аналог за 
регенерация, 
подмладяване и 
възстановяване.

КОЗМЕТИКА КОЗМЕТИКА



Национален телефон: 
0700 14 015

е-mail за запитвания: 
office@keskin.bg

e-mail за заявки: 
store@keskin.bg

web site: 
www.keskin.bg

„ Д-р Кескин Логистик“ ЕООД, гр. София, 
ул. Поручик Неделчо Бончев № 10, склад 31 




