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Изживей ароматерапията 
навсякъде и по всяко време!

Продуктов каталог 
MONQ България



За нас… 
"MONQ има мисията да направи използването на ароматерапията по-лесно и 

по-удобно.” 

След десетилетия на хирургичната 
сцена, основателят на MONQ – д-р 
Ерик Фишман, опитва да накара 
хората да водят по-здравословен 
начин на живот. Той започва да 
изследва различни уелнес 
възможности, чрез които да съчетае 
науката, природата и модерният 
начин на живот в едно цяло.  
Разпознавайки нововъзникващия 
пазар на “vape-устройства” и 
електронни цигари, д-р Фишман се 

възползва от възможността, да използва тези нови техологии, като вижда 
алтернатива в създаването на персоналите аромадифузери MONQ. 
Така познатата ни от векова ароматерапия, придобива нов облик, става много по-
лесно приложима, по-удобна и възможна за използване навсякъде и по всяко 
време . Това откритие се превръща и в мисията на новата му компанията MONQ.  
Научният екип на MONQ е толкова естествено синергичен, колкото и самите 
продукти. Заедно фармаколози, ботаници, ароматерапевти, химици, машинни 
инжинери и клиницисти деконструират естествено срещащи се съединения, за да 
създадат уникални смеси, предназначени да внесат благополучие в ежедневието ви. 

Създаването на МОНК България ООД става 
реалност през 2020 г., основана от четирима души – 
експерти и ентусиасти в областта на етеричните 
масла и като цяло в областта на здравословните 
продукти, които от години използват, създават 
бизнеси и изучават здравословните продукти, в 

търсене на възможно най-ефикасните и иновативни продукти в сферата на уелнес 
културата. Свързването между МОНК България и MONQ LLC се случва през 2018 г, 
когато при визита в Маями за първи път чухме за тези „персонални дифузери“. 
Тотален хит - здравословен, хората пощуряваха по него. Количествата тогава бяха 
ограничени и се намираше доста трудно (само 1 обект, предлагаше персоналните 
дифузери на МОНК за Маями). Нужно бе само веднъж да вдишаме от него и 
връзката бе създадена в този момент – момент,  в който решихме да станем част от 
семейството на MONQ. Намерихме страхотно семейство – на хора, отдадени на 
мисията да подобряват живота на останалите – тази мисия се превърна, разбира се, 
и в наша! 

2

https://monq.com/


Какво е MONQ? 
MONQ е първият по рода си персонален дифузер за ароматерапия. Съчетавайки 

античното с модерното, MONQ е 100% здравословен уред, с патентована 
технология, с който ще можете да се насладите на ароматерапията навсякъде и по 

всяко време! 
Устройството, което се използва за персоналното дифузиране разчита на 

технология с нагряване на ароматните пари от етеричните масла. 
Това, което вдишвате от личните си ароматерапевтични дифузери MONQ е чист, 

органичен и природен Терапевтичен въздух.  
Тези дифузери са пълни с подбрани блендове от етерични масла, емулгирани в 
растителен глицерин, получен от кокосови орехи. При нагряване, сместа в 

дифузера, се превръща в богата ароматерапевтична водна пара.  
MONQ съдържа 100% чист терапевтичен въздух.  

MONQ НЕ съдържа никотин, изкуствени аромати или съставки, витамин Е-ацетат, 
THC или синтетични канабиноиди. 

MONQ създава персонални блендове/смеси от етерични масла, получени от 
реномирани доставчици в САЩ. Всеки бленд е проектиран по специален начин от 

конкретно подбрани съставки за синергична комбинация.  
MONQ съставките са без ГМО, отглеждани по биологичен начин (БИО) или от 
диворастящи растения. Растенията от САЩ, от които се добиват съставките за 
MONQ се преработват от сертифицирани фирми в района на Орегон, а тези 

отглеждани от доставчици и производители от света, са проверени за органично 
отглеждане в техния район.  

Етеричните масла са добити изцяло от природни растителни източници, а най-
честият начин за добиването им е чрез парна дестилация, студено пресоване или 

извличане чрез въглероден диоксид, без използването на етилови съставки.  
Етикетът на MONQ устройствата съдържа трите основни етерични масла, които 
описват ароматния профил на продукта. Всеки бленд на MONQ е формулиран от 
различни комбинации от етерични масла, като най-многобройният вариант е с до 
20 вида масла! В характеристиката на всеки продукт ще откриете пълния списък с 

всички включени етерични масла! 

3



Как да използвате? 
 

Вие избирате колко дълго време ще използвате едно 
устройство! 

Блендовете MONQ са силно концентрирани. Това позволява на потребителите да 
правят леки вдишвания от продукта (около 2-3 вдишвания на няколко часа, до 9-10 

вдишвания на ден).  

Стандартните етерични блендове включват от един до два вида етерични масла. 
MONQ е различен, защото комбинира множество етерични масла в един бленд, 
използвайки синергичен ефект, който позволява да усетите ароматерапията по 

нов, различен и здравословен начин.  

Всеки вдишва различно MONQ устройство, но стандартно един аромадифузер 
достига до поне 200-300 вдишвания или има около три седмици живот.  

Насладете се на ароматерапията! 
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1. Извадете вашия 
персонален аромадифузер от 

кейса! 2. Допрете устните си до 
устройството (от 

срещуположната страна на 
скъпоценния камък).

3. Вдишайте от дифузера 
(действието наподобява 
използването на сламка). 
Не вдишвайте към белите 

дробове!
4. Издишайте през носа!



Продукти 
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Облекчи стреса със Zen 
За съжаление стресът понякога може да изглежда непреодолим. Независимо дали 

сте на работа или у дома, отделете малко време да концентрирате ума си, да 
пренастроите фокуса си и да вдишате от успокояващият аромадифузер Zen MONQ. 

Намерете “дзен” във вашия град 
Динамичният град носи огромни възможни и радости, за съжаление обаче, 

понякога покоя е трудно откриваем. С персоналния аромадифузер Zen, може да 
получите облекчение от забързания градски живот, и то само с няколко 

вдишвания.

Zen 
Breathe Natural Relaxation.  

Почувствайте спокойствието с тази балансираща 
смес от етерични масла. 

Feel better, do better, be better™. 

Тамян | Сладък портокал | Иланг-Иланг.

Cheer 
Expand your experience. 

Feel better, do better, be better™. 

Пало Санто | Тамян | Смирна.

Терапевтична носталгия 
Насладете се на характерните за зимата етерични масла в бленда Cheer, които 

ще ви върнат спомени от празничния сезон, прекаран със семейството и 
приятелите. Чувството на носталгия, може да се изпита, благодарение на силата 
на ароматите, за да предизвика емоционални и физически реакции в реалния 

живот, чрез използване на ароматерапията.
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Relieve 
Breathe Natural Support.  

Почувствайте възстановяването с едно естествено 
решение за болката и дискомфорта. 

Feel better, do better, be better ™. 

Джинджифил | Нард | Безсмъртниче.

Среща с блгополучието 
Relieve е комбинация от три масла, работещи много добре заедно, за повишаване 
имунитета и физическото здраве. Съдържащ една от нашите “аптекарски” смеси, 
аромадифузерът Relieve, е направен с оглед цялостно здраве и благополучие.  

Когато се сблъсквате с разстроен стомах или обикновена настинка, не забравяйте 
да влючите и няколко вдишвание от Relieve MONQ във вашата рутинна програма 

за здраве и благополучие. 

Focus 
Breathe Natural Clarity.  

Focus е новаторска смес, чакаща своя 
патент, която ще ви помогне да се 

фокусирате и концентрирате. 
Feel better, do better, be better™.

Яснота | Продуктивност | Визия

Концентрация 
След като използват Focus, хората съобщават за завишена способност да се 
концентрират върху ежедневните си задачи, без прекъсване и разсейване. 

Подобрено функциониране 
Доказано е, че Focus подобрява аритметичната скорост, лекотата на говора, 

зрителната острота, което ще ви направи по-ефективни при работа. 
Кога да използваме Focus? 

Трябва да учиш? Искаш да работиш по-усилено и по-бързо? Търсиш предимство? 
Вдишайте Focus - това е идеалната комбинация, която можете да използвате по-всяко 

време, когато искате да бъдете по-добри.
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Happy 
Breathe Natural Bliss. 

 Почувствайте радостта и добротата с тази 
заземяваща смес от етерични масла. 

Feel better, do better, be better ™. 

Резене/Див Копър | Мащерка | Ванилия

Кога за последно се фокусирахте истински върху това, което ви прави щастливи? 
Кога за последен път седнахте и се замислихте какво наистина искате и какво ви 

прави щастливи? Има толкова много прости неща, които можете да правите и да ви 
донесат усещане за благополучие и щастие! Блендът Happy MONQ, съдържа етерични 

масла, които ще ви донесат така желаното усещане за благополучие.

Vibrant 
Breathe Natural Inspiration.  

Почувствайте енергия и проницателност с тази 
ободряваща смес от етерични масла. 

Feel better, do better, be better™ 

Джинджифил | Лимон | Сладка Мента/Джоджен

Живо вдъхновение 
Търсите вдъхновение? Специално създаденият бленд Vibrant, може да ви осигури 

тласъка, който търсите. Сладката мента е естествено средство, доказано стимулиращо 
мозъка. Вдишвайки Vibrant, вие вдишвате вдъхновението. 

Успокойте стомаха си и Дайте тласък на имунната си система 
Мощната комбинация от джинджифил, мента и лимон на Vibrant го прави идеален за 
успокояване на раздразнен стомах. Блендът, съдържа етерични масла, като лимон и 

джинджифил, доказано засилващи функционирането на имунната и 
храносмилателната система.
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Peace 
Breathe Natural Serenity.  

Успокойте ума си и изживейте вдъхновеното 
творчество, спокойствие и удоволствие.  

Feel better, do better, be better ™. 

Розмарин | Тамян | Мандарина.

Вдишайте натуралното спокойствие 
Блендът Peace е създаден за да ви помогне в пътуването. С няколко нежни вдишвания 
успокойте ума си – освободете се от бъркотията и хаоса – и намерете вдъхновението. 
Независимо дали се възстановявате от предизвикателствата на живота или просто 

търсите удовлетворение, то блендът Peace, ще бъде вашият водач към спокойствието. 
Намерете вашият „мир“ 

Животът е красив, но много динамичен. Насладете се на малките моменти – и ги 
създайте – за да намерите покой и удоволствие в ежедневието. 

Sleepy 
Breathe Natural Rest.  

Почувствайте спокойствие и благополучие с 
тази успокояваща смес от етеричи масла.  

Feel better, do better, be better™. 

Лавандула | Лайка | Кава.

Връзката между стреса и съня 
Стресът и сънят са взаимносвързани. Когато стресът е на лице, може да е много 

трудно, да се отпуснете в качествен нощен сън. По сходен начин твърде малкото сън 
може да причини негативни физиологични ефекти върху настроението, познанието и 
цялостото здраве, което води до стрес. Разбира се, има много ефективни средства за 
справяне със стреса, но един много лесен и удобен начин е аромадифузерът Sleepy, 

напоен с лайка и лавандула.  
Вдишай Sleepy MONQ и издишай стреса.
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Love 
Breathe Natural Passion.  

Почувствайте топлината и обожанието с тази 
уникална комбинация от етерични масла, 

съдържаща екстракт от какао с афродизиак. 
Feel better, do better, be better ™. 

Какао, Дърво Сиам и Давана.

Обичайте момента 
Есенциалното масло от дървото Сиан е една от основните съставки в 

аромадифузера Love MONQ. Това масло се използва отдавна, за да помогне на 
хората - да преживеят по-интензивно събития, да фокусират ума върху настоящия 

момент и същевременно да засили предизвиканите емоции.  
Вдишайте любовта и обичайте момента! 

Make Love 
Love MONQ е създаден да призове чувството на любовта. С масла от Какао и 

Давана, тази смес има мощни афродизиачни свойства, които ви доближават до този, 
когото обичате!

Sexy 
Breathe Natural Temptation.  

Почувствайте увереност и харизма с тази 
затопляща смес от етерични масла. 

Feel better, do better, be better™. 

Жасмин | Лайм | Пачули.

Събудете вашата чувствителност 
Sexy е специално формулирана смес, включваща жасмин, лайм и пачули, като е и 
мощен афродизиак. Вдишайте от аромадифузера и събудете чувствеността си – 

увереността и желанието, да бъдете с този, когото обичате! 
Дайте тласък на увереността си 

Подхранван от мощните свойства на жасмин, аромадифузерът Sexy MONQ, носи 
релаксация, като същевременно повишава и увереността, че изживявате най-доброто 

и се свързвате с хората, които обичате!



Feel Nature® Blends 
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Mountain 
Breathe Nature®. Изпитайте смелост и 
устойчивост с тази одухотворяваща 
комбинация от етерични масла. 
Feel better, do better, be better™. 

Хвойна | Лютива Мента | Бор

Ocean 
Breathe Nature®. Насладете се на разлини 

приключения и възможности с тази 
освобождаваща смес от етерични масла 

Feel better, do better, be better™.

Евкалипт | Лайм | Мандарина

Вдишайте природата 
С продуктите от серията MONQ’s Breathe 

Nature™ можете да се пренесете в гората, 
планината или на плажа, и да се насладите 
на тяхното изцеление, дори да се намирате 

в динамичния град.  
Вдишайте и почувствайте природата, 

където и да се намирате!

Forest 
Breathe Nature®. Насладете се на 
чистия въздух на гората с тази 

натурална смес от етерични масла. 
Feel better, do better, be better™. 

Черен Смърч | Дъгловска Ела | 
Сандалово дърво



Лимитирани продукти 
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Active 
Breathe Natural Energy.  

Почувствай успеха и страстта с тази 
мотивираща смес. 

Feel better, do better, be better™. 

Черен пипер | Портокал | Салвия

Active Wellness 
Active MONQ представлява лечебна и енергизираща комбинация от черен пипер, 
горчив портокал и градински чай. Вдишайте този бленд от етерични масла, за да 
почувствате цялостно благополучие, както и да получите мотивацията от която се 

нуждаете, за да останете активни.

Healthy  
Breathe Natural Wellness.  

Усетете жизненост и обновление с тази 
възобновяваща смес от етерични масла. 

Feel better, do better, be better™. 

Канела | Куркума | Майорана

Бъди по-здравия ТИ! 
Вдишвайки синергичната коминация от Канела, Куркума и Майорана, 
вие ще се грижите за себе си по идеален начин. Използвайте вашия 

персонален аромадифузер Healthy, ако търсите засилване на 
имунитета или имате нужда от допълнителна жизненост.



Нови продукти  
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Cosy 
ИЗЧЕРПАН 

Обгърнете се в уютния комфорт на 
носталгията, когато вдишвате този бленд, 

наситен с аромат на ванилия. 
Feel better, do better, be better™. 

Кардамон | Канела | Ванилия

Pumpkin Spice 
ИЗЧЕРПАН 

Вдишайте аромата на есента и изпитайте 
носталгия по нея с тази топла и силна 

смес. 
Feel better, do better, be better™. 

Бахар | Канела | Индийско орехче

Изживейте носталгията 
Обгърнете се в комфорта на милите спомени, като 
вдишате от този бленд, включващ етерични масла, 

които напомнят за семейството и дома през 
есенните и зимните празници.

Изживейте носталгията 
Насладете се на времето за пуловери и се увийте в уютен 

комфорт, докато си спомняте миналото време, прекарано със 
семейството, и цялото забавление от по-хладните месеци. 

Независимо дали се наслаждавате на живите цветове и свеж 
въздух или се гушите пред зимен огън, Cosy е идеалното 

допълнение към вашата рутина, за да внесете топлина и комфорт.
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Bright 
Tази комбинация от сладки и тръпчиви 
цитруси с нотка на карамфил е идеална, 

за да ви придаде забавни и ярки 
чувства! 

Feel better, do better, be better™ 

Карамфил | Лимон | Лайм

Очаквайте скоро…

Fresh 
Feel Fun and Fresh!  

Този ментов бленд ще ви накара да се 
почувствате готини и весели, заредени с 

положителна енергия! 
Feel better, do better, be better™ 

Джинджифил | Лимон | Лютива Мента

Joy 
Почувствайте радост и жар с тази забавна 
и ободряваща смес, съдържаща етерични 

масла от портокал и други цитруси. 
Feel better, do better, be better™ 

Лайм | Мандарина | Портокал



Бъди част от нас 

Стани наш дистрибутор 
Бъди представител на MONQ LLC, USA и MONQ Bulgaria LTD и стани част от нашето 
семейство, като предлагаш в своя обект или обекти продуктите на MONQ за своя 

сектор и район. 

Разшири своя текущ бизнес! 
Ако имате йога студио, фреш-бар, спа център, студио за красота, масажно студио, 

вейп магазин, фитнес салон или магазин за здравословни продукт, то нашият 
персонален аромадифузер е идеалният продукт за вас! 
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Предложения за дистрибутори 
За удобство и по-добра визия на нашите дистрибутори, предлагаме три 
промоционални пакета, включващи широк асортимент от персоналните 
аромадифузери MONQ, тестери/мостри, дисплеи и рекламни материали! 

Трите пакета са с различно количество продукти, според обхвата и необходимостта 
на дистрибутора. 

Всеки дистрибутор може да закупи и единични бройки от аромадифузерите. 

Друг предлаган артикул, от който можете да се възползвате са оригинални 
опаковачни/подаръчни MONQ кутии, в които могат да бъдат поместени един или 

три броя дифузери. 
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1 бр. Рекламен  дисплей от дърво 

7 бр. Тестери  
/Focus, Sleepy, Zen, Relieve, Happy, 

 Ocean, Sexy/ 

21 бр. Аромадифузери 
/по 3 бр. от всеки вид/ 

40 бр. Санитарни накрайници 
/за тестване/ 

20 бр. Стикери 

1 бр. Илюстративен прозорец

Petite Package
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1 бр. Рекламен  дисплей от дърво 

10 бр. Тестери  
/Active, Happy, Healthy, Sexy, Sleepy, Zen, 

Vibrant, Forest, Ocean, Mountain/ 

40 бр. Аромадифузери 
/по 4 бр. от всеки вид/ 

80 бр. Санитарни накрайници 
/за тестване/ 

20 бр. Стикери 

1 бр. Илюстративен прозорец

Just Right Package

1 бр. Рекламен  дисплей от дърво 

10 бр. Тестери  
/Active, Happy, Healthy, Sexy, Sleepy, Zen, 

Vibrant, Forest, Ocean, Mountain/ 

80 бр. Аромадифузери 
/по 8 бр. от всеки вид/ 

160 бр. Санитарни накрайници 
/за тестване/ 

20 бр. Стикери 

1 бр. Илюстративен прозорец

Premier Package
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МОНК България ООД 

Адрес: гр. Несебър, кв. Пясъците 7, ет.0, офис 5 

Телефон: 0887 55 99 91 

email: sales@monq.bg 

www.monq.bg

mailto:sales@monq.bg
http://www.monq.bg

