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UTIQUE

W świecie luksusu
Wybierz się z nami w podróż do niezwykłej krainy, w której królują bogate
kompozycje, drogocenne oleje oraz najlepsze receptury. To właśnie tutaj
łączą się klasa, wytworność i finezja, stając pieszczącym zmysły doznaniem.
Niszowe zapachy oddają piękno, harmonię i energię życia. Ekskluzywne
kosmetyki pielęgnacyjne stanowią niezapomnianą fuzję subtelności
i intensywności działania. Daj się oczarować magii świata UTIQUE.

UTIQUE

Perfumy
MIDNIGHT
DRAMA
Charakter:
▪

zmysłowo mroczny, uwodzicielski

Nuty zapachowe:
▪

Głowy: czarna porzeczka, pieprz,
szafran

▪

Serca: róża, kadzidło, paczula

▪

Bazy: puder malinowy, kaszmir,
słodki bursztyn, piżmo

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502066 |

390,00 PLN
3900,00 PLN / 1 l

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502066.02 |

96,00 PLN

RÓWNIE
NIEPOKOJĄCY,
CO EKSCYTUJĄCY
6

Ciemność potrafi być równie niepokojąca, co ekscytująca. Dokładnie
tak jak Midnight Drama – choć spowity mrocznymi akordami, wciąga,
hipnotyzuje i kusi. Ta niesamowita gra sprzecznych ze sobą emocji
czyni ów zapach absolutnie niezapomnianym; jednym z tych, które
niewyczuwalne w powietrzu wciąż intensywnie wibrują w umyśle.

UTIQUE

573,33 PLN / 100 ml
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UTIQUE

Perfumy
MALACHITE

Perfumy
AMBERGRIS

Charakter:
▪

enigmatyczny, porywający,
jak cztery żywioły

Charakter:
▪

Nuty zapachowe:
▪

▪

▪

głęboki, tajemniczy, absolutny

Nuty zapachowe:

Głowy: mandarynka, bergamotka,
lak, śliwka, nuty aldehydowe,
czarna porzeczka, szafran,
bluszcz, skórka brzoskwini
Serca: jaśmin, fiołek, tuberoza,
irys, róża, konwalia majowa,
ylang-ylang, kwiat pomarańczy
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia,
mech, wetiwer haitański, paczula,
piżmo

▪

Głowy: bergamotka, czerwony
pieprz, nasiona kminku, kardamon

▪

Serca: dziki jaśmin, konwalia
majowa, ylang-ylang

▪

Bazy: ambra, bób tonka,
labdanum, skóra, mech dębowy,
paczula, piżmo

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502048 |

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502057 |

390,00 PLN

390,00 PLN

3900,00 PLN / 1 l

3900,00 PLN / 1 l

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502048.02 |

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502057.02 |

96,00 PLN

96,00 PLN

573,33 PLN / 100 ml

ZMIENIA BARWĘ
NICZYM MINERAŁ
8

Pod osłoną nocy intensyfikują się wszelkie uczucia. Malachite to synonim
przygody zaczynającej się o zmierzchu i trwającej wiecznie w pamięci. Jest
jak taniec kochanków w świetle księżyca; jak spotkanie przyjaciół nad
brzegiem bezkresnego oceanu. Pod wpływem ciepła skóry zmienia barwę
niczym minerał, przechodząc z błogich nut do zachwycających akordów.

MORSKIE AKORDY
PRZYPRAWIONE
SZCZYPTĄ PIKANTERII

Dryfująca po wzburzonych falach oceanu ambra zaklęta
w oszałamiających perfumach Ambergris zachwyca morskimi
akordami przyprawionymi szczyptą pikanterii. Jest niczym sekretny
rejs o zachodzie słońca, który nie kończy się wraz z nadejściem
świtu. To tajemnicza historia o niespotykanej sile przyciągania.

UTIQUE

573,33 PLN / 100 ml
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UTIQUE

Perfumy
FLAMINGO

Perfumy
BUBBLE
Charakter:

Charakter:
▪

▪

czarujący, kuszący niczym
zakazany owoc

Nuty zapachowe:

Nuty zapachowe:
▪

Głowy: róża rdzawa, jeżynowy
sorbet, nuty zielone

▪

Serca: róża damasceńska, jaśmin,
morela

▪

Bazy: nuty drzewne, krystaliczny
akord róży, piżmo

urzekający, rozkoszny

▪

Głowy: bergamotka, kardamon,
limonka

▪

Serca: konwalia, jaśmin, mięta

▪

Bazy: drzewo gwajakowe, piżmo,
drzewo cedrowe

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502009 |

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502007 |

390,00 PLN

390,00 PLN

3900,00 PLN / 1 l

3900,00 PLN / 1 l

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502009.02 |

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502007.02 |

96,00 PLN

96,00 PLN

573,33 PLN / 100 ml

ZAPACH
NIEODKRYTEGO
RAJU
10

Flamingo to zapach nieodkrytego raju. Kwintesencja niewinności i klasy.
Jest niczym cudowna, barwna opowieść. Niezapomniana przygoda, w której
zatapiają się wszystkie zmysły. Tajemniczy i niezaprzeczalnie czarujący.

NAJPIĘKNIEJSZE
LETNIE
WSPOMNIENIA

Powiew elegancji i wyjątkowa intensywność doznań zatopione
we flakonie perfum Bubble przywodzą na myśl najpiękniejsze
letnie wspomnienia. Wystarczy, że zamkniesz oczy i rozpylisz
zapach, a orzeźwiająca aura, jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, przeniesie Cię do chwil cudownej beztroski.

UTIQUE

573,33 PLN / 100 ml
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UTIQUE

Perfumy
MUFFIN

Perfumy
SEXY
CASHMERE

Charakter:
▪

intrygujący, szlachetny,
niezapomniany
Charakter:

Nuty zapachowe:

▪

bezpruderyjny, niejednoznaczny,
wzbudzający pożądanie

▪

Głowy: cytryna, róża, szafran

▪

Serca: nuty drzewne, piwonia,
amyris, nuty skóry

Nuty zapachowe:

▪

Bazy: bursztyn, oud, wanilia

▪

Głowy: śliwka

▪

Serca: irys, fiołek, ylang-ylang,
drzewo cedrowe, paczula

▪

Bazy: drzewo sandałowe, żywica
benzoesowa, wanilia, piżmo

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502006 |

390,00 PLN
100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502034 |

3900,00 PLN / 1 l

390,00 PLN

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502006.02 |

3900,00 PLN / 1 l

96,00 PLN

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502034.02 |

573,33 PLN / 100 ml

96,00 PLN

POKUSA, KTÓREJ
NIE SPOSÓB SIĘ
OPRZEĆ
12

Muffin to pokusa, której nie sposób się oprzeć. Słodycz i wyrafinowanie
w jednym. Mariaż niezwykłego bogactwa i smaku. Zanurz się w barwnym
świecie tych intrygujących nut zapachowych, a każda chwila zamieni się
w niezapomniane doświadczenie.

EKSPLOZJA
POŻĄDANIA
I NIEPOSKROMIONEJ
NAMIĘTNOŚCI

Sexy Cashmere to eksplozja pożądania i nieposkromionej namiętności.
W pierwszych chwilach oszałamia mocnymi i hipnotyzującymi
akordami, powoli przechodząc w miękkie i ciepłe nuty otulające ciało
niczym kaszmirowy szal. Kompozycja pełna sprzeczności rozpali Twoją
wyobraźnię, wydobywając najgłębiej skryte pragnienia.

UTIQUE

573,33 PLN / 100 ml
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UTIQUE

Perfumy
AMBRE
ROYAL

Perfumy
VIOLET OUD
Charakter:
▪

kunsztowny, oszałamiający

Charakter:

Nuty zapachowe:

▪

▪

Głowy: róża, zamsz, kwiat
szafranu

▪

Serca: mrożona malina, dzika
róża, cypriol

▪

Bazy: drewno agarowe, białe
piżmo, ambrowiec balsamiczny

zmysłowy, czarujący, okraszony
nutą tajemniczości

Nuty zapachowe:
▪

Głowy: bergamotka, pomarańcza,
jabłko, cynamon

▪

Serca: goździk, tytoń, drzewo
cedrowe

▪

Bazy: paczula, bób tonka, mirra,
piżmo

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502012 |

390,00 PLN

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502008 |

3900,00 PLN / 1 l

390,00 PLN

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502012.02 |

3900,00 PLN / 1 l

96,00 PLN

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502008.02 |

573,33 PLN / 100 ml

96,00 PLN

OLŚNIEWA NICZYM
NAJCENNIEJSZY
KLEJNOT
14

Ambre Royal to królewska kompozycja, która olśniewa niczym
najcenniejszy klejnot i zaskakuje niczym pierwszy letni deszcz.
Przekonaj się, jak z każdą chwilą uwalnia swój majestat,
zachwycając bogactwem niezwykłych nut zapachowych.

MAJESTATYCZNY,
SZLACHETNY,
NIEPRZEWIDYWALNY

Violet Oud ma w sobie mistyczny pierwiastek, który jest
początkiem nowej podróży w nieznane. Majestatyczny,
szlachetny, nieprzewidywalny. Rozpyl wokół siebie magię,
zanurz się w fioletowej toni nieprzewidywalności.

UTIQUE

573,33 PLN / 100 ml
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Perfumy
BLACK

Charakter:
▪

Charakter:

luksusowy, wykwintny

▪

Nuty zapachowe:
▪

Głowy: czerwony pieprz, drzewo
cedrowe, gałka muszkatołowa

▪

Serca: irys, szafran, wetiwer

▪

Bazy: cypriol, paczula, czarne
piżmo, bursztyn

Nuty zapachowe:

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502002 |

Głowy: nuty drzewne, szafran,
styraks

▪

Serca: wetiwer, bursztyn, wanilia

▪

Bazy: skóra, drzewo sandałowe,
drzewo bursztynowe

390,00 PLN

3900,00 PLN / 1 l

3900,00 PLN / 1 l

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502002.02 |

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502001.02 |

96,00 PLN

96,00 PLN

573,33 PLN / 100 ml
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▪

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502001 |

390,00 PLN

KWINTESENCJA
ORIENTALNEGO
PRZEPYCHU

elegancki, wyszukany, tajemniczy

573,33 PLN / 100 ml

Gold to zapach olśniewający niczym złoto, wykwintny niczym ręcznie wykonana
biżuteria. Majestatyczny, esencjonalny, inspirujący. Kwintesencja orientalnego
przepychu. Rozpyl wokół siebie czarującą mgiełkę zmysłowych doznań.

UZALEŻNIA,
OSZAŁAMIA
I UPAJA

Black nadaje wyjątkowe znaczenie każdej chwili. Uzależnia, oszałamia
i upaja. To perfumy o tajemniczym wymiarze, w którym ciepło spotyka
się z wytwornością. Otul się zapachem czarnej elegancji.

UTIQUE

UTIQUE

Perfumy
GOLD
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UTIQUE

Perfumy
RUBY

Perfumy
w kremie
RUBY

Charakter:

RUBY SOLID PARFUM

▪

magnetyczny, przyciągający,
uwodzicielski

Niezwykły mariaż drogocennych nut
zapachowych, który jest źródłem
wyjątkowych doznań pieszczących
zmysły. Ekskluzywna kompozycja,
gdzie akordy jaśminu, czystka
i drzewa kaszmirowego filuternie
przeplatają się ze słodkim aromatem
wanilii i drzewa bursztynowego,
a na końcu wyłaniają się wyraziste
nuty białego oudu, czarnego piżma
i suchego drewna. Dzięki temu,
że perfumy mają formę kremu, są
niezwykle trwałe i długo utrzymują
się na skórze. Wystarczy niewielka
ilość, by poczuć pieszczotę, która
rozbudza wszystkie zmysły.

Nuty zapachowe:
▪

Głowy: drzewo kaszmirowe,
jaśmin, czystek

▪

Serca: wanilia, drzewo
bursztynowe, nuty balsamiczne

▪

Bazy: biały oud, czarne piżmo,
suche drewno

100 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 100 | 502003 |

390,00 PLN
3900,00 PLN / 1 l

20 g | 502029 |

690,00 PLN

15 ml | Zaperfumowanie: 20%
UTIQUE 15 | 502003.02 |

34 500,00 PLN / 1 kg

96,00 PLN

UWODZI, ZNIEWALA,
POBUDZA ŻĄDZE

18

Ruby rozbudza zmysły i otula skórę niczym delikatny szyfon.
Magnetyzm, pasja, najwspanialsze emocje zamknięte w szkle.
Uwodzi, zniewala, pobudza żądze. To ucieczka od codzienności,
fascynująca podróż do wnętrza ludzkiej duszy.

DOBRA RADA

Perfumy najlepiej nakładać palcami w tzw. miejscach pulsacyjnych, czyli
tam, gdzie pulsuje krew i ciało wytwarza ciepło: po wewnętrznej stronie
nadgarstków, za uszami, na szyi, dekolcie oraz zgięciach łokci i kolan.
Wówczas perfumy wspaniale rozwiną swój bukiet zapachowy i utrzymają
się na skórze przez długi czas.

UTIQUE

573,33 PLN / 100 ml
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UTIQUE

Zestaw
CZARNY
BLACK SET
Wstąp do świata czarnej elegancji,
gdzie prym wiodą zmysłowe
zapachy: Ruby, Gold i Black.
Zestaw zawiera trzy flakony perfum
o pojemności 15 ml zapakowane
w gustowne pudełko. Idealny,
gdy masz ochotę sprawić prezent
wyjątkowej osobie lub po prostu
chcesz zapewnić sobie duży wybór
zniewalających zapachów w pięknej
oprawie.

3 x 15 ml | Zaperfumowanie: 20%
502010 |

220,00 PLN

ZNIEWALAJĄCE
ZAPACHY W PIĘKNEJ
OPRAWIE
20

Perfumy UTIQUE są dostępne nie tylko w mniejszych, poręcznych
flakonach o pojemności 15 ml, ale również w eleganckim zestawie.

UTIQUE

4888,88 PLN / 1 l

21

Słodki mariaż nut wanilii, paczuli
i cynamonu uwiedzie koneserów
wyrafinowanych doznań. Głęboki
i niejednoznaczny zapach zachwyca
bogatym bukietem akordów.

2

LUXURY
HAND WASH
▪

wyśmienicie się pieni, otulając
dłonie aksamitną pianą

▪

łagodnie je oczyszcza i nie
wysusza skóry

▪

zapewnia przyjemne uczucie
nawilżenia

▪

z unikalnym kompleksem
Biohydration Plus® specjalnie
wyselekcjonowanym dla
FM WORLD

▪

pozostawia na dłoniach kuszącą
woń odprężających zmysły
akordów

AMBER
502035 |

1

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502036 |

Zachwycająca kompozycja
zapachowa urzekająca nutami
orzeźwiającego grejpfruta
i zmysłowego kwiatu pomarańczy.
Niebanalna fuzja akordów, która
dodaje energii i pozytywnie nastraja.

3

OUD & ROSE
502037 |

Wyjątkowe połączenie
idealnie współgrających nut
magnetyzującego oudu i zmysłowej
róży. Ten tajemniczy zapach przenosi
do olśniewającego przepychem
królewskiego ogrodu.

4

300 ml

99,00 PLN

FIG LEAVES
502038 |

Wielowątkowy akord liści figowych
spowija dłonie wysublimowanym
zapachem, w którym niezwykłą
świeżość uzupełniają nastrojowe
i szlachetne nuty. Prawdziwa uczta
dla zmysłów.

330,00 PLN / 1 l

2

DŁONIE TWOJĄ
WIZYTÓWKĄ
22

3

Dłonie są Twoją najważniejszą wizytówką. Zasługują na pielęgnację
najwyższej jakości. Luksusowe mydła do rąk zachwycają wyszukaną
formułą i intrygującymi zapachami.

4

INSPIRACJA
NATURALNYMI
PROCESAMI
NAWILŻANIA SKÓRY

Naturalny czynnik nawilżający NMF (Natural Moisturizing Factor) to grupa
substancji występujących w skórze. Ich zadaniem jest dbanie o odpowiedni poziom
nawodnienia jej warstwy rogowej. Luksusowe mydło do rąk zostało wzbogacone
unikalnym kompleksem Biohydration Plus®, który doskonale naśladuje NMF,
pozostawiając skórę dłoni jedwabiście miękką i gładką w dotyku.

UTIQUE

UTIQUE

Luksusowe
MYDŁO DO
RĄK

1
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UTIQUE

Luksusowy
ŻEL POD
PRYSZNIC

2

MUFFIN
502040 |

3

BLACK
502042 |

4

GOLD
502043 |

LUXURY
SHOWER GEL

5

VIOLET OUD
502044 |

▪

zamienia kąpiel w fascynujące
doznanie pieszczące zmysły

6

FLAMINGO
502045 |

▪

zawiera innowacyjne składniki
doskonale wpływające
na kondycję skóry

7

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502015 |

8

FIG LEAVES
502016 |

9

AMBER
502020 |

10

OUD & ROSE
502014 |

11

SANDALWOOD &
PATCHOULI
502013 |

▪

pozostawia ją jedwabiście gładką

▪

zniewalające kompozycje
zapachowe zapewniają błogi
relaks

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

120,00 PLN
600,00 PLN / 1 l

1

RUBY
502039 |

WYDŁUŻAJ
TRWAŁOŚĆ,
WZMACNIAJ
ZAPACH

24

1

Doskonałym sposobem na wydłużenie trwałości perfum i zintensyfikowanie
zapachu jest nakładanie go warstwowo. Dzięki wykorzystaniu najpiękniejszych
kompozycji perfum UTIQUE w Luksusowych żelach pod prysznic możesz mieć
pewność, że oszałamiający zapach pozostanie z Tobą przez cały dzień.

REGENERUJĄCY
NEKTAR
DROGOCENNYCH
SKŁADNIKÓW

▪

Biohydration Plus® to unikatowa formuła, specjalnie wyselekcjonowana dla
FM WORLD, która nadaje skórze natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie.
Dzięki zaawansowanej technologii działa kompleksowo, zapewniając jej
błyskawiczną regenerację oraz ukojenie. Dodatkowo zapobiega utracie wody,
chroniąc skórę przed wysuszeniem.

▪

WhitesenseTM to drogocenny ekstrakt z białych kwiatów róży stulistnej (Rosa
centifolia L.), jaśminu (Jasminum officinale L.) i stokrotki (Bellis perennis L.),
który natychmiastowo nadaje skórze aksamitną gładkość i niebywałą
miękkość. Obecność WhitesenseTM w luksusowych żelach UTIQUE jest
gwarancją niezwykłych, zmysłowych doznań będących źródłem doskonałego
samopoczucia.

UTIQUE

200 ml

25

UTIQUE

Luksusowy
BALSAM
DO CIAŁA

2

BUBBLE
502047 |

3

AMBER
502017 |

LUXURY
BODY BALM
▪

o jedwabistej konsystencji

▪

otula ciało przepięknym
zapachem

▪

zapewnia skórze doskonałe
nawilżenie, miękkość i gładkość

▪

zawiera wysokowartościowe
kompleksy – Revitaoils Supreme®
i HydromanilTM

200 ml

120,00 PLN

4

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502019 |

5

OUD & ROSE
502018 |

2

3

4

5

1

FLAMINGO
502046 |

IDEALNIE
WSPÓŁGRAJĄCE
AKORDY

26

1

Idealnie współgrające akordy perfum UTIQUE i Luksusowych
balsamów do ciała pozwolą Ci zintensyfikować doznania
zapachowe i przedłużyć ich trwałość.

ODŻYWCZY
KOKTAJL
NAJLEPSZYCH
SKŁADNIKÓW

▪

Revitaoils Supreme® to innowacyjny kompleks rewitalizujący skórę,
specjalnie wyselekcjonowany dla FM WORLD, którego sekretem jest roślinne
pochodzenie. To wyjątkowa mieszanka olejów z makadamii, awokado, oliwki,
kokosa, lnu, słonecznika i arganowca stanowiąca dla skóry niezastąpione źródło
witamin oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.

▪

HydromanilTM to wysoce wartościowa substancja czynna pochodząca z nasion
peruwiańskiej rośliny tara. Dzięki zaawansowanej technologii działa na dwóch
poziomach: reguluje proces złuszczania naskórka oraz natychmiastowo
i długotrwale poprawia stopień nawilżenia warstwy rogowej skóry, prowadząc
do poprawy jej wyglądu.

UTIQUE

600,00 PLN / 1 l
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UTIQUE

PRODUKTY
W WERSJI
MINI

Luksusowy
ŻEL POD
PRYSZNIC

Dzięki żelom i balsamom
o pojemności 50 ml przetestujesz
nieznane Ci dotąd zapachy, by
wybrać swój ulubiony. Ponadto
z łatwością zmieścisz je do walizki,
jadąc na przykład na wakacje.

Luksusowy
BALSAM
DO CIAŁA
1

1

50 ml

33,00 PLN
66,00 PLN / 100 ml

IDEALNE
W PODRÓŻY

2

3

1

RUBY
502039.02 |

1

FLAMINGO
502046.02 |

2

FLAMINGO
502045.02 |

2

BUBBLE
502047.02 |

3

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502015.02 |

3

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502019.02 |

4

AMBER
502020.02 |

4

AMBER
502017.02 |

5

OUD & ROSE
502018.02 |

5

28

3

OUD & ROSE
502014.02 |

4

5

4

5

UTIQUE

2
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UTIQUE

Luksusowy
OLEJEK DO
TWARZY

Luksusowy
OLEJEK DO
WŁOSÓW

LUXURY
FACE OIL

LUXURY
HAIR REPAIR OIL

Ekskluzywna kompozycja
drogocennych olejów pochodzenia
roślinnego. Przywraca zdrowy
i promienny wygląd. Zawarte
w nim oleje, za sprawą wysoko
skoncentrowanej dawki witamin
i antyoksydantów, zapewniają skórze
intensywne odżywienie, nawilżenie
i regenerację.

Unikalne połączenie olejów
czerpanych z samego serca roślin.
Ożywia kolor i dodaje włosom
blasku, pozostawiając je miękkie,
gładkie i aksamitne w dotyku.
▪

doskonale się wchłania

▪

nie obciąża włosów

▪

o przyjemnym, marcepanowym
zapachu

▪

idealny pod makijaż,
do stosowania na dzień i na noc

▪

z wygodnym atomizerem
ułatwiającym aplikację

▪

dzięki ściągaczowi do pipety
produkt łatwo się dozuje
i nakłada na twarz

50 ml | 502005 |

30 ml | 502004 |

229,00 PLN

219,00 PLN

458,00 PLN / 100 ml

MOC OLEJÓW
DLA TWOICH
WŁOSÓW
30

Wyszukany mariaż oleju arganowego, jojoba, lnianego, sojowego,
ze słodkich migdałów oraz masła shea sprawia, że włosy stają się
wyraźnie mocniejsze, odżywione i nawilżone.

BOGACTWO
SKŁADNIKÓW DLA
ZDROWEJ CERY

Niezastąpiony olej arganowy i jojoba dają efekt nawilżonej i zdrowo wyglądającej
skóry. Wspaniałe działanie kosmetyku to również zasługa olejów: z wiesiołka,
słonecznikowego, sojowego, rycynowego, nagietkowego, różanego, awokado
i ryżowego, a także wyselekcjonowanych olejków eterycznych: geraniowego,
ylang-ylang i neroli.

UTIQUE

730,00 PLN / 100 ml
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UTIQUE

Luksusowy
OLEJEK DO
MASAŻU
RELAXING
RITUAL

Luksusowy
OLEJEK DO
MASAŻU
FIRMING
RITUAL
FIRMING RITUAL LUXURY
MASSAGE OIL

RELAXING RITUAL LUXURY
MASSAGE OIL

Nie tylko potęguje zmysłowe
doznania, lecz także doskonale
poprawia wygląd skóry. Zawarty
w nim unikalny olejowy składnik na
bazie ekstraktu z imbiru wyśmienicie
wspiera proces spalania tkanki
tłuszczowej, przyczyniając się do
wyraźnego ujędrnienia skóry.

Dzięki aromaterapeutycznym
właściwościom zamienia masaż
w błogą przyjemność, wspaniale
poprawiając nastrój. Zawiera olejek
z trawy cytrynowej, który znakomicie
odpręża, sprawiając, że kosmetyk
idealnie nadaje się do masaży
relaksacyjnych.

wspomaga spalanie tkanki
tłuszczowej

▪

o silnie odprężającym zapachu

▪

z olejkiem eukaliptusowym,
który pozytywnie wpływa na
samopoczucie

▪

doskonale pielęgnuje skórę

▪

z poręczną pompką dla
precyzyjnego dozowania

▪

wygodna pompka ułatwia
dozowanie produktu

▪

200 ml | 502050 |

649,00 PLN

200 ml | 502049 |

3245,00 PLN / 1 l

649,00 PLN

UCZTA DLA SKÓRY
I ZMYSŁÓW
32

Masaż z olejkami UTIQUE będzie nie tylko chwilą wytchnienia pozwalającą
zapomnieć o codziennych troskach, lecz także pielęgnacyjnym zabiegiem, który
pozostawi skórę jedwabiście miękką, gładką i przyjemną w dotyku.
Za sprawą starannie wyselekcjonowanych składników olejki są idealne do masażu
całego ciała i do każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej i wrażliwej. Swoje
zniewalające zapachy zawdzięczają naturalnym olejkom eterycznym.

DROGOCENNE
RECEPTURY

Drogocenne receptury zawierające bogate w kwasy tłuszczowe i witaminy oleje,
takie jak arganowy, różany, jojoba, awokado, ryżowy, z wiesiołka czy nagietka,
wspaniale odżywiają i wygładzają skórę, przywracając jej zdrowy blask.

UTIQUE

3245,00 PLN / 1 l
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UTIQUE

Zaawansowany
krem na noc
AGE
CONTROL

Krem na dzień
ROYAL
PERFECTION
ROYAL PERFECTION
DAY CREAM
▪

ADVANCED AGE CONTROL
NIGHT CREAM

wyrafinowane połączenie
najwyższej jakości składników
aktywnych i zaawansowanej
technologii

▪

skrupulatnie opracowana,
ultraodmładzająca receptura

▪

intensywnie nawilża, ujędrnia
i odbudowuje skórę

▪

sprawia, że cera odzyskuje
zdrowy, promienny wygląd
i olśniewający blask

▪

bogactwo silnie
przeciwstarzeniowych
i ujędrniających składników
aktywnych

▪

dogłębnie wnika w skórę
podczas snu

▪

doskonale nawilża, regeneruje
i wygładza cerę

50 ml | 502027 |

799,00 PLN

50 ml | 502026 |

799,00 PLN

15 980,00 PLN / 1 l

▪

NAJLEPSZY
PRZEPIS NA
WYJĄTKOWY
DZIEŃ

34

L.C.G.S MC 8.0® zmniejsza negatywne skutki promieniowania
elektromagnetycznego, do którego zaliczamy m.in. promieniowanie UV oraz
niebieskie światło. Ponadto skutecznie chroni przed stresem oksydacyjnym
i doskonale wpływa na odbudowę naskórka.

▪

Tripeptyd-38 to silny peptyd przeciwzmarszczkowy nowej generacji, który
wzmacnia syntezę 6 głównych składników odbudowujących skórę. Dzięki temu
wypełnia zmarszczki od wewnątrz, dając widoczny efekt gładszej i pełniejszej
skóry.

▪

Ultranowoczesny antyoksydant uaktywnia się dopiero pod wpływem
promieniowania UV i długotrwale chroni przed działaniem wolnych
rodników. Dzięki niemu zapomnisz o szarej i zmęczonej cerze, a skóra
stanie się odporniejsza na negatywne działanie czynników zewnętrznych
odpowiedzialnych za procesy jej starzenia.

▪

Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy to naturalny polisacharyd, który
wypełnia przestrzenie między włóknami kolagenowymi, przez co doskonale
nawilża skórę i poprawia jej elastyczność, działając odmładzająco.

REWOLUCYJNE
SKŁADNIKI, KTÓRE
WNIKAJĄ W SKÓRĘ
PODCZAS SNU

EPIGENETICS

▪

L.C.G.S MC 8.0® wpływa na syntezę dwóch kluczowych dla młodego wyglądu
białek: fibronektyny, która oddziałuje m.in. na kolagen i proteoglikany,
oraz proteiny p53 biorącej udział w odnowie DNA. Dzięki temu wykazuje
właściwości silnie przeciwstarzeniowe – działa regenerująco oraz wygładzająco
na cerę.

▪

Najnowsza, łagodniejsza generacja pochodnej witaminy A to obecnie jedna
z najskuteczniejszych substancji przeciwzmarszczkowych, która delikatnie
rozjaśnia skórę oraz wyraźnie poprawia jej wygląd.

▪

Ekstrakt pochodzący z tkanki twórczej szarotki alpejskiej przeciwdziała
skutkom stresu oksydacyjnego spowodowanego zanieczyszczeniem
powietrza i promieniowaniem UV, a także wykazuje silne działanie liftingujące
na zwiotczałą skórę szyi, wizualnie podnosi policzki oraz wygładza tzw.
kurze łapki. Dzięki niemu zapomnisz o szarej i zmęczonej cerze, a skóra
stanie się odporniejsza na negatywne działanie czynników zewnętrznych
odpowiedzialnych za procesy jej starzenia i fantastycznie napięta.

▪

Masło shea to olej z nasion afrykańskiego drzewa o wdzięcznej nazwie
Masłosz Parka, które w Afryce jest uznawane za święte i czczone od tysięcy lat.
Pozostawia skórę idealnie miękką i nawilżoną.

UTIQUE

15 980,00 PLN / 1 l
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EYE CREAM
COMPLEX

ANTI-AGING ELIXIR
FACE SERUM

▪

perfekcyjna kompozycja
surowców najwyższej jakości

▪

doskonale ujędrnia i nawilża
wrażliwą skórę wokół oczu

▪

silnie skoncentrowana,
przełomowa formuła

▪

delikatnie rozjaśnia nieestetyczne
cienie pod oczami

▪

intensywnie regeneruje
i wygładza skórę

▪

pozostawia skórę sprężystą
i wyjątkowo odświeżoną

▪

redukuje widoczność zmarszczek

▪

wyraźnie podnosi kontur twarzy

20 ml | 502028 |

30 ml | 502030 |

590,00 PLN

650,00 PLN

29 500,00 PLN / 1 l

21 666,67 PLN / 1 l

▪

Z MYŚLĄ
O POTRZEBACH
DELIKATNEJ SKÓRY
WOKÓŁ OCZU
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▪

L.C.G.S MC 8.0® – promieniowanie UV i niebieskie światło mają niekorzystny
wpływ na wrażliwą skórę okolic oczu – wywołują stres oksydacyjny, a także
przyczyniają się do powstawania zmarszczek mimicznych powodowanych
m.in. nadmiernym mrużeniem oczu. Dlatego krem wzbogacono o kompleks,
który działa na dwa sposoby: zmniejsza negatywne skutki oddziaływania
promieniowania elektromagnetycznego oraz wspomaga regenerację
i wygładzenie skóry, opóźniając procesy jej starzenia.
Kompleks ekstraktu z Albizia julibrissin oraz darutozydu stymuluje syntezę
kolagenu i wpływa na proces regeneracji skóry, wizualnie wygładzając
tzw. kurze łapki. Ponadto działa liftingująco na wiotczejące górne powieki oczu,
wyraźnie je napinając.

▪

Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy wykazuje wysoką przenikalność przez
skórę, przez co poprawia jej jędrność i elastyczność.

▪

Cykliczny peptyd i ektoina dogłębnie nawilżają i wizualnie spłycają zmarszczki,
zwiększając jędrność skóry.

▪

Kofeina pobudza mikrocyrkulację krwi, delikatnie rozjaśniając nieestetyczne
cienie pod oczami.

INTENSYWNE
DZIAŁANIE
ZA SPRAWĄ
DROGOCENNYCH
SKŁADNIKÓW

EPIGENETICS

▪

L.C.G.S MC 4.0® wykazuje właściwości silnie przeciwstarzeniowe
– intensywnie regeneruje i wygładza cerę. Doskonale przygotowuje skórę do
aplikacji kolejnych kosmetyków, działając z nimi synergicznie i potęgując ich
działanie.

▪

Najnowsza, łagodniejsza dla skóry generacja pochodnej witaminy A
– obecnie jednej z najskuteczniejszych substancji redukujących zmarszczki
– delikatnie rozjaśnia przebarwienia oraz efektywnie poprawia wygląd cery.

▪

Lipodipeptyd przez stymulację syntezy elastyny przeciwdziała wiotczeniu
skóry, wyraźnie podnosząc kontur twarzy.

▪

Wartościowy kompleks fitoestrogenów reguluje funkcję gruczołów łojowych.

▪

Drogocenne połączenie ekstraktu z kawioru oraz oligoelementów – złota,
srebra, platyny – wpływa na opóźnianie procesów starzenia się skóry,
wizualnie redukując zmarszczki.

UTIQUE

UTIQUE

Ekstremalnie
liftingujące
SERUM DO
TWARZY
ANTI-AGING

Aktywny krem
pod oczy
EYE
COMPLEX

37

Silnie
ujędrniający
KREM DO
CIAŁA
FIRMING
COMPLEX

ULTRA FIRMING BUST CREAM

FIRMING COMPLEX
BODY CREAM

▪

▪

zaawansowana formuła opracowana
z wykorzystaniem pionierskich
technologii
doskonale wpływa na ujędrnienie
i uelastycznienie skóry w okolicach
piersi

▪

zapewnia widoczny efekt liftingu

▪

świetna alternatywa dla inwazyjnego
zabiegu modelowania piersi

▪

przełomowa technologia modelująca
sylwetkę

▪

doskonale ujędrnia, wygładza i napina
skórę

▪

wspomaga redukcję tkanki
tłuszczowej

690,00 PLN

540,00 PLN

5750,00 PLN / 1 l

10 800,00 PLN / 1 l

▪

38

kompilacja najlepszych kompleksów

120 ml | 502032 |

50 ml | 502031 |

DOSKONAŁA
RECEPTURA
DLA IDEALNEGO
KSZTAŁTU PIERSI

▪

Unikatowy kompleks Volumenic Plus MC 12.0® stymuluje dojrzewanie
i różnicowanie komórek tłuszczowych oraz wspomaga proces
magazynowania lipidów. Efektem jest tzw. kosmetyczny lipofilling,
który powoduje zwiększenie objętości tkanki tłuszczowej na piersiach
i stanowi doskonałą alternatywę dla zabiegów medycyny estetycznej.

▪

Ekstrakt z brązowych alg z rodziny Dictyoptales wpływa na odżywienie
adipocytów, czyniąc biust wizualnie większym i pełniejszym.

▪

Kompleks alg oraz pullulanu bogaty w aminokwasy, polisacharydy,
witaminę C i B12 wzmacnia włókna tkanki podskórnej, podtrzymuje
i koryguje kształt biustu.

PERFEKCYJNIE
WYMODELOWANA
SYLWETKA

▪

Slimenum Ultra³ MC 16.0® wpływa na zmniejszenie objętości nagromadzonej
tkanki tłuszczowej, wyśmienicie wyszczuplając ciało i widocznie redukując
nierówności skóry. Dzięki temu modeluje sylwetkę w sposób 3D, zapewniając
efekty porównywalne do zabiegów ultradźwiękowych.

▪

Kwas ksymenowy wyraźnie uelastycznia skórę, sprawiając, że staje się
napięta oraz sprężysta. Ponadto zwiększa wydajność mechanizmów
przeciwutleniających skóry, wspierając ochronę przed stresem oksydacyjnym
oraz zapewniając jej piękny, zdrowy wygląd.

▪

Cenne połączenie alg morskich i roślinnych protein zapewnia wizualny
efekt liftingu.

▪

Ekstrakt z bugenwilli okazałej, drogocennej rośliny pochodzącej z Ameryki
Południowej, to zaawansowany technologicznie składnik, który wspomaga
procesy redukcji tkanki tłuszczowej oraz zapobiega wiotczeniu skóry,
zwiększając syntezę proteoglikanów, kolagenu i elastyny.

UTIQUE

UTIQUE

Intensywnie
modelujący
KREM DO
BIUSTU
ULTRA
FIRMING
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UTIQUE

Luksusowa
ŚWIECA
ZAPACHOWA

1

VIOLET OUD | 180 g
502053 |

2

VIOLET OUD | 435 g
502053.02 |

3

BLACK | 180 g
502051 |

4

BLACK | 435 g
502051.02 |

5

FLAMINGO | 180 g
502052 |

6

FLAMINGO | 435 g
502052.02 |

LUXURY
SCENTED CANDLE
Dzięki wyrafinowanej kompozycji nut
zapachowych otacza pomieszczenie
zniewalającą aurą, pozwalając
rozkoszować się ulubionymi
akordami perfum UTIQUE przez
niewiarygodnie długi czas. Zachwyca
niebanalnym designem, nadając
wnętrzu nowoczesny charakter.
Wytworzona z parafiny spełniającej
restrykcyjne wymagania niemieckiej
normy RAL.
▪

najwyższa jakość wykonania

▪

zaprojektowana z dbałością
o każdy szczegół

▪

w eleganckim, kwadratowym
szkle
1

180 g

399,00 PLN

2

3

4

5

6

221,67 PLN / 100 g

435 g

799,00 PLN

NIEZAPOMNIANA
PODRÓŻ PO
ZMYSŁOWYCH
KRAINACH
40

Unikatowe zapachy UTIQUE otwierają przed Tobą wielkie możliwości.
Zamknięte w formie świec będą otulać nie tylko skórę, lecz także
wnętrze Twojego domu.

SZYK WNĘTRZA
DOPEŁNIONY
ZAPACHEM

▪

drewniany knot w dużych świecach wydaje podczas palenia przyjemny
dźwięk lekko trzaskającego drewna w kominku

▪

olśniewające, unikalne, intensywne kompozycje

▪

zdumiewająco kunsztowne wykonanie

▪

zachwycająca, ponadczasowa estetyka

UTIQUE

183,68 PLN / 100 g
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UTIQUE

7

GOLD | 180 g
502058 |

11

MUFFIN | 180 g
502060 |

8

GOLD | 435 g
502058.02 |

12

MUFFIN | 435 g
502060.02 |

Z jednej strony wyrafinowany,
z drugiej przepełniony rozkosznymi
akordami; jednocześnie intryguje
i przynosi czystą radość.

Przenosi do pełnych przepychu
wnętrz, w których złoto jest nie
tylko widoczne, lecz także wyraźnie
wyczuwalne.

7

8

9

RUBY | 180 g
502059 |

13

AMBRE ROYAL | 180 g
502061 |

10

RUBY | 435 g
502059.02 |

14

AMBRE ROYAL | 435 g
502061.02 |

11

12

13

14

Oczarowuje niezwykle apetycznymi
nutami, by po chwili zaskoczyć
tajemniczością i bogactwem
egzotycznych akordów.

Pozwala zapomnieć o przyziemnych
sprawach, rozpalając zmysły
ciepłem i głębią orientalnych
nut zapachowych.

180 g

399,00 PLN
435 g

799,00 PLN
183,68 PLN / 100 g
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9

10

UTIQUE

221,67 PLN / 100 g
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UTIQUE

15

BUBBLE | 180 g
502062 |

19

AMBERGIS | 180 g
502064 |

16

BUBBLE | 435 g
502062.02 |

20

AMBERGIS | 435 g
502064.02 |

Rozjaśnia wnętrza zarówno
pomieszczeń, jak i dusz, przywołując
najbardziej radosne wspomnienia
beztroskich chwil.

Za sprawą absolutnej kompozycji
przyprawionej pikantnymi nutami
przyciąga z niezwykłą mocą i na
długo pozostaje w pamięci.

15

16

17

SEXY CASHMERE | 180 g
502063 |

21

MALACHITE | 180 g
502065 |

18

SEXY CASHMERE | 435 g
502063.02 |

22

MALACHITE | 435 g
502065.02 |

Nie pozwala przejść obok siebie
obojętnie, gdyż z jednej strony
wyzwala żądze, z drugiej otula
zmysły miękkimi akordami.

19

20

21

22

Sprawia, że chce się celebrować
życie od zmierzchu aż do bladego
świtu oraz mnożyć szczęście, dzieląc
je z innymi.

180 g

399,00 PLN
221,67 PLN / 100 g

17

18

799,00 PLN
183,68 PLN / 100 g
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UTIQUE

435 g
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Najjaśniejsza spośród gwiazd
Sięgnij nieboskłonu. Pozwól sobie na więcej. Poznaj luksusową linię
kosmetyków do dogłębnej pielęgnacji cery i wyrafinowanego makijażu.
Jest perfekcyjna w każdym calu – rozpoczynając od logo oddającego jej
wyjątkowość i eleganckich opakowań, przez formuły najwyższej jakości, aż po
zdumiewające, długotrwałe efekty. Wzbij się ponad horyzonty i spraw, aby
Twój make-up zachwycał niczym artystyczne dzieło.

ALAYA

Podkład kryjący
2w1
PERFECT
MATT

Serum do twarzy
2w1
UNICORN
ELIXIR

PERFECT MATT 2 IN 1
COVERING FOUNDATION

UNICORN ELIXIR
2 IN 1 FACE SERUM

Zapewnia nieskazitelne matowe
wykończenie makijażu i idealnie tuszuje
niedoskonałości. Za sprawą starannie
wyselekcjonowanej mieszanki żywic
gwarantuje perfekcyjny wygląd przez
cały dzień.
▪

2 w 1: podkład i korektor

▪

12 godzin bez poprawek

▪

nie zatyka porów, pozwalając
skórze oddychać

▪

o lekkiej, jedwabistej konsystencji

▪

łatwo i przyjemnie się rozprowadza

▪

odpowiedni dla wszystkich
rodzajów cery

Bogata receptura gwarantuje silne
i skuteczne działanie pielęgnacyjne. Ekstrakty
z owoców acai, goi i żurawiny czynią skórę
jedwabiście gładką i niezwykle promienną
oraz są doskonałym źródłem witaminy C
i przeciwutleniaczy chroniących ją przed
wolnymi rodnikami.
▪

rozświetlająca baza pod makijaż w
formie odżywczego eliksiru

▪

poprawia kondycję, głęboko nawilża
i rewitalizuje cerę

▪

znacznie zwiększa trwałość podkładu

▪

o lekkiej formule, nie pozostawia
tłustego filmu

▪

bardzo wydajne

30 ml

219,00 PLN
730,00 PLN / 100 ml

30 ml | 601313 |

VANILLA
602024 |

125,00 PLN

HAZELNUT
602025 |

416,66 PLN / 100 ml

DŁUGOTRWAŁA
FORMUŁA
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DO KAŻDEGO
TYPU URODY

2W1

DO KAŻDEGO
RODZAJU CERY

2W1

ALAYA

CARAMEL
602026 |
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ALAYA

Paleta
rozświetlaczy
GLASS SKIN

Puder
rozświetlająco-brązujący
SUNNY
SOFT TOUCH

GLASS SKIN
HIGHLIGHTER PALETTE

SUNNY SOFT TOUCH
LUMINOUS-BRONZING
POWDER

Natychmiastowo optycznie ożywia
i odmładza skórę. Dzięki wysokiemu
stopniowi pigmentacji zapewnia jej niezwykle
świetliste wykończenie na niewiarygodnie
długi czas. Doskonała zarówno do makijażu
dziennego, jak i wieczorowego.

Sprawia, że skóra wygląda zdrowo
i promiennie niczym muśnięta
słońcem i rozświetlona jego
iskrzącymi się promieniami.
Dzięki jedwabistej konsystencji jest
źródłem doskonałego samopoczucia
już od momentu samej aplikacji.
▪

zapewnia efekt naturalnej
opalenizny z delikatną, złotą
poświatą

▪

doskonale się rozprowadza

▪

nie pozostawia smug

▪

nadaje skórze świeży i promienny blask

▪

pozwala uzyskać tzw. glow effect

▪

wydajna i wielofunkcyjna

15 g | 602023 |

185,00 PLN
1233,33 PLN / 100 g

CHAMPAGNE
11.5 g | 602022 |

CASHMERE

185,00 PLN

TIME OF FAME

1608,69 PLN / 100 g

MOON DUST

W ELEGANCKIM
OPAKOWANIU
Z LUSTERKIEM
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DO KAŻDEGO
TYPU URODY

VEGAN
FRIENDLY

W ELEGANCKIM
OPAKOWANIU
Z LUSTERKIEM

DO KAŻDEGO
TYPU URODY

VEGAN
FRIENDLY

ALAYA

PINK DIAMOND
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ALAYA

PALETA CIENI
do powiek
EYESHADOW PALETTE
Dzięki jedwabiście miękkiej konsystencji
cieni pozwala z łatwością zamienić makijaż
w prawdziwe dzieło sztuki i poczuć się jak
artystka z malarską paletą najpiękniejszych
barw.
▪

umożliwia blendowanie kolorów
i stopniowanie ich odcieni

▪

cienie nie osypują się
i nie kruszą

▪

o wysokim stopniu pigmentacji

▪

w bogatej gamie kolorystycznej

▪

z wegańską bazą

9g

155,00 PLN
1722,22 PLN / 100 g

TOTAL ALLURE
606080 |
DOLCE VITA
AMETHYST
PEARL GIRL
CARPE DIEM
SANDALWOOD
MARBLE
CORAL FANTASY

HARMONY
606081 |
LAST NIGHT
FLIRT
SEDUCTION
VENUS
TRUFFLE
ROYAL

W ELEGANCKIM
OPAKOWANIU
Z LUSTERKIEM
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DO KAŻDEGO
TYPU URODY

ALAYA

WHITE GOLD
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Odkryj piękno zdrowych włosów
Profesjonalna pielęgnacja w domowym zaciszu? Od teraz to możliwe.
Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, stworzyliśmy prestiżową linię
kosmetyków HAIRLAB, która zapewnia włosom zdrowy i piękny wygląd.
Bogaty skład i doskonałe receptury dopasowane do indywidualnych potrzeb
sprawią, że marzenie o wspaniałej fryzurze stanie się rzeczywistością. Podaruj
swoim włosom to, co najlepsze, a staną się Twoją najpiękniejszą ozdobą.
Maciej Maniewski – fryzjer gwiazd, wirtuoz nożyczek, przewodniczący
jury w programie telewizyjnym „Mistrzowskie cięcie” oraz prowadzący
program „Afera fryzjera”, mistrz metamorfoz z programu „Sablewskiej sposób
na modę”, mecenas kultury, od lat związany z branżą fashion. Człowiek,
przed którym włosy nie mają żadnych tajemnic. Teraz jest ambasadorem
ekskluzywnej linii HAIRLAB.

HAIRLAB

SUCHY
SZAMPON
do włosów

SZAMPON
do włosów
przesuszonych
AQUA2 SHAMPOO

RAPID2 HAIR REFRESH
DRY SHAMPOO

Sprawia, że nawet najbardziej
przesuszone włosy odzyskują zdrowy
wygląd i blask. Dzięki zawartości
kwasu hialuronowego doskonale
je nawilża, odżywia i wzmacnia.
Delikatnie oczyszcza włosy i skórę
głowy.

Za sprawą skrobi ryżowej oraz
mąki z tapioki działa niczym gąbka
pochłaniająca nadmiar sebum
i zanieczyszczenia. Nadaje włosom
tak przyjemny zapach, jakby przed
chwilą zostały umyte zwykłym
szamponem. Wyjątkowa formuła
zapewnia błyskawiczne działanie
i niespotykaną łatwość użycia.
▪

skutecznie oczyszcza i odświeża
włosy bez użycia wody

▪

widocznie zwiększa ich objętość
i podnosi je u nasady

▪

idealny w podróży i przed
niespodziewanym wyjściem

▪

pachnie soczystym jabłkiem

▪

z intensywnie nawilżającym
kwasem hialuronowym

▪

sprawia, że włosy stają się
lśniące i sprężyste

▪

najlepiej stosuj w duecie
z Aqua2 Mask

IDEALNY
W PODRÓŻY

250 ml | 520001 |

179,00 PLN
716,00 PLN / 1 l

150 ml | 520020 |

59,00 PLN

50 ml | 520001.02 |

44,00 PLN

393,33 PLN / 1 l

RAPID2
REFRESHING
56

Niezapowiedziane wizyty, niespodziewane wyjazdy, nieoczekiwane
spotkania – bez względu na okoliczności chcemy wyglądać idealnie.
Seria RAPID2 REFRESHING zapewni Twoim włosom nieskazitelny
wygląd w każdej sytuacji.

AQUA

2

Dzięki intensywnie odżywiającej formule wzbogaconej o dodatkową porcję
kwasu hialuronowego seria AQUA2 doskonale nawilża suche, skłonne do
puszenia się oraz zniszczone włosy. Przywraca im sprężystość i jedwabistość,
jednocześnie chroniąc ich kolor i nadając niewiarygodny blask.

HAIRLAB

88,00 PLN / 100 ml
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HAIRLAB

MASKA
do włosów
suchych

Intensywnie
nawilżający
OLEJEK
do włosów

AQUA2 MASK

AQUA2 OIL

Ratunek dla suchych, zniszczonych
i puszących się włosów. Maska
intensywnie je nawilża oraz odżywia,
dzięki czemu wyglądają zdrowo
i są lśniące. Dodatkowo ułatwia
rozczesywanie. Efekt: mocne włosy
pełne blasku.

Nawilża i wygładza, a także
zapobiega rozdwajaniu się końcówek
oraz ułatwia rozczesywanie.
Specjalnie dobrane składniki
zabezpieczają włosy przed utratą
wody.

▪

spłukiwana

▪

bogata w drogocenne oleje:
lniany, jojoba i ryżowy

▪

zapobiega łamliwości i
elektryzowaniu

▪

w celu wzmocnienia działania
maski warto do niej dodać kilka
kropel olejku Aqua2 Oil

▪

jeśli masz farbowane włosy,
dodaj do maski kilka kropel
Ideal2 Colour Elixir, który
wydobędzie niezwykłą głębię
koloru

▪

bardzo wydajny – wystarczy
kilka kropli

▪

zawiera odżywczy olej jojoba

▪

można go stosować na mokre i
suche włosy

▪

mocno je nawilża, nadając
niezwykłą miękkość i blask

IDEALNY
W PODRÓŻY

100 ml | 520004 |

189,00 PLN
1890,00 PLN / 1 l

250 ml | 520003 |

179,00 PLN
716,00 PLN / 1 l

30 ml | 520003.02 |

49,00 PLN
HAIRLAB

163,33 PLN / 100 ml
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HAIRLAB

SZAMPON
odbudowujący
do włosów

IDEALNY
W PODRÓŻY

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO
Przeznaczony do włosów suchych, łamliwych,
bardzo zniszczonych, uwrażliwionych po zabiegach
chemicznych. Zawiera pantenol, dzięki któremu
znakomicie je odżywia, odbudowuje i wzmacnia.
Delikatnie oczyszcza skórę głowy.
▪

intensywnie odżywia zniszczone włosy

▪

doskonale łączy właściwości oczyszczające,
regenerujące i ochronne

▪

stosuj w duecie z Intense2 Regenerating Mask

IDEALNY
W PODRÓŻY

250 ml | 520005 |

179,00 PLN
716,00 PLN / 1 l

50 ml | 520005.02 |

44,00 PLN
88,00 PLN / 100 ml

MASKA
odbudowująca
do włosów

SPRAY
odbudowująco-mineralizujący

INTENSE2 REGENERATING MASK

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Jeśli masz problem ze zniszczonymi, mocno
uwrażliwionymi włosami, ta maska jest dla Ciebie idealna.
Zawarty w niej pantenol odpowiada za nawilżenie, a
także odbudowę oraz wzmocnienie. Włosy wyglądają na
mocniejsze i bardziej sprężyste.

Regeneruje i odbudowuje nawet najbardziej zniszczone
oraz uwrażliwione włosy. Ma lekką i delikatną
konsystencję, która ich nie obciąża oraz ułatwia
rozczesywanie i stylizację.

▪

spłukiwana

▪

profesjonalna pielęgnacja nawet najbardziej
zniszczonych włosów

▪

w celu wzmocnienia działania maski warto do
niej dodać kilka kropel olejku Ideal2 Colour Elixir
(szczególnie, jeśli masz farbowane włosy)

▪

zawiera odżywiający włosy pantenol

▪

nie wymaga spłukiwania

▪

niezwykle szybki i łatwy w aplikacji: spryskaj
nim włosy od nasady aż po same końce, a w mig
odzyskają zdrowy wygląd

INTENSE
REGENERATING
2
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Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom zapewnia
intensywne nawilżenie oraz odżywienie suchych i zniszczonych
włosów. Seria składa się z trzech idealnie dobranych produktów
mających na celu zagwarantowanie im jak najlepszej kondycji.

250 ml | 520006 |

30 ml | 520006.02 |

179,00 PLN

49,00 PLN

716,00 PLN / 1 l

163,33 PLN / 100 ml

189,00 PLN
1260,00 PLN / 1 l

HAIRLAB

150 ml | 520007 |
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HAIRLAB

SZAMPON
do włosów
farbowanych
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO
Za sprawą starannie
wyselekcjonowanych składników
zapewnia profesjonalną pielęgnację
po zabiegu koloryzacji. Razem
z maską z tej samej linii stanowi
znakomitą kurację, która pomaga
zachować oryginalny odcień
farbowanych włosów oraz zapobiega
ich matowieniu.
▪

zawiera pantenol i ekstrakt
z liści skrzypu polnego

▪

stosuj razem z Ideal2 Colour
Mask i Ideal2 Colour Elixir

MASKA do włosów
farbowanych

ELIKSIR do włosów
farbowanych

IDEAL2 COLOUR MASK

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Unikalna formuła nadaje blask oraz poprawia trwałość
koloru. Maska chroni farbowane włosy przed
blaknięciem, a zarazem je odbudowuje i odżywia, dzięki
czemu zdrowo wyglądają i są lśniące.

Polecany do wszystkich rodzajów włosów po zabiegu
farbowania. Wzmacnia głębię i trwałość koloru.

250 ml | 520019 |

716,00 PLN / 1 l

IDEAL2
COLOUR
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▪

zawiera naturalne filtry UV

▪

spłukiwana

▪

formuła chroni kolor przed blaknięciem i zapewnia
długotrwały połysk

▪

włosy stają się jedwabiście miękkie

▪

w celu wzmocnienia działania maski warto do niej
dodać parę kropel Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520010 |
Wzmocnienie pigmentu po koloryzacji, podkreślenie głębi koloru i ochrona
przed blaknięciem – to właśnie IDEAL2 COLOUR. Włosy dodatkowo
będą nawilżone i odżywione dzięki zawartości drogocennych składników.
Twoja fryzura będzie wyglądać tak, jak tuż po zabiegu farbowania u fryzjera.

179,00 PLN
716,00 PLN / 1 l

▪

spłukiwany

▪

sprawia, że włosy wyglądają zdrowo i lśnią
niezwykłym blaskiem

▪

wystarczy dodać 5-10 kropel do Ideal2 Colour Mask,
by zyskały wyrazisty odcień

75 ml | 520011 |

245,00 PLN
326,66 PLN / 100 ml

HAIRLAB

179,00 PLN
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HAIRLAB

SZAMPON
do włosów
kręconych
CURLY2 SHAMPOO
Przeznaczony do włosów
podatnych na kręcenie i falowanie.
W połączeniu z maską tej samej linii
stanowi specjalistyczną kurację, która
dyscyplinuje skręt loków i sprawia,
że stają się miękkie w dotyku.
podstawa pielęgnacji
niesfornych kosmyków

▪

wzbogacony o pantenol
i hydrolizowany kolagen

▪

stosuj z Curly2 Mask i Curly2
Smoothing Emulsion

MASKA
do włosów kręconych

250 ml | 520017 |

CURLY2 MASK

179,00 PLN

Doskonale uzupełnia pielęgnację kręconych włosów.
Synergiczne działanie delikatnych dla skóry głowy
i włosów kosmetyków całej linii wspomaga ich
rozczesywanie i układanie.

716,00 PLN / 1 l

▪

ułatwia stylizację kręconych włosów

▪

z masłem shea, olejem awokado
i hydrolizowanym kolagenem

▪

stosuj z Curly2 Shampoo i Curly2 Smoothing
Emulsion

250 ml | 520018 |

CURLY2

Bogate w drogocenne składniki odżywcze produkty CURLY2 sprawiają,
że kręcone włosy stają się wygładzone oraz bardziej podatne na układanie.
Zabezpieczają je przed wilgocią, działaniem czynników atmosferycznych
oraz wysoką temperaturą podczas stylizacji.

179,00 PLN
716,00 PLN / 1 l

EMULSJA
wygładzająca
do włosów kręconych
CURLY2 SMOOTHING EMULSION
Zawarty w składzie hydrolizowany kolagen sprawia,
że włosy stają się wygładzone i bardziej podatne na
układanie. Emulsja zabezpiecza je również przed wilgocią,
działaniem czynników atmosferycznych i wysoką
temperaturą podczas stylizacji.
▪

dyscyplinuje skręt loków i jednocześnie je nawilża

▪

bez spłukiwania

▪

dzięki zawartości hydrolizowanych protein
pszenicy wygładza kręcone włosy, tworząc na ich
powierzchni ochronny film

175 ml | 520002 |

189,00 PLN
1080,00 PLN / 1 l
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HAIRLAB

▪

65

HAIRLAB

SZAMPON zwiększający
objętość włosów
VOLUME2 SHAMPOO
Dzięki niemu cienkie, delikatne i pozbawione objętości włosy przestaną być już
Twoim zmartwieniem. Zawiera hydrolizowane białko pszenicy wpływające na ich
odżywienie, nawilżenie i zwiększenie objętości.
▪

do codziennego stosowania

▪

o delikatnej konsystencji nie obciążającej włosów

▪

nadaje im puszystość i sprawia, że są lekkie oraz uniesione

SZAMPON
łagodzący
do podrażnionej
i wrażliwej
skóry głowy
DELICATE2 SHAMPOO
Dzięki swojej bogatej formule
i kojącym właściwościom łagodzi
podrażnienia skóry głowy
i przywraca jej równowagę. Włosy
natomiast zyskują witalność
i odpowiednie nawilżenie.

250 ml | 520008 |

179,00 PLN
716,00 PLN / 1 l

SPRAY zwiększający
objętość włosów

▪

jednocześnie koi skórę głowy
i pielęgnuje włosy

▪

do każdego rodzaju włosów

VOLUME2 SPRAY

189,00 PLN

Dzięki zawartości hydrolizowanego białka pszenicy nadaje włosom puszystość,
optycznie zwiększając ich objętość. Ma delikatną konsystencję, więc ich nie obciąża.
▪

bez spłukiwania

▪

wystarczy spryskać nim włosy, aby fryzura zyskała niewiarygodną objętość

▪

o działaniu odżywiającym

▪

stosuj w duecie z Volume2 Shampoo

250 ml | 520012 |

756,00 PLN / 1 l

150 ml | 520009 |

189,00 PLN

VOLUME
66

2

Seria gwarantuje niewiarygodną objętość przy jednoczesnym odżywieniu
i nawilżeniu. Za sprawą unikatowej receptury włosy będą wzmocnione,
a Ty na nowo odkryjesz ich elastyczność i blask.

DELICATE2

Delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, zapewniając jednocześnie
optymalne nawilżenie włosów dzięki znakomicie dobranym składnikom.

HAIRLAB

1260,00 PLN / 1 l
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ELIKSIR
przeciwłupieżowy

ANTI DANDRUFF2
SHAMPOO

ANTI DANDRUFF2
ELIXIR

Formuła szamponu dokładnie
oczyszcza skórę głowy,
pozostawiając uczucie świeżości.
Pomaga ukoić swędzenie,
suchość i podrażnienie wywołane
przez łupież.

Zawiera cenne składniki aktywne
takie jak ekstrakt z brzozy, witaminy
B6 i PP, a także pantenol, które
oczyszczają skórę głowy.

▪

wspomaga walkę z suchym
łupieżem, a przy tym doskonale
wzmacnia strukturę keratynową
suchych i kruchych włosów

▪

koi i pielęgnuje skórę głowy

▪

najlepiej stosować razem z Anti
Dandruff2 Elixir

▪

działa łagodząco

▪

doskonale radzi sobie zarówno
z suchym, jak i tłustym łupieżem

▪

łatwy w aplikacji: wystarczy
niewielką ilość eliksiru
wmasować w mokre włosy

179,00 PLN

189,00 PLN

1793,33 PLN / 1 l

756,00 PLN / 1 l
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dzięki kojącym właściwościom
niweluje uczucie swędzenia

150 ml | 520015 |

250 ml | 520016 |

ANTI
DANDRUFF2

▪

Linia ANTI DANDRUFF2 reguluje nadmierne wydzielanie sebum
oraz powstawanie łupieżu dzięki innowacyjnej formule i bogactwu
składników. Działa wzmacniająco, sprawiając, że włosy stają się
niezwykle błyszczące i odżywione.

HAIRLAB

HAIRLAB

SZAMPON
przeciwłupieżowy
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HAIRLAB

OLEJEK
wzmacniający
przeciw
wypadaniu
włosów

Wzmacniający
SZAMPON
do włosów
osłabionych
ENERGISING2
SHAMPOO
Przeznaczony do włosów
z tendencją do wypadania. Zawiera
wzmacniające ekstrakty roślinne,
m.in. wyciąg z żeń-szenia i łopianu.
Ma działanie normalizujące
i regenerujące.
▪

idealny dla osób marzących
o zdrowych, gęstych włosach

▪

dla lepszego efektu stosuj wraz
z Strong2 & More Hair Oil

STRONG2 & MORE
HAIR OIL

IDEALNY
W PODRÓŻY

250 ml | 520013 |

189,00 PLN
756,00 PLN / 1 l

Zawiera wyselekcjonowaną
mieszankę ekstraktów roślinnych
(krwawnik pospolity, chinowiec,
podbiał pospolity) oraz substancje
czynne (cynk, witaminy) wpływające
na poprawę kondycji cebulek
włosów.
▪

ma przyjemny, orzeźwiający
zapach

▪

prosty w użyciu: wmasuj w skórę
głowy 15-20 kropli co drugi
dzień

50 ml | 520013.02 |
30 ml | 520014 |

44,00 PLN

245,00 PLN

88,00 PLN / 100 ml
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2

Znakomicie odświeżona skóra głowy i wzmocniona struktura
włosów. Szampon zapobiega ich wypadaniu oraz sprawia, że
lśnią niezwykłym, zdrowym blaskiem za sprawą drogocennych
składników i wyjątkowej receptury.

STRONG2
& MORE

Poprawa kondycji cebulek włosów, ultrawzmocnienie
ich osłabionej struktury oraz zauważalne zmniejszenie
wypadania dzięki zaawansowanej technologii.

HAIRLAB

ENERGISING

816,66 PLN / 100 ml
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Źródło młodego wyglądu
Każdy z nas, niezależnie od wieku, chce mieć jędrną, napiętą i zadbaną skórę
oraz olśniewający uśmiech. W laboratoriach na całym świecie naukowcy
nieustannie badają i udoskonalają receptury, dzięki którym to pragnienie nie
pozostanie wyłącznie w sferze marzeń. Aby pozwolić Ci je urzeczywistnić,
wyselekcjonowaliśmy najskuteczniejsze składniki i zamknęliśmy je
w skoncentrowanych formułach. I tak powstała marka specjalistycznych
kosmetyków FONTAINAVIE.

Owocowy
PEELING
DO CIAŁA

Truskawka
i żurawina

Kiwi

STRAWBERRY-CRANBERRY
BODY PEELING

KIWI BODY PEELING
Wypełniony pestkami kiwi perfekcyjnie
usuwa martwe komórki naskórka.
Ponadto zniewala wyrazistym zapachem
egzotycznego owocu.

Za sprawą drobinek żurawiny
zapewnia idealne wygładzenie
oraz odżywienie skóry. Regularnie
stosowany dodatkowo poprawia jej
koloryt.
▪

z ekstraktem z żurawiny, który
rewitalizuje i ujędrnia oraz nadaje
blask

▪

pięknie pachnie

250 ml | 501029 |

115,00 PLN
460,00 PLN / 1 l

jednocześnie peelinguje,
rewitalizuje i odżywia skórę

▪

zapewnia jej jedwabistą gładkość

▪

pozostawia przyjemne uczucie
nawilżenia

250 ml | 501030 |

NOWOŚĆ

POKOCHASZ GO ZA SOCZYSTY KOLOR,
INTENSTYWNY ZAPACH I MEGAMOC
UPIĘKSZANIA CIAŁA
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▪

115,00 PLN
460,00 PLN / 1 l

NOWOŚĆ

ZAMIEŃ SWOJĄ ŁAZIENKĘ W SPA,
GDZIE WIECZNIE TRWA SŁONECZNE
I BEZTROSKIE LATO

FONTAINAVIE

FONTAINAVIE

Owocowy
PEELING
DO CIAŁA
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FONTAINAVIE

ZIELONA
MASECZKA
odmładzająca
GREEN REJUVENATING
TREATMENT MASK
Została opracowana tak, by dogłębnie
oczyszczać skórę. Jej formuła
pozwala na dokładne rozprowadzenie
preparatu na wybranych partiach
twarzy. Kompleksowo pielęgnuje cerę,
nadając jej młody, świeży i promienny
wygląd.
▪

łatwo się aplikuje i zmywa

▪

nie pozostawia uczucia
ściągnięcia

▪

zawiera naturalną zieloną glinkę,
która pochłania toksyny oraz
dostarcza niezbędne minerały
i pierwiastki dla promiennej cery

▪

wzbogacona glinką
kaolinową o właściwościach
przeciwzapalnych, absorbujących
sebum i wspierających krążenie
krwi

▪

polecana dla skóry normalnej,
tłustej oraz trądzikowej

25 g | 504031 |

180,00 PLN

NOWOŚĆ

zmniejsza widoczność
pierwszych objawów starzenia
się skóry i skutecznie spowalnia
ten proces

▪

poprawia koloryt

▪

łagodzi podrażnienia i stany
zapalne

▪

wygładza

▪

▪

odżywia

reguluje pracę gruczołów
łojowych oraz produkcję sebum

▪

zwęża pory

▪

pochłania szkodliwe substancje

▪

ZIELONE ŚWIATŁO
DLA IDEALNEJ CERY
76

FONTAINAVIE

720,00 PLN / 100 g
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COMPLEX EYE SERUM

▪

wygładza, ujędrnia i nawilża

▪

z rozświetlającymi pigmentami

▪

dodaje spojrzeniu blasku

▪

z nowoczesnym aplikatorem

G

Za sprawą bogatej formuły
skutecznie pielęgnuje i odmładza
wrażliwą skórę. Zmniejsza
widoczność zmarszczek, zwłaszcza
charakterystycznych dla okolic oczu
kurzych łapek.

AS
CA M UJĄCA
WI
ŁO

WIBRUJ
ĄC
A

FONTAINAVIE

Kompleksowe
SERUM
POD OCZY

15 ml | 504028 |

199,00 PLN

SPOJRZENIE PEŁNE
BLASKU
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▪

3G Hyal reaktywuje syntezę kwasu hialuronowego, stymuluje regenerację
komórek i wzmacnia strukturę skóry, wypełniając i wygładzając zmarszczki

▪

kompleks mikroalg i polisacharydu zapewnia natychmiastowy lifting oraz
długotrwałe ujędrnienie

▪

kofeina zapobiega powstawaniu obrzęków i cieni

▪

skwalan i trehaloza nawilżają i chronią

▪

mieszanka olejów roślinnych bogatych w kwasy omega-3 i omega-6 poprawia
kondycję skóry

FONTAINAVIE

1326,66 PLN / 100 ml
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FONTAINAVIE

Hydrożelowe
PŁATKI POD
OCZY
Aloe Vera
HYDROGEL ALOE VERA
MULTI EYE PATCH
Wspaniale łagodzą obrzęki oraz
minimalizują cienie i drobne
zmarszczki pod oczami. Zawarty
w płatkach aloes natychmiastowo
koi i intensywnie nawilża skórę
wokół nich.
▪

brak oznak zmęczenia

▪

wyraźny efekt odmłodzenia

▪

przyjemna aplikacja

90 g | 504030 |

339,00 PLN

W ELEGANCKIM
OPAKOWANIU
80

VEGAN
FRIENDLY

FONTAINAVIE

376,66 PLN / 100 g
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FONTAINAVIE

Uniwersalny
krem
ULTRA
RECOVERY
ULTRA RECOVERY
UNIVERSAL CREAM
Skutecznie regeneruje
skórę twarzy oraz ciała.
Koi podrażnienia, niwelując jej
suchość, zaczerwienienie oraz
rogowacenie. Stanowi niezastąpiony
kompres łagodzący po zabiegach
kosmetycznych, depilacji oraz
nadmiernej ekspozycji na
promieniowanie UV.
▪

nie zawiera silikonów ani
parabenów

▪

doskonały do każdego rodzaju
skóry, także suchej i wrażliwej

▪

idealny jako krem po goleniu

▪

odpowiedni do codziennego
stosowania
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500 ml | 503036 |

250 ml | 503036.02 |

15 ml | 503036.03 |

229,00 PLN

149,00 PLN

99,00 PLN

458,00 PLN / 1 l

596,00 PLN / 1 l

660,00 PLN / 100 ml

INTENSYWNA
ODNOWA ZA
SPRAWĄ BOGATEJ
FORMUŁY

▪

beta-glukan z ziaren owsa nadaje gładkość i elastyczność oraz wspomaga
odnowę komórek

▪

srebro koloidalne wykazuje właściwości antybakteryjne

▪

olej kokosowy zmiękcza, odżywia oraz zabezpiecza przed działaniem
szkodliwych czynników zewnętrznych

▪

estry wyższych kwasów tłuszczowych wpływają na prawidłowe
funkcjonowanie komórek

FONTAINAVIE

Moc nawilżających i natłuszczających skórę składników aktywnych:
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FONTAINAVIE

Odżywczy
peeling solny
do ciała
PERFECT
SKIN

Złuszczający
TONIK DO
TWARZY
w płatkach
EXFOLIATING FACE
TONER PADS

PERFECT SKIN
NOURISHING
BODY SALT SCRUB

Wykazuje silne działanie peelingujące
i przeciwzmarszczkowe. Skutecznie
oczyszcza i odświeża cerę. Nowoczesna
formuła nasączonych płatków zapewnia
wygodę i higienę, a ich struktura
wspomaga działanie kosmetyku.

Skutecznie złuszcza martwy
naskórek, czyniąc skórę elastyczną,
jedwabiście gładką i miękką
w dotyku. Regularnie stosowany
wyraźnie poprawia jej kondycję,
przywraca prawidłowe nawilżenie
oraz stymuluje mikrokrążenie.
▪

znakomicie natłuszcza, odżywia
i regeneruje skórę

▪

bogata, olejowa formuła
sprawia, że po zastosowaniu nie
wymaga użycia balsamu do ciała

▪

o soczystym zapachu perfum
PURE ROYAL 900

▪

odmładza, nawilża i wygładza

▪

wspomaga walkę
z podrażnieniami skóry

▪

zawiera innowacyjne,
zaawansowane składniki

▪

pachnie jak PURE ROYAL 900

60 ml | 521490 |

119,00 PLN
198,33 PLN / 100 ml

200 g | 503035 |

139,00 PLN

SÓL I OLEJ
– RECEPTURA
PIĘKNEJ SKÓRY
84

Bazę kosmetyku stanowią najwyższej jakości drogocenne oleje,
z awokado, słonecznikowy i arganowy, oraz masła mango i shea.
To prawdziwe bogactwo cennych dla skóry witamin, m.in. E, C,
B, PP, A oraz K, nienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu
linolowego, a także minerałów – potasu, żelaza i miedzi.

IDEALNE
OCZYSZCZANIE DLA
MŁODEGO WYGLĄDU

▪

kwas glikolowy złuszcza martwe komórki naskórka, rozjaśnia przebarwienia
oraz pobudza cerę do samoregeneracji

▪

matrixyl niweluje oznaki starzenia, przywraca cerze jędrność i podkreśla owal
twarzy

▪

matrykina odgrywa fundamentalną rolę w odbudowie tkanki skórnej,
komunikacji komórkowej i aktywacji genów

▪

aquaxyl i gliceryna wspierają procesy naturalnego nawilżania

▪

arginina jest aminokwasem, który nie tylko wzmacnia barierę hydrolipidową,
lecz także, przenikając głębokie warstwy skóry właściwej, przemienia się
w mocznik, a więc staje się humektantem odpowiedzialnym za optymalny
poziom nawodnienia

FONTAINAVIE

695,00 PLN / 1 kg
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FONTAINAVIE

Liftingujące
SERUM
POD OCZY
LIFT EXTREME EYE SERUM
Precyzyjnie niweluje cienkie linie
i zmarszczki oraz redukuje obrzęki pod
oczami. Dzięki połączeniu Pentapeptydu-18
i Heksapeptydu-8 działa podobnie jak
botoks, napinając, ujędrniając i wygładzając
skórę.
▪

zapewnia natychmiastowy efekt liftingu

▪

pod oczy i na wybrane partie twarzy

▪

alternatywa dla toksyny botulinowej

▪

z argireliną stworzoną przez
amerykańskiego biochemika i noblistę

5 ml | 503001 |

220,00 PLN

BOTOKS BEZ
STRZYKAWKI

86

Zawarta w kosmetyku argirelina to neuropeptyd będący skróconym
łańcuchem toksyny botulinowej. Blokując przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, sprawia, że mięśnie przestają się kurczyć, a zmarszczki
mimiczne ulegają wygładzeniu. Ponadto zapobiega ich powstawaniu.

FONTAINAVIE

4400,00 PLN / 100 ml
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FONTAINAVIE

Hialuronowa
maska na tkaninie
HYDRO
THERAPY
HYDRO THERAPY HYALURONIC
SHEET MASK
Właściwości okluzyjne płachty znacznie
zwiększają przenikanie składników odżywczych
w głąb skóry. Dzięki temu doskonale ją napinają,
wygładzając drobne zmarszczki, intensywnie
odżywiają i skutecznie regenerują.
▪

moc aktywnych składników nawilżających

▪

gwarantuje piękny i zdrowy wygląd

▪

zapewnia wyraźny efekt odmłodzenia skóry

20 ml | 503033 |

Intensywnie regenerująca
POMADKA DO UST

47,00 PLN
235,00 PLN / 100 ml

ADVANCED REPAIR LIP BALM

POTWIERDZONE
REZULTATY

Zawiera bogactwo składników naturalnie występujących w skórze, takich jak kwas
hialuronowy, kompleks aminokwasów, sól sodowa kwasu piroglutaminowego
i mocznik. Dzięki zdolnościom wiązania wody intensywnie i długotrwale nawilżają
cerę, pozostawiając ją jędrną i aksamitnie gładką.

▪

ratunek dla suchej skóry ust

▪

sprawia, że są niewiarygodnie gładkie i jedwabiście miękkie

▪

pozostawia przyjemne uczucie odżywienia i nawilżenia

100% ankietowanych* potwierdza, że:

▪

chroni przed negatywnym działaniem promieniowania UV

▪

pielęgnuje skórę

▪

zawiera modelujący usta kwas hialuronowy

▪

długotrwale ją nawilża

▪

do codziennego stosowania

▪

intensywnie regeneruje

▪

widocznie odmładza

4,8 g | 503031 |

▪

pozostawia jędrną i aksamitnie gładką

31,90 PLN

*Badanie aplikacyjno-użytkowe przeprowadzone na grupie 25 kobiet w wieku od 19 do 56 lat w ciągu 4 tygodni
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FONTAINAVIE

ULTRANAWILŻAJĄCE
WŁAŚCIWOŚCI

Stworzona na bazie oleju rycynowego wzbogaconego woskami: pszczelim,
kandelila i z kopernicji, oleju migdałowego oraz lanoliny i witaminy E
skutecznie regeneruje spierzchnięte usta.

664,58 PLN / 100 g
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FONTAINAVIE DENTAL

PROBIOTYCZNY
PŁYN
do mycia
szczoteczki
do zębów
PROBIOTIC
TOOTHBRUSH CLEANER
Skutecznie zapobiega namnażaniu się
bakterii będących przyczyną próchnicy.
Minimalizuje ryzyko rozwoju drobnoustrojów
powodujących rozkład zęba.
▪

niezwykle wydajny – jedna dawka
wystarcza na siedem dni

▪

przyjazny dla środowiska

▪

odpowiedni również do protez
zębowych

WYBIELAJĄCA
PIANKA
do zębów 3 w 1
3 IN 1 TEETH
WHITENING FOAM
Innowacyjna receptura o działaniu
wybielającym nie tylko skutecznie
poprawia wygląd zębów, lecz także
czyści szkliwo i odświeża jamę ustną.
▪

niezwykle wydajna – wystarcza
nawet do 4 miesięcy

▪

efekty widoczne już po 1-3
tygodniach stosowania

▪

nowoczesna formuła pianki

▪

z nadwęglanem sodu

▪

wygoda stosowania dzięki
higienicznej pompce

▪

przeznaczona dla osób
dorosłych

10 × 4 ml | 713006 |
50 ml | 503032 |

109,00 PLN

129,00 PLN

272,50 PLN / 100 ml

2580,00 PLN / 1 l

Poznaj nasz
autorski znak
i wypatruj go na
innych produktach
– każdy z nich
jest przyjazny dla
środowiska!
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100% AKTYWNYCH PROBIOTYKÓW
Perfekcyjna higiena jamy ustnej to także dbałość o przybory do mycia
zębów będące siedliskiem groźnych dla zdrowia mikroorganizmów.
Troszcząc się o środowisko naturalne i chcąc zapewnić Ci kompleksową
ochronę, stworzyliśmy innowacyjny preparat probiotyczny oparty na
działaniu dobroczynnych szczepów bakterii.

WYBIELA,
ODŚWIEŻA,
CZYŚCI

Zawarty w piance nadwęglan sodu uwalnia nieoceniony
w stomatologii estetycznej nadtlenek wodoru. Związek ten
wchodzi w reakcje z organicznymi substancjami barwnymi,
utleniając je oraz rozbijając na mniejsze cząsteczki, w wyniku
czego stają się jaśniejsze i tym samym mniej widoczne.

FONTAINAVIE DENTAL

NOWA FORMUŁA
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Nawilżająca
ESENCJA
DO TWARZY
YLANG-YLANG
YLANG-YLANG
MOISTURISING
FACE ESSENCE
Dzięki starannie dobranym
składnikom utrzymuje naturalny
balans skóry i przynosi jej cudowne
ukojenie. Może być stosowana jako
tonik, doskonale przygotowując
cerę do nałożenia makijażu, lub jako
odświeżająca mgiełka.
▪

z dobroczynną esencjonalną
wodą ylang-ylang

▪

o wyjątkowym, relaksującym
zapachu

▪

zapewnia przyjemną aplikację

▪

do każdego rodzaju skóry

150 ml | 504027 |

59,00 PLN

WODA
TERMALNA
THERMAL WATER
Redukuje zmarszczki, zmniejsza odczyny alergiczne,
wspomaga gojenie ran oraz poprawia stan ukrwienia
skóry. Składniki takie jak magnez, wapń, sód, chlorki
i wodorowęglany korzystnie wpływają na jej wygląd
i kondycję.
▪

wszechstronny kosmetyk do twarzy i ciała

▪

redukuje zmarszczki, spowalnia proces starzenia
się cery, uelastycznia ją, ujędrnia, odżywia
i dodaje jej młodzieńczego blasku

▪

odświeża, relaksuje i łagodzi

▪

zawiera bogactwo minerałów

▪

do codziennego stosowania

300 ml | 503042 |

2 W 1
O WŁAŚCIWOŚCIACH UPIĘKSZAJĄCYCH
I LECZNICZYCH

70,00 PLN
233,33 PLN / 1 l

PIELĘGNACYJNIE
KAŻDEGO DNIA

ODŚWIEŻAJĄCO PO
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

NAWILŻAJĄCO
W KLIMATYZOWANYCH
POMIESZCZENIACH

393,33 PLN / 1 l
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JAK DZIAŁA

REGENERUJĄCO NA
POPARZENIA SŁONECZNE

N

KOJĄCO PO
UKĄSZENIACH
OWADÓW

ŁAGODZĄCO PO DEPILACJI

UTRWALAJĄCO
NA MAKIJAŻ

FONTAINAVIE

HODZENIA

ALNEGO
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ORZEŹWIAJĄCO
W SEZONIE LETNIM
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EXFOLIATING
SHOWER GEL
▪

oczyszcza, usuwa martwy
naskórek, wygładza

▪

z drobinkami z alg wapiennych,
ekstraktem z bawełny, witaminą E
i czerwonymi algami

MOISTURISING SUN
PROTECTIVE WATER SPF 50
dla trwałej
i
równomiernej
opalenizny

▪

zapewnia najwyższą ochronę
przed słońcem, nawilża,
zapobiega przedwczesnemu
starzeniu się skóry

▪

z witaminą E

Pielęgnacyjny
PRZYSPIESZACZ
opalania

200 ml | 504024 |

189,00 PLN

250 ml | 504021 |

69,00 PLN

945,00 PLN / 1 l

276,00 PLN / 1 l

NOURISHING TAN
ACCELERATOR
SPF

10

▪

chroni przed
promieniowaniem UV,
odżywia, nawilża, koi,
reguluje proces odnowy
naskórka

▪

z wyciągiem z aloesu
i gliceryną

ułatwia osiągnięcie pięknego
odcienia skóry, odżywia, nawilża,
poprawia jędrność i elastyczność,
odbudowuje barierę ochronną
naskórka

▪

z masłem kakaowym, olejem
z nasion marchwi, fitosterolami
sojowymi i witaminą E

SPF

MLECZKO
do opalania
SUN PROTECTION
LOTION

▪

40

150 ml | 504020 |

SPF

15

95,00 PLN
633,33 PLN / 1 l

SPF 15 (ŚREDNIA OCHRONA)
150 ml | 504022 |

SPF 40 (WYSOKA OCHRONA)
150 ml | 504023 |

99,00 PLN

109,00 PLN

660,00 PLN / 1 l

726,66 PLN / 1 l

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE
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Nawilżająca WODA
do opalania SPF 50

Peelingujący
ŻEL POD
PRYSZNIC

95

SELF-TANNING MIST

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL

▪

pięknie rozświetla skórę, uwydatnia
opaleniznę

▪

z drobinkami miki, olejem słonecznikowym,
z pestek winogron i nasion bawełny oraz
witaminą E

▪

zapewnia efekt skóry muśniętej słońcem

▪

z erytrulozą, DHA, pantenolem i propanadiolem

▪

błyskawicznie się wchłania

▪

nie pozostawia nieestetycznych smug

200 ml | 504033 |

139,00 PLN
695,00 PLN / 1 l

100 ml | 504025 |

79,00 PLN
790,00 PLN / 1 l

PANTHENOL

Łagodząca PIANKA
po opalaniu
AFTER SUN SOOTHING FOAM

▪

koi podrażnienia, nawilża, odżywia, przyspiesza
regenerację

▪

z kwasem hialuronowym, aloesem, pantenolem,
alantoiną, witaminą E

BALSAM
samoopalający
SELF-TANNING BALM
▪

nadaje piękny odcień naturalnej opalenizny

▪

intensywnie dba o kondycję skóry

▪

z erytrulozą, DHA, olejem arganowym, żelem
aloesowym, masłem shea, emolientami
i trehalozą

200 ml | 504034 |
150 ml | 504026 |

80,00 PLN

139,00 PLN
695,00 PLN / 1 l

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE

MGIEŁKA
samoopalająca

Rozświetlający
SUCHY OLEJEK
po opalaniu

533,33 PLN / 1 l

96

97

FONTAINAVIE MEN

Regenerujący
KREM DO
TWARZY
LIFT UP

Regenerujący
KREM POD
OCZY
LIFT UP

LIFT UP REGENERATING
FACE CREAM

LIFT UP REGENERATING
EYE CREAM

Zawiera bogactwo naturalnych
składników wielotorowo działających
na skórę – masło shea odżywia
i regeneruje; olej z awokado
zmiękcza i uelastycznia; ekstrakt
z aloesu i bisabolol łagodzą
podrażnienia, a ekstrakt z tarczycy
bajkalskiej i ceramidy wzmacniają
oraz odbudowują barierę ochronną.

Wzbogacony o starannie dobrane
składniki – kofeina zapobiega
powstawaniu cieni i obrzęków; masło
shea odżywia i regeneruje; ekstrakt
z miłorzębu łagodzi podrażnienia,
a olej z awokado i kokosowy
nawilżają oraz zmiękczają.
▪

niweluje objawy zmęczenia
i starzenia

▪

zapewnia widoczne efekty
zaraz po aplikacji

▪

nadaje spojrzeniu utracony blask

▪

skutecznie pielęgnuje i chroni

▪

▪

odpowiedni do każdego
rodzaju cery

opracowany z myślą o delikatnej
skórze wokół oczu

▪

przywraca jej elastyczność

▪

idealny dla skóry z objawami
starzenia

▪

błyskawicznie się wchłania

20 ml | 503041 |

155,00 PLN
50 ml | 503040 |

775,00 PLN / 100 ml

165,00 PLN

ELIKSIR MŁODOŚCI
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Specjalistyczne kosmetyki zostały wzbogacone innowacyjnym
kompleksem Tens’Up™, który działa na dwa sposoby – wyraźnie ujędrnia
skórę i wygładza zmarszczki. Oba natychmiast po aplikacji tworzą
liftingujący film, długofalowo utrwalając efekt odmłodzenia.

CZY WIESZ, ŻE…

Cera zaczyna starzeć się już po 25-30. roku życia. To wtedy składniki
odpowiadające za jej jędrność i gęstość powoli zanikają. Dlatego
przeciwzmarszczkową kurację warto rozpocząć jak najwcześniej, aby
wygrać wyścig z upływającym czasem.

FONTAINAVIE MEN

330,00 PLN / 100 ml
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Kompleksowe
SERUM
POD OCZY

EXFOLIATING FACE
TONER PADS

COMPLEX EYE SERUM

Zawiera kompleks wyjątkowych
składników aktywnych, które
skutecznie odmładzają, oczyszczają
i odświeżają cerę, a także łagodzą
podrażnienia.
innowacyjna formuła dla
perfekcyjnego wyglądu skóry

▪

chroni ją przed procesami
starzenia się, zapobiega
powstawaniu zmarszczek

▪

z intensywnie nawilżającą
argininą i odbudowującą
matrykiną

▪

o zapachu PURE ROYAL 900

▪

efekty widoczne już po
pierwszym zastosowaniu

▪

zawiera odświeżający ekstrakt
z ogórka

▪

szybko się wchłania i nie
pozostawia tłustego filmu

G

15 ml | 504029 |

199,00 PLN

60 ml | 521491 |

119,00 PLN

1326,66 PLN / 100 ml

NOWOŚĆ

198,33 PLN / 100 ml

REWOLUCYJNA
FORMA, DOSKONAŁY
SKŁAD

▪

kwas glikolowy złuszcza martwe komórki naskórka, rozjaśnia przebarwienia
oraz pobudza cerę do samoregeneracji

▪

matrykina odgrywa fundamentalną rolę w odbudowie tkanki skórnej,
komunikacji komórkowej i aktywacji genów

▪

arginina jest aminokwasem, który nie tylko wzmacnia barierę hydrolipidową,
lecz także, przenikając głębokie warstwy skóry właściwej, przemienia się
w mocznik, a więc staje się humektantem odpowiedzialnym za optymalny
poziom nawodnienia

▪
100

AS
CA M UJĄCA
WI
O
Ł

macierz DNA stymuluje transkrypcję genów zaangażowanych w gojenie ran

DLA DELIKATNEJ
SKÓRY SILNYCH
MĘŻCZYZN

▪

3G Hyal reaktywuje syntezę kwasu hialuronowego, stymuluje
regenerację komórek i wzmacnia strukturę skóry, wypełniając
i wygładzając zmarszczki

▪

kompleks mikroalg i polisacharydu zapewnia natychmiastowy lifting
oraz długotrwałe ujędrnienie

▪

kofeina zapobiega powstawaniu obrzęków i cieni

▪

skwalan i trehaloza nawilżają i chronią

▪

mieszanka olejów roślinnych bogatych w kwasy omega-3 i omega-6
poprawia kondycję skóry

FONTAINAVIE MEN

▪

Natychmiastowo wygładza
i ujędrnia delikatną skórę wokół
oczu. Wibrująca głowica masująca
zapewnia lepsze wchłanianie
składników aktywnych.

WIBRUJ
ĄC
A

FONTAINAVIE MEN

Złuszczający
TONIK DO
TWARZY
w płatkach
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BESTSELLEROWY
PRODUKT
W NOWEJ
KOLEKCJI

SUPLEMENT DIETY
▪

sprzymierzeniec w walce
z upływającym czasem

▪

o wysokiej zawartości kolagenu
z dorsza atlantyckiego

▪

z koenzymem Q10 nazywanym
eliksirem młodości

▪

wzbogacony o cenne dla skóry
witaminy i minerały

Odmierz za pomocą miarki 5 g preparatu
i rozpuść w 150 ml wody. Wypij wieczorem.

150 g | 801153 |

299,00 PLN
1993,33 / 1 kg

W ZESTAWIE Z PRAKTYCZNĄ MIARKĄ

KOMPLEKSOWA
PIELĘGNACJA SKÓRY
OD WEWNĄTRZ

▪

kolagen z dorsza atlantyckiego pozytywnie oddziałuje na kondycję
skóry, przyczyniając się do jej ujędrnienia i poprawy elastyczności

▪

witamina C pomaga we właściwej produkcji kolagenu

▪

koenzym Q10 – naturalnie wytwarzany przez organizm składnik,
którego produkcja zmniejsza się wraz z wiekiem – spowalnia
pojawianie się zmarszczek i wiotczenie skóry

▪

witamina A i cynk wspomagają zachowanie zdrowej skóry, a miedź
utrzymanie jej prawidłowej pigmentacji

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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COLLABEAUTY
Q10

103

NIGHT SKIN SPA

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Zawiera ekstrakt z owoców guawy, astaksantynę, witaminę E, cynk i selen
chroniące skórę przed wolnymi rodnikami. Witamina A i biotyna pomagają
utrzymać ją w dobrej kondycji. Witamina C wspomaga prawidłową
produkcję kolagenu odpowiadającego za jej elastyczność.

Zawiera cynk, który utrzymuje skórę w dobrej kondycji, a razem z witaminą
E chroni ją przed wolnymi rodnikami. Witamina C pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu, a B12 oraz kwas foliowy w procesie podziału komórek.

▪

źródło piękna płynące z wnętrza

▪

bogaty koktajl składników odmładzających

▪

z dogłębnie nawilżającym ekstraktem z owoców amli

▪

zawiera mikroalgi – naturalny filtr przeciwsłoneczny

▪

intensywna odnowa w czasie snu

▪

przywraca skórze nawilżenie i blask

▪

poprawia jej jędrność i redukuje zmarszczki

▪

zawiera regenerująco-rewitalizujące ekstrakty z granatu i pszenicy

Zażyj 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.
Zażyj 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

5,5 g | 801117 |

5,45 g | 801116 |

92,90 PLN

92,90 PLN

1689,09 PLN / 100 g

1704,58 PLN / 100 g

PIELĘGNACJA SKÓRY
OD WEWNĄTRZ

ODPOWIEDNIE
DLA WEGAN

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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DAY SKIN SPA
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HELLO HONEY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Opracowany na bazie niezastąpionego dla zdrowego i pięknego wyglądu
składnika aktywnego. Witamina A i biotyna wspierają prawidłowe
funkcjonowanie skóry, a witaminy E i C oraz selen chronią ją przed
stresem oksydacyjnym. Ponadto witamina D wspomaga proces podziału
komórek.

Za sprawą wiązówki błotnej nie tylko wspomaga układ immunologiczny,
lecz także poprawia kondycję skóry i syntezę kolagenu, a dzięki połączeniu
witaminy C i E oraz cynku chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

▪

oparty na drogocennym kwasie hialuronowym

▪

doskonale nawilża skórę od wewnątrz

▪

poprawia jej napięcie i elastyczność

▪

z propolisem o działaniu przeciwwirusowym

3,2 g | 801119 |

92,90 PLN

2,6 g | 801118 |

3573,07 PLN / 100 g

kompozycja naturalnych składników dla urody i odporności

Zażyj 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

Zażyj 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

92,90 PLN

▪

2903,12 PLN / 100 g

SKUTECZNY KOSMETYK W FORMIE TABLETKI

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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HYALURONIC ACID
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BODY & MIND
SET For Him

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Starannie dobrane kompozycje witamin
i aktywnych mikroskładników idealnie
dopasowane do potrzeb kobiet. Dzienna
dawka złożona jest z 5 tabletek o unikalnych
właściwościach.

Miesięczna suplementacja skomponowana
specjalnie dla mężczyzn. Poprawia wygląd,
zdrowie i samopoczucie, a także skutecznie
wspiera funkcje poznawcze.
Zażyj 5 kapsułek jedna po drugiej podczas śniadania lub z
podziałem na porcje w ciągu dnia, każdorazowo popijając
wodą.

Zażyj 4 kapsułki jedna po drugiej lub z podziałem na porcje
w ciągu dnia, a Night Relax bezpośrednio przed snem,
każdorazowo popijając wodą.

122 g | 801121 |

120,1 g | 801120 |

399,00 PLN

399,00 PLN

3270,49 PLN / 1 kg

S U P L E M E N TA C J A N A C A ŁY M I E S I Ą C

3322,23 PLN / 1 kg

SHINE formuła dla niej

CO ZAWIERA

NA CO DZIAŁA

Skin & Hair
ekstrakt z pędów bambusa, beta-karoten, L-tyrozyna, inozytol, siarka organiczna, luteina
budowa oraz pigmentacja włosów, skóry i paznokci, ochrona przed wolnymi rodnikami
Hemo Balance
żelazo, spirulina, ekstrakt z pokrzywy, dzikiej róży i kozieradki
poziom hemoglobiny, prawidłowa ilość i aktywność czerwonych krwinek
Inner Balance
ekstrakty z: niepokalanka pospolitego, koniczyny czerwonej, lucerny, kadzidłowca indyjskiego, żeń-szenia syberyjskiego, granatu
metabolizm, dobre samopoczucie, objawy napięcia przedmiesiączkowego i menopauzy
Night Relax
waleriana, passiflora, magnez, ekstrakt z kwiatów lawendy
rytm dobowy, długość i jakość snu, regeneracja, łagodzenie napięć
Energise & Perception
ekstrakty z: guarany, ashwagandhy, różeńca górskiego, cytryńca chińskiego, arcydzięgla
mózg, układ nerwowy, percepcja, pamięć, koncentracja.

5 KAPSUŁEK W KAŻDEJ Z 30 SASZETEK

SHARP formuła dla niego

CO ZAWIERA

NA CO DZIAŁA

Skin & Hair
beta-karoten, likopen, witamina E, siarka organiczna, biotyna, luteina
ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym, budowa tkanek łącznych, pigmentacja skóry i włosów
Herbbooster
buzdyganek naziemny, kozieradka, maca, magnez
gospodarka hormonalna, poziom testosteronu we krwi, libido, aktywność fizyczna, praca mięśni, układ odpornościowy
Adaptation
różeniec górski, ashwagandhę, żeń-szeń syberyjski
przyswajanie wiedzy, pamięć, funkcje psychologiczne, układ nerwowy, energia
Recovery
fosfolipidy sojowe, ekstrakty z: dzikiej róży, tarczycy bajkalskiej, aronii, kurkumy, granatu
metabolizm, regeneracja, wątroba
Perception
ekstrakty z: niepokalanka pospolitego, koniczyny czerwonej, lucerny, kadzidłowca indyjskiego
mózg, układ nerwowy, percepcja, pamięć, koncentracja

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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BODY & MIND
SET For Her
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Wyróżnione przez konsumentów
Linia NUTRICODE otrzymała złoty Laur Klienta 2022 w kategorii jakość
i innowacyjność. Organizator plebiscytu co roku przyznaje ten prestiżowy
tytuł marce, która uzyskała najwięcej głosów w ogólnopolskim sondażu. To
szczególnie ważne wyróżnienie, bo właśnie te dwie cechy suplementów diety
– jakość i innowacyjność – podkreślamy od momentu wprowadzenia ich do
sprzedaży. Dołącz do grona zadowolonych konsumentów.

Q10
UBIQUINOL

75

50

SUPLEMENT DIETY
ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego
wpływa na prawidłowy przepływ krwi
do mózgu i jest uznawany za silny
antyoksydant

SUPLEMENT DIETY
▪

zawiera koenzym Q10
w aktywnej formie ubiquinolu

▪

hamuje działanie enzymów, które
przyczyniają się do rozkładu włókien
kolagenowych i utraty elastyczności
skóry

▪

wspiera prawidłową
pracę układu krążenia,
odpornościowego i nerwowego

▪

pozytywnie oddziałuje na funkcje
poznawcze, pamięć i koncentrację

▪

korzystnie wpływa na
metabolizm

▪

wspomaga oczyszczanie organizmu
z toksyn

▪

zwiększa wydolność tlenową
organizmu i tym samym
tolerancję wysiłku

▪

wspiera układ nerwowy oraz właściwe
funkcjonowanie narządów wzroku
i słuchu

▪

ma właściwości
przeciwstarzeniowe

▪

Zażyj 1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

Zażyj 1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku,
popijając wodą.

11 g | 801148 |
30 KAPUSŁEK

18 g | 801149 |
30 KAPUSŁEK

99,00 PLN
900,00 PLN / 100 g

NOWOŚĆ

WYKORZYSTAJ PEŁNIĘ MOŻLIWOŚCI WŁASNEGO
UMYSŁU, NATURALNIE!
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259,00 PLN
1438,88 PLN / 100 g

NOWOŚĆ

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI UBIQUINOL™ KANEKA
WYTWARZANY W PROCESIE FERMENTACJI
DROŻDŻY

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

GINKGO
BILOBA
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PANAX
GINSENG
500

SUPLEMENT DIETY
▪

stanowi nieocenioną pomoc
w procesie rewitalizacji włosów

▪

zawiera aż 16 składników aktywnych,
w tym 5 naturalnych ekstraktów,
wspomagających ich wzrost,
odżywienie i wzmocnienie

▪

przeciwdziała łojotokowi, redukując
podrażnienia naskórka i nawilżając go

▪

szczególnie polecany dla włosów
słabych i ze skłonnością do wypadania

SUPLEMENT DIETY

Zażyj dziennie 2 kapsułki w trakcie posiłków,
każdorazowo popijając wodą.

46,6 g | 801150 |
60 KAPSUŁEK

259,00 PLN
555,79 PLN / 100 g

NOWOŚĆ

▪

ekstrakt z korzenia żeń-szenia
koreańskiego jest znany
ze wspaniałego wpływu
na witalność oraz układ
odpornościowy

▪

niweluje uczucie zmęczenia
i znużenia

▪

wspiera utrzymanie sprawności
fizycznej i umysłowej

▪

zapobiega spadkom glukozy we
krwi

▪

zwiększa liczbę plemników
i stopień ich ruchliwości

Zażyj 1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku,
popijając wodą.

15 g | 801151 |
30 KAPUSŁEK

209,00 PLN
1393,33 PLN / 100 g

NOWOŚĆ

ŻEŃ-SZEŃ OD WIEKÓW NIE TRACI NA POPULARNOŚCI ZE WZGLĘDU
NA WŁAŚCIWOŚCI POPRAWIAJĄCE KONCENTRACJĘ, ODMŁADZAJĄCE
I REDUKUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI STRESU.
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HAIR
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NUTRICODE

PROBIOTIC
PROTEIN
COCKTAIL
SUPLEMENT DIETY
▪

wspiera naturalną florę bakteryjną,
a przez to poprawia przyswajalność
składników pokarmowych
i zmniejsza uczucie łaknienia

▪

zawiera białko serwatkowe należące
do najbardziej efektywnych protein
pochodzenia naturalnego ze względu
na wyjątkową szybkość wchłaniania

▪

został wzbogacony o probiotyki,
które po spożyciu przylegają do
ścianek jelit i chronią organizm przed
bakteriami gnilnymi, a ponadto
ułatwiają absorpcję obecnych
w produkcie aminokwasów

▪

pozytywnie wpływa na przyrost
tkanki mięśniowej

▪

idealny dla osób uprawiających
sporty siłowe i wydolnościowe

Zawartość saszetki dokładnie wymieszać
z 200 ml mleka lub wody. Wypić bezpośrednio po
przygotowaniu. Spożywać nie częściej niż 3 razy
dziennie.

10 × 18 g | 801152 |

349,00 PLN

JEDYNY TAKI
PRODUKT NA RYNKU
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▪

połączenie szczepów bakterii Lactobacillus plantarum i Bifidobacterium
animalis (3,5 mld aktywnych kolonii w każdej porcji) z koncentratem białka
serwatkowego (14 g w każdej porcji)

▪

bez substancji konserwujących, słodzących i glutenu

NUTRICODE

NOWOŚĆ

1938,88 PLN / 1 kg
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PROBIOTIC
SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
▪

▪

▪

stworzony z wykorzystaniem unikalnej
technologii opracowanej w celu
uzyskania efektu większej trwałości,
przeniknięcia bez strat przez błony
biologiczne i zwiększenia efektywności
(biodostępności)
zawiera najlepiej przyswajalną postać
witaminy C (mikrostruktura otoczki
zbudowana z roślinnych fosfolipidów),
która doskonale się wchłania i dociera
bezpośrednio do komórek docelowych

▪

skomponowany na bazie unikalnych
i opatentowanych szczepów bakterii
o właściwościach probiotycznych

▪

pozytywnie wpływa na skład mikroflory
jelitowej, wspomaga jej stabilizację,
rozwój i wzrost

▪

idealny dla osób chcących poprawić
pracę układu trawiennego,
immunologicznego i hormonalnego

Zażyj 1 kapsułkę rano w trakcie posiłku, popijając wodą.

11,85 g | 30 KAPSUŁEK
801147 |

odpowiedni dla wegan

Zażyj 2 kapsułki dziennie w trakcie posiłków, popijając wodą.

292,00 PLN
2 464,13 PLN / 100 g

48 g | 60 KAPSUŁEK
801146 |

275,00 PLN
572,91 PLN / 100 g

Liposomalna witamina C:

SZEROKIE
SPEKTRUM
DZIAŁANIA
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▪

jest niezbędna do regeneracji tkanek organizmu, pomaga w opóźnianiu procesów starzenia się skóry

▪

chroni przed nadmiarem wolnych rodników

▪

wspomaga działanie układu odpornościowego i krążenia

▪

wspiera przyswajanie żelaza oraz syntezę kolagenu będącego budulcem tkanki łącznej,
zębów, skóry i chrząstek

▪

przyczynia się do hamowania rozwoju próchnicy i paradontozy

OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA
DLA NATURALNEJ
ODPORNOŚCI

Suplement diety Probiotic wyróżnia się spośród innych
dostępnych na rynku – 1 gram produktu zawiera ponad 25
miliardów bakterii o właściwościach probiotycznych! Stanowią
one skuteczne wsparcie przy dysbiozach jelitowych
i wynikających z nich problemów żołądkowo-jelitowych, a także
przy nasilonym stresie, w okresie obniżonej odporności oraz
podczas antybiotykoterapii.
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LIPOSOMAL
VITAMIN C

119

250

1000

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

codzienna porcja wapnia dla utrzymania
zdrowia zębów i kości

▪

codzienna porcja kwasów DHA i EPA
wspierających pracę serca

▪

wspiera prawidłowe działanie układu
nerwowego

▪

odpowiednia dawka kwasu foliowego
i witamin z grupy B

▪

poprawia procesy krzepnięcia krwi

▪

pozytywnie wpływa na pracę mięśni

Zażyj 2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

Zażyj 4 kapsułki dziennie w trakcie posiłków, popijając wodą.

82 g | 60 KAPSUŁEK
801142 |

179,00 PLN

89 g | 120 KAPSUŁEK
801141 |

218,29 PLN / 100 g

110,00 PLN
123,59 PLN / 100 g

INWESTYCJA NA DŁUGIE
LATA
120

OMEGA 3

Wapń to pierwiastek niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Jego suplementacja jest niezwykle
ważna, ponieważ stanowi element budulcowy kości, a także jest
aktywatorem wielu enzymów.

SPRAWY SERCOWE

Kwasy omega-3 pozwalają utrzymać serce w zdrowiu,
a także wspierają funkcjonowanie układu krążenia
i odpowiadają za prawidłowy poziom ciśnienia krwi.
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CALCIUM
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REISHI EXTRACT

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

znakomite źródło najważniejszych
witamin z grupy B

▪

oparty na grzybach reishi uważanych za
źródło długowieczności

▪

kompleksowo poprawia kondycję
organizmu

▪

z cynkiem pomagającym w zachowaniu
prawidłowych funkcji poznawczych

▪

pozwala zatroszczyć się o zdrowie
i atrakcyjny wygląd

Zażyj 2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

Zażyj 1 kapsułkę w trakcie posiłku, popijając wodą.

26 g | 60 KAPSUŁEK
801143 |

18 g | 30 KAPSUŁEK
801144 |

189,00 PLN
726,92 PLN / 100 g

189,00 PLN
1050,00 PLN / 100 g

Kupisz na shop-de.fmworld.com

B JAK BARDZO SKUTECZNY
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350

▪

m.in. tiamina, niacyna oraz witaminy B6 i B12 wpływają
na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego

▪

kwas foliowy oraz pantotenowy przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

▪

ryboflawina wspiera utrzymanie dobrego widzenia

▪

biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy

CZERPIĄC Z TRADYCYJNEJ
MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Reishi Extract to wszechstronny suplement diety, który
opiera się na założeniach stosowanej po dziś dzień medycyny
starochińskiej. Skrupulatnie dobrane składniki wpływają na
wzmocnienie odporności, poprawiają funkcjonowanie układu
krążenia, a także sprzyjają utrzymaniu prawidłowego poziomu
cholesterolu we krwi.
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VITAMINS B
COMPLEX

123

8

SUPLEMENT DIETY
▪

pozwala utrzymać w dobrej kondycji
skórę i mięśnie

▪

wspiera pracę serca i wzroku

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 1 kapsułkę w trakcie posiłku, popijając wodą.

20 g | 30 KAPSUŁEK
801140 |

275,00 PLN

▪

najlepsza suplementacja tzw.
pierwiastka życia

▪

najwyższa dawka magnezu
w 1 kapsułce

▪

podstawa prawidłowego
funkcjonowania organizmu

Zażyj 1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku,
popijając wodą.

1375,00 PLN / 100 g

22 g | 30 KAPSUŁEK | 801106 |

82,90 PLN
3768,18 PLN / 1 kg

DLA ZDROWIA I URODY

124

MAGNESIUM
FORTE

▪

astaksantyna skutecznie zapobiega chorobom
i zaburzeniom czynności układu sercowo-naczyniowego

▪

witamina E to ważny przeciwutleniacz; pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym

MAGNEZ
PRZYCIĄGAJĄCY
ZDROWIE

▪

wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, wzmacniając je za dnia i rozluźniając
w nocy

▪

pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości

▪

pozytywnie wpływa na metabolizm energetyczny, niwelując uczucie znużenia

▪

poprawia pracę układu nerwowego, sprzyjając dobremu samopoczuciu

NUTRICODE

NUTRICODE DAILY CARE

ASTAXANTHIN
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ASHWAGANDHA

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪
▪

▪

niezwykle wysoka dawka

▪

doskonale poprawia samopoczucie

intensywne wsparcie układu
odpornościowego, kostnego
i mięśniowego

▪

oparty na ekstrakcie z witanii ospałej

▪

jedno z najważniejszych ziół ajuwedy

niezbędny w sezonie jesienno-zimowym
i czasie pandemii

Zażyj 1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

Zażyj 1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

17 g | 30 KAPSUŁEK | 801108 |

152,90 PLN

11 g | 30 KAPSUŁEK | 801107 |

8994,11 PLN / 1 kg

99,00 PLN

Kupisz na shop-de.fmworld.com

9000,00 PLN / 1 kg

▪

SOJUSZNIK W WALCE
Z COVID-19

126

▪
▪

wspomaga pracę układu immunologicznego, zmniejszając podatność na
infekcje bakteryjne i wirusowe
odgrywa ważną rolę w zapobieganiu depresji i bezsenności będącymi
przykrymi skutkami izolacji społecznej
pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi przy ograniczonej aktywności
fizycznej

MNIEJ NERWÓW,
WIĘCEJ POZYTYWNEJ
ENERGII

▪

redukuje stres oraz zmniejsza uczucie niepokoju i lęku

▪

wpływa na płodność i sprawność seksualną

▪

wspiera funkcje poznawcze, m.in. percepcję, pamięć i koncentrację

▪

widocznie zwiększa wydolność organizmu i przyspiesza jego regenerację

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-D3
CAPSULES
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DIGESTIVE

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

poprawia koncentrację, samopoczucie
i funkcje poznawcze

▪

pozwala na kontrolę kluczowych
neuroprzekaźników

▪

wspomaga pracę układu nerwowego

▪

stworzony na bazie cennych
aminokwasów, ekstraktów roślinnych
i mikroskładników odżywczych

poprawia komfort trawienny

▪

zapewnia uczucie lekkości po spożyciu
posiłku

▪

stanowi wsparcie przy schorzeniach
i nietolerancjach pokarmowych

Zażyj 3 kapsułki dziennie w trakcie posiłków, popijając wodą.

36,5 g | 90 KAPSUŁEK
801122 |

Zażyj 1 kapsułkę rano w trakcie posiłku, popijając wodą.

239,00 PLN

18 g | 30 KAPSUŁEK
801123 |

654,79 PLN / 100 g

164,00 PLN
911,11 PLN / 100 g

▪

BEZ NERWÓW, Z DOBRYM
SAMOPOCZUCIEM
128

▪

▪

fosfatydyloseryna pozytywnie wpływa na nastrój
i regenerację uszkodzonych komórek mózgu, a także
spowalnia proces jego starzenia się; poprawia koncentrację
i przyspiesza przyswajanie wiedzy
związki aktywne odpowiedzialne za biosyntezę głównych
neurotransmiterów – dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny
i tlenku azotu – wpływają na lepsze ukrwienie, natlenienie
i odżywienie na poziomie komórkowym

LEKKO NAWET
PO JEDZENIU

Uzyskane w procesie fermentacji enzymy – amylaza, proteaza,
celulaza, laktaza i lipaza – wspomagają trawienie cukrów, białek
i tłuszczy, rozkładając je do postaci łatwo przyswajalnej przez
organizm. Dzięki temu zapobiegają uczuciu ciężkości, wyraźnie
poprawiając samopoczucie.
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MEMORY
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SUPLEMENT DIETY
SUPLEMENT DIETY
▪

kompozycja składników aktywnych
wspomagających układ immunologiczny

▪

chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, rano i wieczorem podczas
posiłku, popijając wodą.

▪

synergiczna kompozycja substancji aktywnych
wspomagających utrzymanie prawidłowej
normy cholesterolu oraz biorących udział
w procesach przemiany węglowodanów

▪

bogactwo aminokwasów, ekstraktów roślinnych
i witamin polecanych w przypadku zaburzeń
gospodarki lipidowej i podniesionego poziomu
cukru we krwi

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, rano i wieczorem podczas posiłku,
popijając wodą.

43,9 g | 60 KAPSUŁEK | 801110 |

175,00 PLN

45,7 g | 60 KAPSUŁEK | 801111 |

175,00 PLN

3986,33 PLN / 1 kg

3829,32 PLN / 1 kg

DLA WZMOCNIENIA
ODPORNOŚCI
130

CHOLESTEROL

▪

kwercetyna i flawony tarczycy bajkalskiej wykazują właściwości przeciwzapalne oraz
regulują pracę układu immunologicznego

▪

adaptogenny ekstrakt z różeńca górskiego poprawia zdolność reakcji organizmu na
czynniki stresogenne

▪

ekstrakty z czarnego pieprzu i arcydzięgla lekarskiego zwiększają efektywność
poszczególnych składników preparatu oraz działają bakteriostatycznie

WSZYSTKO
POD
KONTROLĄ

▪

ekstrakt z czerwonego ryżu oraz tauryna pomagają zmniejszyć stężenie cholesterolu
całkowitego, LDL oraz trójglicerydów

▪

ekstrakty z kurkumy i aronii wspierają właściwą pracę wątroby

▪

L-arginina wpływa na obniżenie wagi i ciśnienia tętniczego

▪

inozytol, kwas liponowy, koenzym Q10 oraz witaminy z grupy B usprawniają
metabolizm

NUTRICODE DAILY CARE
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IMMUNITY
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VISION

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

aktywna kompozycja mikroskładników
w najlepiej przyswajalnych formach

▪

naturalne i kompleksowe wsparcie dla
odpowiedniego poziomu hemoglobiny

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, rano i wieczorem podczas posiłku,
popijając wodą.

specjalistyczny preparat bogaty
w ekstrakty będące kopalnią
mikroskładników, witamin, prowitamin
i biopierwiastków

▪

wspiera wzrok oraz chroni oczy przed
szkodliwym działaniem promieni UV,
niebieskiego światła i wolnych rodników

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, rano i wieczorem podczas
posiłku, popijając wodą.

43,5 g | 60 KAPSUŁEK | 801112 |

175,00 PLN

41,5 g | 60 KAPSUŁEK | 801113 |

4022,98 PLN / 1 kg

175,00 PLN
4216,86 PLN / 1 kg

▪

NA DOBRYM
POZIOMIE
132

▪

ekstrakty z pokrzywy i kozieradki, ryboflawina, metionina oraz żelazo pomagają
w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a miedź i mangan usprawniają transport
tego ostatniego w organizmie

▪

ekstrakt z owoców aronii poprawia krążenie krwi

▪

ekstrakt z dzikiej róży wzmacnia naczynia krwionośne

▪

ekstrakt z buraka czerwonego wraz ze spiruliną działa wspomagająco przy anemii

▪

kwas foliowy oraz witaminy B2, B6 i B12 pozytywnie oddziałują na metabolizm
homocysteiny

SPOJRZENIE
NA ZDROWIE

▪

luteina, zeaksantyna oraz koenzym Q10 wpływają na poprawę ostrości widzenia za
dnia, pełniąc rolę naturalnego filtra, natomiast ekstrakty z owoców aronii, borówki
czarnej i cytryńca chińskiego oraz beta-karoten po zmroku, gdy organ jest znacznie
mniej efektywny i osłabiony

▪

witamina C usprawnia syntezę kolagenu – składnika budulcowego ciałka szklistego oka

▪

cynk i witamina B2 pomagają w utrzymaniu dobrego wzroku; ich działanie wspiera
L-arginina o właściwościach poprawiających krążenie i poziom cukru we krwi
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HEMOGLOBIN

133

GOOD
NIGHT

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
▪

▪

kompozycja starannie
wyselekcjonowanych składników
sprzyjających prawidłowemu
funkcjonowaniu układu nerwowego,
a w konsekwencji doskonałemu
samopoczuciu

precyzyjnie dobrane dawki
mikroskładników

▪

stworzony dla poprawy nocnego
odpoczynku i skutecznej regeneracji

Zażyj 1 kapsułkę podczas kolacji, popijając wodą.

zawiera znakomite naturalne
adaptogeny będące skutecznymi
fitoterapeutykami

23,4 g | SYSTEM NA 30 DNI | 801115 |

149,00 PLN

Zażyj 1 kapsułkę podczas śniadania, popijając wodą.

6367,52 PLN / 1 kg

23,9 g | 30 KAPSUŁEK | 801114 |

149,00 PLN
6234,30 PLN / 1 kg

▪

TO BĘDZIE
DOBRY DZIEŃ
134

▪

▪

różeniec górski, cytryniec chiński i eleutherococcus pozytywnie oddziałują na pracę
mózgu, koncentrację, pamięć, przyswajanie wiedzy, a także zwiększają odporność na
stres
wysokoprzyswajalny magnez organiczny oraz witaminy z grupy B wspierają właściwą
aktywność psychofizyczną w ciągu dnia

PRZED TOBĄ
SPOKOJNA NOC

▪

L-tryptofan stosowany jest przy bezsenności oraz w stanach gorszego nastroju

▪

magnez i witamina E łagodzą napięcie i przemęczenie

▪

waleriana, passiflora oraz ekstrakty z kwiatów lawendy i szyszek chmielu uspokajają
i relaksują
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GOOD
MORNING
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NUTRICODE

GOOD MOOD
TEA
SUPLEMENT DIETY
▪

zapewnia całodobowe uczucie
komfortu

▪

dostosowany do potrzeb
organizmu w dzień i w nocy

▪

zawiera bogactwo naturalnych
składników

▪

w formie torebek do zaparzania

Zalej 1 torebkę 200 ml gorącej wody, zaparzaj
przez 2-3 minuty; pij DAY WELL-BEING rano
i NIGHT CALM przed snem.

2 × 62,5 g |
25 x DAY WELL-BEING
25 x NIGHT CALM | 801109 |

279,00 PLN
2232,00 PLN / 1 kg

DAY WELL-BEING

W DOBREJ KONDYCJI
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ

▪

kofeina zawarta w guaranie naturalnie pobudza do działania

▪

żeń-szeń, miłorząb japoński i bakopa drobnolistna synergicznie wspierają
prawidłowe krążenie, pracę mózgu oraz zdolności poznawcze, m.in. pamięć
i koncentrację

▪

mięta pieprzowa wspomaga procesy trawienne oraz zmniejsza uczucie dyskomfortu
po jedzeniu

▪

imbir, zielona herbata, jarzębina i lukrecja łagodzą reakcje zapalne, wzmacniając
układ odpornościowy

136

▪

melisa i lawenda łagodzą napięcie nerwowe oraz drażliwość, ułatwiając zasypianie

▪

werbena, pokrzywa i koper włoski zmniejszają dyskomfort po całodziennym
trawieniu pokarmów oraz wspierają usuwanie z organizmu zbędnych produktów
przemiany materii

▪

głóg wspomaga układ krążenia, a hibiskus, rumianek i czystek odpornościowy

NUTRICODE

NIGHT CALM
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NUTRICODE

SILVER PRO
ADVANCED
FORMULA

IMMUNE-UP
ELIXIR
SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
▪

zawiera drogocenne srebro
koloidalne

▪

z naturalnym olejkiem
eukaliptusowym

▪

bez alkoholu i fluoru

▪

najlepsze naturalne składniki
o zbawiennym wpływie na
odporność organizmu

▪

wzbogacony witaminą C
i cynkiem, które pomagają
wzmacniać układ
immunologiczny

▪

łatwe i przyjemne stosowanie
dzięki płynnej formie syropu

Łyżkę stołową płynu rozcieńczyć w 250 ml wody.
Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu
i spożyj przed posiłkiem. Przed użyciem
wstrząśnij.

250 ml | 501023 |
480 ml | 801205 |

159,00 PLN

175,00 PLN

636,00 PLN / 1 l

364,58 PLN / 1 l

SREBRO
CENNIEJSZE
OD ZŁOTA

138

Stosowanie srebra koloidalnego w celach zdrowotnych sięga już
przełomu XIX i XX wieku. Z uwagi na bakteriobójcze, przeciwwirusowe
i przeciwgrzybicze właściwości używane było przede wszystkim w leczeniu
schorzeń wywoływanych drobnoustrojami. Czerpiąc z wiedzy pokoleń,
wykorzystaliśmy jego moc, tworząc nowoczesny preparat NUTRICODE.

WSPARCIE
W OKRESIE
ZWIĘKSZONEJ
ZACHOROWALNOŚCI

▪

tymianek właściwy oraz Echinacea purpurea przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania układu immunologicznego

▪

imbir lekarski, ceniony za swój dobroczynny wpływ na poprawę witalności,
wspomaga pracę dróg oddechowych

▪

witamina C oraz cynk pomagają wzmacniać odporność

▪

głóg jednoszyjkowy wspiera pracę układu krążenia

NUTRICODE

W Z E S TAW I E Z P R A K T YC Z N Ą M I A R K Ą
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NUTRICODE

INNER
BALANCE

COLOSTRUM
EXTRA
IMMUNITY

SUPLEMENT DIETY
▪

utrzymuje równowagę kwasowozasadową

▪

źródło kluczowych mikroelementów

▪

idealny dla osób narażonych na
stresujący tryb życia, odczuwających
przemęczenie i spożywających
produkty zakwaszające organizm,
takie jak cukier, kawa, alkohol
i żywność wysokoprzetworzona

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 2 kapsułki na noc, popijając wodą.
Zażyj zawartość 1 saszetki 2 razy dziennie,
rozpuszczając ją w 200 ml wody.

▪

zawiera pierwsze krowie mleko
(siarę) i pozyskiwaną z alg
morskich spirulinę, które wspierają
prawidłowe funkcjonowanie układu
immunologicznego

▪

polecane przede wszystkim osobom
narażonym na stres psychiczny
i fizyczny, przepracowanym,
przemęczonym oraz chcącym uzyskać
szybkie wsparcie odporności

Zażyj po 1 kapsułce rano i wieczorem,
popijając wodą.

240 g, 30 g | 60 SASZETEK
+ 60 KAPSUŁEK | 801301 |

389,00 PLN

19,4 g, 22,2 g |
2 × 30 KAPSUŁEK | 801034 |

1440,74 PLN / 1 kg

360,00 PLN

WYSELEKCJONOWANE
SKŁADNIKI DLA
UTRZYMANIA
RÓWNOWAGI
KWASOWO-ZASADOWEJ
ORGANIZMU
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▪

wyciąg z kwiatów róży stulistnej wspiera fizjologiczne procesy
eliminacji produktów przemiany materii oraz pomaga utrzymać
równowagę kwasowo-zasadową

▪

cynk korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego
i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym

▪

WYSZUKANY
SKŁAD DOSKONALE
WSPIERAJĄCY
ODPORNOŚĆ

▪

laktoferyna dostarcza noworodkom składniki odżywcze oraz zapewnia ochronę
przeciwbakteryjną

▪

peptydy bogate w prolinę (PRP) wspierają rozwój układu immunologicznego

▪

wapń jest odpowiedzialny za prawidłowy metabolizm energetyczny
i pomaga we właściwym funkcjonowaniu enzymów trawiennych

białka zawierają aminokwasy egzogenne będące swoistym „budulcem”
układu odpornościowego

▪

▪

magnez i żelazo wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia
i znużenia

immunoglobuliny łagodzą przebieg wielu schorzeń ogólnoustrojowych
i wspomagają odporność czynną w zakresie ochrony przed infekcjami

▪

▪

potas i miedź wspierają odpowiednie funkcjonowanie układu
nerwowego

witaminy B6, C i D oraz cynk przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego

▪

▪

ekstrakt z pokrzywy wspomaga eliminację nadmiaru wody

spirulina charakteryzuje się wysoką zawartością pełnowartościowego białka,
mikroskładników odżywczych w formie organicznej, w tym cennego kwasu
tłuszczowego γ-linolenowego (GLA) i biodostępnego żelaza

▪

ekstrakty z melisy i chmielu ułatwiają zasypianie, a zapewniając dobry
sen, przyczyniają się do dalszego zmniejszania zakwaszenia organizmu

NUTRICODE

8653,84 PLN / 1 kg
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NUTRICODE

SLIM BODY
SYSTEM

SLIM EXTREME
SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
▪

znakomita pomoc w trakcie
diety odchudzającej

▪

doskonałe wsparcie
w kontrolowaniu wagi

▪

nowoczesna formuła oparta
na glukomannanie i chromie

▪

wspomaga odchudzanie, zmniejsza łaknienie

▪

zawiera glukomannan o wysokiej skuteczności
redukcji masy ciała

▪

umożliwia zachowanie pięknej skóry w trakcie
diet odchudzających

▪

unikalny system „All day weight control”

▪

odpowiedni dla wegetarian i wegan

Zażyj 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając dużą ilością wody
(1 lub 2 szklankami). Zażyj 1 tabletkę musującą dziennie
przed posiłkiem, rozpuszczając ją w 200 ml wody.

Zawartość saszetki wsyp do 200 ml ciepłej lub
letniej wody, energicznie mieszając. Wypij 3 razy
dziennie, od razu po przyrządzeniu, popijając
dużą ilością wody.

2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g |
180 TABLETEK POWLEKANYCH
+ 30 TABLETEK MUSUJĄCYCH |
801303 |

420,00 PLN

389,00 PLN

1166,66 PLN / 1 kg

1137,42 PLN / 1 kg

NIEOCENIONY
DUET PODCZAS
ODCHUDZANIA
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▪

glukomannan, pęczniejąc w żołądku, daje uczucie sytości, dzięki
czemu przy stosowaniu niskokalorycznej diety wspomaga utratę
zbędnych kilogramów

▪

chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu
glukozy we krwi oraz pozytywnie wpływa na metabolizm
makroskładników odżywczych

WYMARZONA
SYLWETKA
BEZ CIĄGŁEGO
UCZUCIA GŁODU

▪

glukomannan w połączeniu z niskokaloryczną dietą wpływa
na utratę wagi

▪

chrom pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi,
ograniczając ochotę na słodycze i chęć podjadania między
posiłkami

▪

ekstrakt z Garcinia cambogia jest źródłem kwasu
hydroksycytrynowego (HCA), który spowalnia wytwarzanie
tłuszczu w organizmie

▪

wapń ma wpływ na właściwe funkcjonowanie enzymów
trawiennych

▪

witamina C wspomaga produkcję kolagenu

▪

biotyna i witamina B2 pomagają zachować zdrową cerę

NUTRICODE

360 g | 90 SASZETEK | 801104 |
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NUTRICODE

DETOX
HERBAL
INFUSION

SKINNY
HERBAL
INFUSION

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

doskonale wspomaga naturalne
procesy oczyszczania organizmu
ze zbędnych produktów
przemiany materii

▪

tworzy aromatyczny napar
łączący w sobie pyszny
smak z dobroczynnymi
właściwościami

Do naczynia wsyp 1 miarkę produktu (2 g),
zalej gorącą wodą (ok. 150 ml), parz przez
2 do 3 minut. Pij 2 razy dziennie – po śniadaniu
i po obiedzie, do godziny 18.00.

▪

unikalna mieszanka ziół łącząca
w sobie doskonały smak
i właściwości wspomagające
utrzymanie prawidłowej
masy ciała

▪

dzięki zawartości naturalnych
składników pozytywnie
oddziałuje na funkcjonowanie
całego organizmu

Do naczynia wsyp 1 miarkę produktu (2 g),
zalej gorącą wodą (ok. 150 ml), parz przez
2 do 3 minut. Pij 2 razy dziennie – po śniadaniu
i po obiedzie, do godziny 18.00.

75 g | 801101 |

75 g | 801102 |

65,00 PLN

65,00 PLN

86,66 PLN / 100 g

86,66 PLN / 100 g

DROGOCENNE
ZIOŁA WPIERAJĄCE
OCZYSZCZANIE
ORGANIZMU
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▪

kwiat hibiskusa wspiera prawidłowy proces przemiany materii oraz usuwanie
nadmiaru wody z organizmu

▪

liść zielonej herbaty jest znakomitym antyoksydantem, ponadto wspomaga
aktywność enzymów trawiennych, korzystnie wpływając na metabolizm

▪

ziele wąkroty azjatyckiej oraz owoc rokitnika wspomagają układ krążenia,
pozytywnie oddziałując na funkcjonowanie organizmu

▪

owoc żurawiny wspiera prawidłowe oczyszczanie organizmu ze zbędnych
produktów przemiany materii

W Z E S TAW I E Z P R A K T YC Z N Ą M I A R K Ą

MIESZANKA ZIÓŁ
WYPEŁNIONA
DARAMI NATURY

WEIGHTLOSS

▪

korzeń z mniszka lekarskiego wspiera prawidłową pracę wątroby
i właściwy przebieg procesów trawiennych

▪

znamię kukurydzy, korzeń wilżyny ciernistej oraz kwiat hibiskusa
wspomagają usuwanie z organizmu nadmiaru wody, a wraz z nią
zbędnych produktów przemiany materii, wspierając proces dążenia
do szczupłej sylwetki

▪

owoc róży jest bogatym źródłem witaminy C

NUTRICODE

W Z E S TAW I E Z P R A K T YC Z N Ą M I A R K Ą
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NUTRICODE

DRENA PLUS

ACTIVE BURN
FAT KILLER

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

stworzony z myślą o osobach
zmagających się z problemem
zatrzymywania wody
w organizmie

▪

doskonale skomponowane składniki
pozwalają utrzymać prawidłową
masę ciała, przyspieszając spalanie
tłuszczu

▪

ze starannie dobranymi
ekstraktami z roślin
o właściwościach
moczopędnych

▪

wspiera syntezę kolagenu i elastyny
odpowiadających za napięcie,
sprężystość i elastyczność skóry

▪

▪

znakomicie wspiera bilans
wodny i detoksykację organizmu

zawiera bogactwo witamin
i mikroelementów

▪

wysoko przyswajalna, płynna forma
zapewnia nie tylko niezwykle
skuteczne działanie, lecz także
pomaga zwalczać uczucie głodu w
ciągu dnia oraz wyrabia pozytywny
nawyk częstego picia wody

Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu
i rozpuść w 1,5 l wody. Pij porcjami w ciągu
dnia, maksymalnie do późnych godzin
popołudniowych.

Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu i rozpuść
w 1,5 l wody. Pij porcjami w ciągu dnia.

480 ml | 801201 |

240,00 PLN

480 ml | 801412 |

500,00 PLN / 1 l

W Z E S TAW I E Z P R A K T YC Z N Ą M I A R K Ą

240,00 PLN

W Z E S TAW I E Z P R A K T YC Z N Ą M I A R K Ą

NATURALNE
WSPARCIE
FIZJOLOGICZNEJ
DIUREZY
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▪

ekstrakt z naowocni fasoli białej wspiera usuwanie nadmiaru wody
z organizmu i prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego

▪

ekstrakt z liścia brzozy wspomaga oczyszczanie organizmu ze zbędnych
produktów przemiany materii

▪

ekstrakt z ziela skrzypu polnego świetnie reguluje i wspomaga gospodarkę
wodną organizmu

▪

liść ortosyfonu to jedno z najbardziej znanych ziół w medycynie ludowej,
reguluje usuwanie nadmiaru wody z organizmu

▪

ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego znakomicie wspiera pracę wątroby
i woreczka żółciowego, korzystnie wpływa na procesy trawienne i usuwanie
zbędnych produktów przemiany materii

UNIKATOWY
SUPLEMENT
WSPOMAGAJĄCY
EFEKTYWNE
ODCHUDZANIE

▪

L-karnityna to substancja naturalnie występująca w organizmie, przyspiesza
proces metabolizmu tłuszczów

▪

ekstrakt z nasion guarany poprawia procesy trawienne poprzez prawidłowy
metabolizm tłuszczów i węglowodanów

▪

ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego wspomagają usuwanie nadmiaru
wody wraz ze zbędnymi produktami przemiany materii, co korzystnie wpływa
na utrzymanie prawidłowej masy ciała

▪

ekstrakt z ziela wąkroty azjatyckiej wspiera syntezę kolagenu i elastyny
odpowiadających za odpowiednie napięcie, sprężystość i elastyczność skóry

▪

ekstrakt ze skórki gorzkiej pomarańczy – źródło potasu i błonnika
rozpuszczalnego – z uwagi na niski indeks glikemiczny utrzymuje prawidłową,
fizjologiczną szybkość przemian metabolicznych, szczególnie tłuszczów,
uzupełniając działanie wszystkich powyżej opisanych składników

NUTRICODE

500,00 PLN / 1 l
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NUTRICODE

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

innowacyjna odpowiedź na
współczesny problem dotykający nie
tylko kobiety, ale także i mężczyzn
– tzw. pomarańczową skórkę

▪

doskonałe uzupełnienie diety
osób pragnących zachować
smukłą sylwetkę i dbających
o zdrowie

▪

działa dwukierunkowo, interweniując
zarówno u źródła problemu, jak
i niwelując jego negatywne efekty

▪

▪

starannie wyselekcjonowane wyciągi
roślinne wspierają oczyszczenie
organizmu z produktów przemiany
materii oraz utrzymują właściwy
metabolizm tłuszczów, przyczyniając
się do redukcji cellulitu

starannie dobrane składniki
pozytywnie wpływają na
kondycję organizmu i wraz
z niskokaloryczną dietą
pomagają stracić zbędne
kilogramy bądź też utrzymać
prawidłową masę ciała

Zażyj po 1 kapsułce rano i po południu w trakcie
posiłku, popijając wodą.

Zażyj 1 tabletkę dziennie, popijając wodą.

26,2 g | 60 KAPSUŁEK | 801024 |
46,9 g | 120 TABLETEK POWLEKANYCH |
801036 |

135,00 PLN
3152,02 PLN / 100 g

240,00 PLN

MOC ZIOŁOWYCH
SKŁADNIKÓW
DLA JĘDRNEJ
I GŁADKEJ SKÓRY

▪

ekstrakt z kurkumy wspiera oczyszczanie organizmu i utrzymanie
właściwego metabolizmu tłuszczów, co niweluje oznaki cellulitu,
a także zwiększa uczucie sytości

▪

ekstrakt z wąkroty azjatyckiej pomaga zachować jędrną i elastyczną
skórę oraz odpowiednią strukturę tkanki tłuszczowej

▪

ekstrakt z pokrzywy indyjskiej zawiera forskolinę, która poprzez
wpływ na procesy metaboliczne tłuszczów wspomaga utrzymanie
prawidłowej masy ciała i widocznie wpływa na zmniejszenie
pomarańczowej skórki

▪

148

ekstrakty z nostrzyka i kasztanowca utrzymują optymalne ukrwienie,
które jest jednym z kluczowych warunków wygładzenia cellulitu

NATURALNY
ELIKSIR MŁODOŚCI
I BOGATE ŹRÓDŁO
ZDROWIA

▪

każda kapsułka to prozdrowotna bomba witamin, aminokwasów i minerałów

▪

młody jęczmień, dzięki wysokiej zawartości błonnika zmniejszającego
wchłanianie tłuszczów i wspomagającego procesy trawienne, jest
niezastąpionym wsparciem organizmu w procesie odchudzania i utrzymania
prawidłowej masy ciała

▪

zielona herbata przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia, ale też
pomaga stracić na wadze, zawarte w niej duże koncentracje teiny i polifenoli
z grupy katechin przyspieszają tempo metabolizmu w spoczynku, co z kolei
pozwala spalić więcej kalorii

▪

kolagen morski – wysoko oczyszczony i otrzymywany w standardach
farmaceutycznych – wizualnie zmniejsza zmarszczki, opóźnia procesy starzenia
się skóry i poprawia nawilżenie, czyniąc ją miękką i elastyczną

▪

cynk bierze udział w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów
i równowagi kwasowo-zasadowej, a także przyczynia się do zachowania
dobrego stanu włosów, skóry i paznokci

NUTRICODE

W Y S TA R C Z A N A 4 M I E S I Ą C E

511,72 PLN / 100 g
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NUTRICODE

BEAUTY
DETOX

HAIR SKIN
NAILS
SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
▪

piękno i zdrowie zamknięte
w jednej kapsułce

▪

innowacyjne połączenie
spiruliny i kolagenu pozwoli
zadbać jednocześnie
o doskonałą kondycję
organizmu, jak i o wygląd

▪

z ekstraktem z owoców aceroli
bogatym w witaminę C

▪

polecany osobom, które
chcą wzmocnić swoje włosy
i paznokcie oraz zadbać
o piękną skórę

▪

z formułą Pro-Beauty

▪

doskonały zarówno dla kobiet,
jak i mężczyzn

Zażyj 1 tabletkę dziennie, popijając wodą.

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, popijając wodą.

44,7 g | 60 KAPSUŁEK | 801014 |

44,8 g | 56 TABLETEK
POWLEKANYCH
801005 |

125,00 PLN

94,00 PLN
209,82 PLN / 100 g

279,64 PLN / 100 g

SPIRULINA
ZIELONE SUPERFOOD

AKTYWNY KOLAGEN
SKARB OCEANU
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Wyjątkowa alga, zaliczana do 10 najlepszych superproduktów, która zawiera
3-krotnie więcej białka niż mięso (ok. 70%) i więcej wapnia niż mleko. To jedno
z najbogatszych źródeł chlorofilu i beta-karotenu oraz kwasów nukleinowych
spośród wszystkich pokarmów zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego.
Oczyszcza wątrobę i nerki z toksyn, odkwasza organizm i obniża poziom złego
cholesterolu. Dzięki zawartości fenyloalaniny poprawia trawienie i wpływa na
zahamowanie apetytu. To czyste „zielone złoto” dla naszego organizmu.

Naturalny, morski kolagen pozyskiwany z łososia niehodowlanego – składnik
o wyjątkowej czystości i koncentracji – gwarantuje opóźnienie procesów starzenia
się skóry, poprawę jej nawilżenia i zmniejszenie widoczności zmarszczek.
Dodatkowo wpływa na zahamowanie stanów zapalnych prowadzących do
uszkodzenia, bólu i utraty funkcjonalności stawów. Piękna, nawilżona, młodo
wyglądająca skóra i doskonała kondycja stawów – od teraz ta niezwykła
kombinacja jest w zasięgu Twoich możliwości.

KOMPOZYCJA DLA
LŚNIĄCYCH WŁOSÓW,
AKSAMITNEJ SKÓRY
I ZDROWYCH
PAZNOKCI

▪

miedź wpływa na prawidłową pigmentację włosów

▪

cynk dostarcza budulec paznokciom

▪

żelazo dba o prawidłowy wzrost włosów

▪

ekstrakt z granatu wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne

▪

biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skórę

▪

drożdże piwne zawierają drogocenne aminokwasy siarkowe
– metioninę i cysteinę

▪

witaminy A, B2, B6, B12, C i E korzystnie wpływają
na kondycję włosów, skóry i paznokci

NUTRICODE

W Y S TA R C Z A N A 5 6 D N I
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NUTRICODE

COLLAGEN PRO
FLEX STRENGTH
SYSTEM

VITALITY
BOOST
SUPLEMENT DIETY
▪

kompozycja idealnie dobranych
składników wpływających
na przypływ energii fizycznej
i umysłowej w ciągu dnia oraz
lepszy odpoczynek nocą

▪

bogate źródło witamin
i minerałów

▪

odpowiedni dla wegetarian
i wegan

SUPLEMENT DIETY
▪

przełomowa kompozycja składników
aktywnych stworzona z myślą o osobach
chcących zadbać o sprawność fizyczną

▪

wspomaga funkcjonowanie stawów w sposób
kompleksowy – pozytywnie wpływając
zarówno na chrząstkę stawową, jak i mięśnie
oraz ścięgna biorące udział w ich pracy

▪

zawiera naturalny, wysoko oczyszczony
kolagen morski cechujący się doskonałą
biodostępnością

Zażyj 2 tabletki na noc, popijając wodą.
Zażyj doustnie zawartość 1 saszetki dziennie.

300 g, 48 g | 30 SASZETEK
+ 60 TABLETEK POWLEKANYCH |
801302 |

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, popijając wodą.

13,93 g, 15,22 g | 2 x 30 KAPSUŁEK | 801018 |

389,00 PLN

380,00 PLN

1117,81 PLN / 1 kg

▪

REWOLUCYJNY
SUPLEMENT DIETY
WSPIERAJĄCY KONDYCJĘ
STAWÓW I KOŚCI
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kolagen jest głównym materiałem budulcowym ścięgien oraz
chrząstek, które tworzą stawy (w suplemencie został wykorzystany
wysoko oczyszczony kolagen morski, otrzymywany w standardach
farmaceutycznych)

SKŁADNIKI
NADAJĄCE ŻYCIU
DOBRY RYTM

▪

chrom przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi

▪

selen wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym

▪

żelazo bierze udział w transporcie tlenu w organizmie

▪

piperyna z czarnego pieprzu wspiera trawienie i wchłanianie składników
odżywczych

▪

niacyna, kwas pantotenowy i ryboflawina, wzmocnione dodatkowo
kofeiną z guarany oraz teiną z zielonej herbaty, przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

▪

witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki i kości

▪

tarczyca bajkalska jest silnym antyoksydantem, skutecznie wspomaga
ochronę stawów, ścięgien oraz mięśni

▪

witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, które
mają istotny wpływ na pracę stawów

▪

kwas pantotenowy wpływa na sprawność umysłu

▪

wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości

▪

witaminy z grupy B dbają o układ nerwowy

▪

siarczan glukozaminy to ważny prekursor szeregu biocząsteczek,
m.in. chondroityny, jednego z głównych składników chrząstki stawowej

▪

tiamina odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serca

▪

witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

NUTRICODE

1303,60 PLN / 100 g
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NUTRICODE

IMMUNO

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM
POWER

SUPLEMENT DIETY
▪

100% naturalnej witaminy C

▪

formuła z dodatkiem cynku,
który pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego

▪

idealny dla osób często przeziębiających
się, a także trenujących i pracujących
fizycznie

▪

o smaku aceroli i wiśni

▪

odpowiedni dla wegetarian i wegan

SUPLEMENT DIETY

Przyjmuj 2 pastylki dziennie, ssąc powoli.

▪

dobrze przyswajalna płynna forma zapewnia
najlepsze wchłanianie składników i niemal
natychmiastowe działanie

▪

opracowany tak, aby wszystkie składniki uzupełniały
i wzmacniały swoje właściwości

▪

o pysznym, orzeźwiającym smaku

Raz dziennie wypij jeden Vitality Boost bezpośrednio po otwarciu, a ok. dwie
godziny późnej wypij jeden Magnesium Power, by uzupełnić poziom magnezu.

72 g | 60 PASTYLEK DO SSANIA |
801004 |

6 × 25 ml | 3 × VITALITY BOOST
+ 3 × MAGNESIUM POWER |
801203 |

90,00 PLN
125,00 PLN / 100 g

120,00 PLN
800,00 PLN / 1 l

KOMPLEKSOWA
DAWKA ENERGII
W DWÓCH
KROKACH
KOMPLEKSOWA
DAWKA ENERGII
W DWÓCH
KROKACH
154

Suplement diety Immuno został oparty na naturalnych składnikach.
Acerola, zwana wiśnią z Barbados, posiada 30 razy więcej witaminy
C niż cytryna. Z kolei dzika róża jest bogata w bioflawonoidy będące
naturalnymi antyoksydantami. Regularnie stosowane pomagają dbać
o odporność, korzystnie wpływają na zęby, skórę, kości oraz układ
nerwowy, a także chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

▪

ekstrakt z guarany zawiera bardzo dużą dawkę kofeiny, która ma działanie
pobudzające w przypadku zmęczenia fizycznego i psychicznego, dodaje energii,
niweluje senność i znużenie, wzmacnia koncentrację i pamięć

▪

niacyna, kwas pantotenowy i ryboflawina odpowiadają za prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego – zarządzają gospodarką energetyczną
organizmu, łagodzą napięcia nerwowe, pozytywnie wpływają na nastrój
i sprawność intelektualną

▪

ekstrakt z zielonej herbaty to naturalny antyutleniacz wspomagający walkę
organizmu z wolnymi rodnikami
2

 AGNESIUM POWER
M
– idealna równowaga

▪

magnez jest odpowiedzialny za utrzymywanie równowagi elektrolitowej
organizmu, wspiera go podczas wysiłku fizycznego i umysłowego, odpowiada
za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz krążenia, a także
czuwa nad właściwą pracą mięśni

▪

witamina B6 to sprzymierzeniec magnezu – zwiększa jego przyswajanie,
ponadto wspomaga funkcje psychologiczne oraz odpowiada za właściwy
metabolizm energetyczny organizmu

NUTRICODE

1 VITALITY BOOST
– odżywczy zastrzyk
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PROPOLIS PRO
GUMMIES

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

moc składników odżywczych
dla całej rodziny

▪

wsparcie prawidłowego
funkcjonowania organizmu

▪

znakomite źródło witamin
dla wegetarian

▪

wspiera odporność dzieci
i dorosłych oraz pomaga
łagodzić objawy przeziębienia
i grypy

▪

pyszna formuła z propolisem,
witaminą C i specjalnie
dobraną kombinacją ziołowych
ekstraktów z czarnego bzu
i jeżówki purpurowej

▪

odpowiedni dla wegetarian

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek
dziennie. Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

Dzieci powyżej 12. roku życia: Zażyj 1 żelek
dziennie. Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

77 g | 801401 |
30 MULTIWITAMINOWYCH
ŻELKÓW DLA DZIECI
I DOROSŁYCH O SMAKU
ANANASA, TRUSKAWEK
I POMARAŃCZY

79,00 PLN

DLA KOGO?

1025,97 PLN / 1 kg

WITAMINOWA
BOMBA W FORMIE
PYSZNYCH ŻELKÓW

Dla dzieci i dorosłych chcących
uzupełnić codzienną dietę
m.in. o kompleks witamin z grupy
B niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu.

▪

witamina C wspiera układ odpornościowy

▪

witamina B3 pomaga zachować zdrową skórę

▪

witamina B5 pozytywnie wpływa na sprawność umysłową

▪

witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej

▪

witamina B12 wspomaga produkcję czerwonych krwinek

▪

kwas foliowy jest niezbędny dla kobiet w ciąży

Wszystkie witaminy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia, podnosząc jakość codziennego życia dzieci, młodzieży i dorosłych.

60 g | 801402 |
30 ŻELKÓW DLA DZIECI
I DOROSŁYCH O MALINOWYM
SMAKU

79,00 PLN

DLA KOGO?

1316,67 PLN / 1 kg

NATURALNY
MUR OCHRONNY

▪

propolis jest bogaty w witaminy (B1, B2, B5, B6, C, D, E), pierwiastki (m.in.
magnez, cynk, potas, wapń, mangan, żelazo), flawonoidy, terpeny czy estry
aromatyczne; wykazuje działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze
i bakteriobójcze, dzięki czemu pomaga wzmacniać odporność i wspomaga
regenerację organizmu

▪

czarny bez jest doskonałym antyoksydantem, zawiera m.in. flawonoidy, kwasy
fenolowe, sterole, garbniki i sole mineralne, wspomaga procesy oczyszczania
organizmu

▪

jeżówka purpurowa wspiera właściwe funkcjonowanie układu
odpornościowego oraz górnych dróg oddechowych, pomaga łagodzić objawy
grypy i przeziębienia

▪

witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a także przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Suplement diety nie zawiera:
▪

mleka, dodatku cukru, żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn),
konserwantów

Suplement diety nie zawiera:
▪
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Dla dzieci i dorosłych chcących
wzmocnić odporność organizmu,
szczególnie w sezonie jesiennozimowym, kiedy ryzyko infekcji
znacznie wzrasta.

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-COMPLETE
GUMMIES

mleka, żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), konserwantów
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O! MEGA-3
GUMMIES

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

▪

znakomicie uzupełnia
niedobory tzw. witaminy słońca
niezbędnej dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu
odpowiedni dla wegetarian

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek
dziennie. Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

wsparcie prawidłowego
funkcjonowania organizmu

▪

zawiera kwasy omega-3
pochodzące z oleju lnianego

▪

odpowiedni dla wegetarian

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek
dziennie. Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

75 g | 801403 |
30 ŻELKÓW DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
O TRUSKAWKOWYM SMAKU

120 g | 801404 |
30 ŻELKÓW DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU

79,00 PLN
1053,33 PLN / 1 kg

DLA KOGO?

CENNA
WITAMINA
SŁOŃCA

▪

Dla dzieci i dorosłych chcących
uzupełnić niedobory witaminy D3,
wzmocnić odporność oraz zadbać
o układ kostny i mięśniowy.

Witamina D3 nie tylko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, lecz
także wspiera właściwe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego.
Jej długotrwały niedobór może zaburzyć równowagę fizjologiczną organizmu
i prowadzić do wielu poważnych, przewlekłych schorzeń. Najważniejszą
drogą dostarczania witaminy D3 jest skórna synteza pod wpływem promieni
słonecznych, dlatego jesienią i zimą, a nawet przez cały rok na terenach
o słabym nasłonecznieniu, jej suplementacja jest kluczowa.

99,00 PLN
825,00 PLN / 1 kg

KWASY OMEGA-3
SĄ NIEZBĘDNE
DO WŁAŚCIWEGO
FUNKCJONOWANIA
ORGANIZMU

DLA KOGO?

▪

wspierają układ nerwowy i zachowanie sprawności umysłu

▪

przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia

▪

pomagają zadbać o układ krążenia, w tym o pracę serca

▪

regulują poziom cholesterolu we krwi

▪

wpływają na wzmacnianie układu odpornościowego

Suplement diety nie zawiera:

Kwas alfa-linolenowy (ALA) należy do niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT) z grupy omega-3. Ponadto jest przetwarzany
w organizmie na niezwykle cenne dla zdrowia kwasy EPA i DHA.

▪

Suplement diety nie zawiera:

mleka, żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), konserwantów

▪
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Dla osób, które chcą uzupełnić
dietę w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe omega-3,
wzmocnić odporność oraz wspomóc
funkcjonowanie układu nerwowego
i krążeniowego.

żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), orzechów ziemnych, soi,
mleka, sztucznych barwników, aromatów, konserwantów, dodatku cukru

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-D3
GUMMIES
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HEALTHY
BONES
GUMMIES

SUPLEMENT DIETY
▪

kompleksowa odbudowa
naturalnej mikroflory jelitowej
organizmu

▪

wielotorowe, pozytywne
działanie na organizm, zwłaszcza
na układ pokarmowy

▪

odpowiedni dla wegetarian

SUPLEMENT DIETY
▪

doskonałe źródło witaminy D

▪

dla zdrowych zębów
i mocnych kości

▪

z dodatkiem wapnia

Zażyj 1 żelek dziennie.

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek
dziennie. Dorośli: Zażyj 1-2 żelki dziennie.

66 g | 801406 |
30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O CYTRYNOWYM SMAKU

60 g | 801405 |
30 ŻELKÓW DLA DZIECI
I DOROSŁYCH O SMAKU
TRUSKAWEK I POMARAŃCZY

79,00 PLN
1196,96 PLN / 1 kg

99,00 PLN
1650,00 PLN / 1 kg

DLA KOGO?

Dla dzieci i dorosłych, którzy cierpią
na dolegliwości ze strony układu
pokarmowego spowodowane
m.in. stresem, zmianą środowiska
i diety oraz antybiotykoterapią.

DLA KOGO?

Zmiana środowiska i diety wpływają niekorzystnie na florę bakteryjną jelit.
Zaburzenia w jej równowadze, czyli tzw. dysbioza, skutkuje problemami
trawiennymi, dyskomfortem w obrębie przewodu pokarmowego oraz
nietolerancją spożywanych produktów. Stosowanie Probiotic Gummies w czasie
podróży zmniejszy ryzyko wystąpienia tych objawów, a dodatkowo ułatwi
trawienie lokalnych potraw, pozwalając cieszyć się nią w pełni.

IDEALNE WSPARCIE
ORGANIZMU
W PODRÓŻY

Każdy żelek zawiera aż 2,5 miliarda jednostek zidentyfikowanego szczepu
bakterii probiotycznych Bacillus coagulans. Ich wyjątkowa wytrzymałość
sprawia, że są odporne na działanie kwaśnego soku żołądkowego i nie
ulegają trawieniu, łagodząc dolegliwości układu pokarmowego takie jak
zaparcia czy biegunki.
Suplement diety nie zawiera:
▪
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orzechów ziemnych, soi, mleka, żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie
pektyn), sztucznych barwników, aromatów, konserwantów, dodatku cukru

CO ZAWDZIĘCZAMY
WITAMINIE D

Dla osób, które chcą wzmocnić zęby
i kości oraz uzupełnić niedobory
witaminy D w organizmie.

▪

właściwy poziom wapnia we krwi

▪

mocne kości i zdrowe zęby

▪

efektywną pracę mięśni

▪

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

▪

usprawnienie procesu podziału komórek

▪

odpowiednie przyswajanie wapnia i fosforu

Suplement diety nie zawiera:
▪

orzechów ziemnych, soi, mleka, żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie
pektyn), sztucznych barwników, aromatów, konserwantów

NUTRICODE

NUTRICODE

PROBIOTIC
GUMMIES
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STRONG
MUSCLE
GUMMIES

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

perfekcyjna kompozycja
składników aktywnych
wspomagających prawidłowe
widzenie

▪

z luteiną i zeaksantyną

▪

odpowiedni dla wegetarian

Zażyj 1 żelek dziennie.

▪

doskonałe wsparcie dla
sportowców i osób aktywnych
fizycznie

▪

wspomaga efektywność
treningu i regenerację po
wysiłku

▪

odpowiedni dla wegetarian

114 g | 801408 |
30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU

99,00 PLN
1100,00 PLN / 1 kg

DLA KOGO?

▪

Dla osób chcących szczególnie
zadbać o swój wzrok. Idealny dla
tych, którzy dużo czasu spędzają
przed ekranem monitora, przebywają
w sztucznym oświetleniu, często
odczuwają dyskomfort związany
ze zmęczeniem oczu.

luteina i zeaksantyna to główne barwniki występujące w plamce żółtej, która
m.in. poprawia ostrość widzenia oraz chroni siatkówkę oka przed uszkodzeniem
przez niebieskie światło

▪

cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia i metabolizmu witaminy A

▪

witaminy E i C pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
co ma pozytywny wpływ na zachowanie właściwej kondycji wzroku

Suplement diety nie zawiera:
▪
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oparty na aminokwasach BCAA

Zażyj 2 żelki dziennie.

90 g | 801411 |
30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU

WSPARCIE
PRAWIDŁOWEGO
WIDZENIA

▪

żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), orzechów ziemnych, soi,
mleka, sztucznych barwników, aromatów, konserwantów, dodatku cukru

139,00 PLN
1219,30 PLN / 1 kg

DLA KOGO?

SUPLEMENTACJA
NA MEDAL
DLA ATLETYCZNEJ
SYLWETKI

Dla sportowców i osób aktywnych
fizycznie pragnących zadbać
o odpowiednią jakość treningu oraz
jego zadowalające efekty.

Kiedy efekty ćwiczeń na siłowni nie są satysfakcjonujące, na ratunek
przychodzi BCAA – kompleks trzech aminokwasów (L-leucyny, L-izoleucyny
i L-waliny w optymalnej proporcji 2:1:1) pomagających w budowie
i odbudowie tkanki mięśniowej. Jako że żadna z tych substancji nie jest
wytwarzana samoistnie przez organizm, warto dostarczać je w formie
suplementu diety, aby wspomóc proces dążenia do atletycznej sylwetki.
Suplement diety nie zawiera:
▪

mleka, dodatku cukru, żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn),
konserwantów

NUTRICODE

NUTRICODE

EYE
PROTECT
GUMMIES
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FIT LINE
GUMMIES

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

▪

z naturalnymi ekstraktami dla
perfekcyjnej sylwetki

▪

oparty na sprzężonym kwasie
linolowym (CLA)

▪

zawiera najwyższej jakości
ketony malinowe

▪

wspiera pracę nad zgrabną
sylwetką

▪

odpowiedni dla wegetarian

▪

odpowiedni dla wegetarian

Zażyj 2 żelki dziennie.

Zażyj 1 żelek dziennie.

112 g | 801410 |
28 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O JABŁKOWYM SMAKU

117 g | 801409 |
30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O WIŚNIOWYM SMAKU

139,00 PLN

139,00 PLN

1241,07 PLN / 1 kg

1188,03 PLN / 1 kg

DLA KOGO?

▪

NATURALNA
RECEPTA
NA PIĘKNO

Dla każdego, kto chce w naturalny
i przyjemny sposób stracić na wadze,
a zyskać na zdrowiu.

zawarty w ekstrakcie z zielonej kawy kwas chlorogenowy zmniejsza kumulację
zapasów węglowodanów i tłuszczów w organizmie oraz sprzyja nasileniu
spalania tkanki tłuszczowej, efekt ten dodatkowo wzmacnia pobudzająca
metabolizm kofeina

▪

ekstrakt z Garcinia cambogia będący źródłem kwasu hydroksycytrynowego
(HCA) spowalnia wytwarzanie tłuszczu w organizmie

▪

ekstrakt z ketonów z malin przyczynia się do ograniczenia odkładania tkanki
tłuszczowej i wspomaga spalanie tej już nagromadzonej, ponadto wpływa na
przyspieszenie metabolizmu i regulację glukozy we krwi

Suplement diety nie zawiera:
▪
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DLA KOGO?

żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), orzechów ziemnych, soi,
mleka, sztucznych barwników, aromatów, konserwantów, dodatku cukru

NA DRODZE
DO IDEALNEJ
SYLWETKI

Dla osób aktywnych fizycznie,
odchudzających się, chcących
poprawić swoją witalność.

Sprzężony kwas linolowy (CLA) jest powszechnie stosowany przez osoby
uprawiające sport i będące na diecie redukcyjnej, gdyż wspomaga spalanie
tłuszczu i wykazuje wielotorowe działanie prozdrowotne. W połączeniu
z regularnym treningiem i zdrowymi nawykami żywieniowymi stanie się
Twoim sprzymierzeńcem na drodze do idealnej sylwetki.
Suplement diety nie zawiera:
▪

mleka, dodatku cukru, żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn),
konserwantów

NUTRICODE

NUTRICODE

PERFECT
SLIM
GUMMIES

165

NUTRICODE

ENERGY
KICK
GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
▪

doskonałe źródło energii dla
osób aktywnych

▪

wspomaga wytrzymałość
w trakcie ćwiczeń fizycznych

▪

wspiera procesy regeneracji
potreningowej

▪

pomaga w zachowaniu szczupłej
sylwetki

▪

odpowiedni dla wegetarian

Zażyj 2 żelki dziennie.

117 g | 801407 |
30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O BORÓWKOWYM SMAKU

DLA KOGO?

139,00 PLN

Dla osób potrzebujących zastrzyku
energii podczas ćwiczeń fizycznych.

1241,07 PLN / 1 kg
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Suplement diety nie zawiera:
▪

mleka i dodatku cukru

▪

żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

▪

konserwantów

NUTRICODE

TŁUSZCZ, KTÓRY
PRZEMIENIA SIĘ
W ENERGIĘ

W Energy Kick Gummies zawarliśmy L-karnitynę odpowiadającą za transport
kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie przetwarzane są w energię
niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórek organizmu. Dzięki swoim
właściwościom jest tak popularna wśród sportowców, którym zależy na poprawie
wytrzymałości w trakcie treningu i usprawnieniu procesów regeneracji po
zakończeniu ćwiczeń.
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Konjac
FETTUCCINE

Konjac
PENNE

Konjac
SPAGHETTI

Konjac
ANGEL HAIR

Konjac
RICE

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

200 g | 807003 |

200 g | 807005 |

200 g | 807004 |

200 g | 807002 |

200 g | 807001 |

SUPERFOOD

18,90 PLN

18,90 PLN

18,90 PLN

18,90 PLN

18,90 PLN

7 × 200 g | 807006 |

94,50 PLN / 1 kg

94,50 PLN / 1 kg

94,50 PLN / 1 kg

94,50 PLN / 1 kg

94,50 PLN / 1 kg

KONJAC SUPERFOOD
JESTEŚ NA DIECIE
LOW-CARB, FIT,
KETO, PALEO, WEGE?
NIE MA ZNACZENIA,
BO KONJAC TO
SUPERFOOD.

Zdrowa alternatywa dla tradycyjnego makaronu i ryżu. Zaspokaja głód bez
wyrzutów sumienia, a dzięki dużej ilości błonnika pozwala najeść się do syta
i poprawić motorykę jelit. Koniecznie przetestuj go w swojej kuchni.
▪

niskokaloryczny

▪

w sam raz do dań obiadowych, wytrawnych sałatek czy słodkich deserów

▪

idealny dla uczestników programu FIT6

▪

gotowy w 2 minuty

Produkty nie zawierają:
▪
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EKSPERYMENTUJ
ZE SMAKAMI,
TEKSTURAMI
I DODATKAMI,
TWORZĄC
PRZEPYSZNE POSIŁKI
BEZ DODATKOWYCH
KALORII.

Konjac
ONE WEEK
PACK
115,00 PLN

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY MEGASET
Najważniejsze, aby prawidłowe odżywianie weszło w nawyk. Dlatego dajemy
Ci możliwość stworzenia idealnego zestawu na cały tydzień. To Ty decydujesz,
co do niego zapakujemy. Możesz wybierać spośród wszystkich pięciu rodzajów
produktów konjac i każdego dnia kłaść na talerzu inną porcję zdrowia.

NUTRICODE

NUTRICODE

W Z E S TAW I E TA N I E J

cukru, tłuszczu, zbóż, glutenu, soi, składników pochodzenia zwierzęcego
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REWOLUCJA W ŚWIECIE ODCHUDZANIA
Specjalnie dla uczestników programu
stworzyliśmy e-book w pięknej
oprawie graficznej. Znajdziesz w nim
100 przepisów na każdą porę
dnia i każdy etap programu. Niech
gotowanie stanie się czystą radością.
Program FIT6 jest nowatorską metodą
redukcji masy ciała stworzoną przez
specjalistów dietetyki klinicznej. Jego
celem jest nie tylko zrzucenie zbędnych
kilogramów, lecz także poprawa komfortu
życia, polepszenie zdrowia i samopoczucia.

GWA R A N C JA S U KC E S U

Sprawdź metamorfozy uczestników na
fit6-pl.fmworld.com

6 KROKÓW do idealnej sylwetki
Program złożony jest z trzech etapów podzielonych na sześć kroków oraz
dodatkowego, podczas którego uczestnik wchodzi w fazę stabilizacyjną.
Każdy krok to miesiąc. Im więcej masz kilogramów do zrzucenia, tym
więcej masz kroków do przejścia. W każdej chwili możesz zrezygnować
z diety i rozpocząć podtrzymanie.

6
NIEZBĘDNE
SKŁADNIKI
ODŻYWCZE

Odchudzanie to trudny proces dla organizmu, nawet jeżeli fizycznie tego nie odczuwasz.
Dlatego program FIT6 zakłada dostarczanie mu najwyższej jakości składników odżywczych
w postaci innowacyjnych suplementów diety NUTRICODE. Do każdego kroku
odchudzania jest przypisany inny zestaw produktów idealnie odpowiadający na potrzeby
organizmu w danym momencie.

DZIEL SIĘ,
MOTYWUJ

Wiemy, jak ważne są wsparcie i motywacja. To przez brak tych czynników często
przerywamy odchudzanie i ze zrezygnowaniem oraz poczuciem bezsilności wracamy
do starych, niezdrowych nawyków. Z myślą o tym razem z programem powstała
społeczność – przestrzeń, w której każdy uczestnik może dzielić się swoimi trudnościami,
przemyśleniami i efektami.

PROFESJONALNE
WSPARCIE

SKARBNICA
PRZEPISÓW
170

MOBILNY NIEZBĘDNIK
ODCHUDZANIA

Przez cały czas trwania programu możesz kontaktować się z naszym dietetykiem
klinicznym, który pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i zmobilizować Cię do działania.
Nie musisz umawiać wizyt i jeździć na spotkania – skontaktujesz się z nim online zawsze
wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo mamy dla Ciebie pełną żywieniowych inspiracji stronę internetową oraz
wypełnione po brzegi ciekawostkami dietetycznymi konta na Instagramie i Facebooku.
Dołączając do społeczności FIT6, przekonasz się, że odchudzanie nigdy nie było
przyjemniejsze, prostsze i… smaczniejsze.

TONIFIKACJA

CELE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW
2

3

▪

4

5

pobudzenie mięśni ułatwiające
ich przyrost

PODTRZYMANIE
▪

ustabilizowanie wagi bez
efektu jo-jo

UTRATA WAGI

1

!

▪

▪

utrwalenie zdrowych nawyków
żywieniowych

PRZECIWDZIAŁANIE
ZAPALENIOM

dalszy detoks i oczyszczanie
organizmu

▪

spadek wagi

▪

▪

zminimalizowanie stanu
zapalnego organizmu

▪

zapobieganie utracie jędrności
ciała

stopniowe przygotowanie
organizmu do przyjmowania
produktów spożywczych
wszelkiego rodzaju

▪

zmniejszenie obwodów ciała

▪

zmniejszenie widoczności cellulitu

▪

▪

spadek wagi

▪

zachowanie masy mięśniowej

▪

poprawa samopoczucia

▪

▪

uczucie lekkości

poprawa samopoczucia
i witalności

uczynienie ciała bardziej
„tolerancyjnym”, by móc
stosować mniej restrykcyjne
zasady żywieniowe

polepszenie ogólnego stanu
zdrowia

dostarczenie organizmowi
niezbędnych składników
odżywczych

▪

▪

▪

uniknięcie powstawania
obrzęków i zatrzymywania
się płynów w organizmie, aby
unormować jego metabolizm

PROGRAMME FIT6

PROGRAMME FIT6

Innowacyjny PROGRAM DIETETYCZNY
naturalna utrata wagi bez efektu jo-jo
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Magia zapachu
Węch jest niezwykle czułym zmysłem. Zapachy sprawiają, że
powracasz wspomnieniami do pięknych miejsc, ekscytujących
sytuacji czy ważnych dla Ciebie ludzi. Dlatego są tak fascynujące
– zapadają w pamięć. Powinny sprawiać, że czujesz się pewnie,
komfortowo i wyjątkowo. Udaj się w magiczną podróż do świata
aromatów, aby odnaleźć idealną dla siebie kompozycję.

ZMYSŁOWE
I ROMANTYCZNE

FOUGERE
UWODZICIELSKIE
I KLASYCZNE

CYTRUSOWE
ŚWIEŻE
I POBUDZAJĄCE
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To najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana rodzina perfumeryjna. Kwiatowe
kompozycje tworzą świeże, zwiewne i delikatne bukiety. Możesz śmiało
eksperymentować z zapachami i zmieniać je w zależności od okazji. Romantyczny
charakter tych perfum został wręcz stworzony do podkreślania zmysłowości.

Niezwykle intrygująca rodzina zapachów, w której dominują leśne, trawiaste
i ziołowe akordy. Jej nazwa wywodzi się z języka francuskiego i oznacza
paproć. Tworzone z myślą o osobach ceniących sobie klasykę, przywiązanych
do tradycyjnych kanonów piękna. To kompozycje, które świetnie podkreślają
profesjonalizm i dojrzały styl.

Soczyste owoce tworzą niezwykle odświeżającą grupę cytrusową zapewniającą
orzeźwiające doznania i niesamowity zastrzyk energii. Podkreślą Twój
temperament, towarzyską i pogodną naturę, a dodatkowo pozytywnie Cię
nastroją. Doskonałe dla osób kochających życie oraz ceniących sobie luz i wygodę.

ORIENTALNE
MOCNE
I NIEUJARZMIONE

SZYPROWE
PONĘTNE
I KUSZĄCE

DRZEWNE
WYTWORNE
I Z KLASĄ

Zapachy kojarzone z krajami Dalekiego Wschodu, przywodzą na myśl egzotyczne
podróże, tajemnicze miejsca i intrygujące sytuacje. To kompozycje o ciepłej
i egzotycznej barwie. Pojawiają się w nich zarówno słodkie, jak i przydymione nuty.
Idealnie nadają się na jesienne i zimowe dni oraz wyjątkowe okazje.

W tej rodzinie dominują kompozycje odważne, zdecydowane i szykowne.
Przywołują na myśl zapach jedwabnych szali i eleganckich rękawiczek. Drzewne
i ziołowo-ziemne nuty pulsujące w perfumach nadają im jednocześnie wyraźny
i świeży aromat, który przyciąga uwagę i dodaje pewności siebie. Pasują do osób
o silnym charakterze, intrygujących i zmysłowych.

Ciepłe i głębokie nuty połączone z wytwornymi akordami tworzą elegancką
i wyrafinowaną grupę zapachów drzewnych. Wiele z nich używano do tworzenia
pachnideł już w starożytności. Wyróżnia je żywiczny, leśny aromat. Te nastrojowe,
tajemnicze i szlachetne kompozycje dodają wiary we własne możliwości.

RODZINY ZAPACHOWE

RODZINY ZAPACHOWE

KWIATOWE
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zmysłowe i romantyczne

Z NUTĄ FOUGERE
Charakter:
▪

kunsztowny, intrygujący

Nuty zapachowe:
▪

Głowy: malina, grejpfrut, śliwka, czarna
porzeczka, różowy pieprz, piołun

▪

Serca: cyprys, róża, konwalia majowa,
aksamitka, rumianek, geranium, głóg

▪

Bazy: wanilia, cedr, żywica benzoesowa,
czekolada, paczula, cywet, bursztyn,
cypriol, nuty gourmand, piżmo, labdanum,
drzewo sandałowe, drewno z nutą
pudrową

50 ml | Zaperfumowanie: 20%
170501 |

160,00 PLN
3200,00 PLN / 1 l

WYRAZISTOŚĆ
I DELIKATNOŚĆ

Oryginalne zestawienie akordów zachwyci nawet najbardziej wymagającego
konesera perfum. Ta wyjątkowa kompozycja to hołd dla najszlachetniejszej
odmiany bułgarskiej róży, która w połączeniu z urokliwą konwalią majową
i bukietem kwiatów głogu nadaje sercu zapachu jednocześnie wyrazistość
i delikatność.

PURE ROYAL GOLDEN EDITION

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
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Perfumy
PURE ROYAL 501
KWIATOWE
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DRZEWNE
wytworne i z klasą

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ
Charakter:
▪

monumentalny, ale świetlisty

Nuty zapachowe:
▪

Głowy: dzięgiel, szafran, limonka,
galbanum, skórka limonki,
mandarynka

▪

Serca: jaśmin, heliotrop, mirra,
marchewka, irys

▪

Bazy: drzewo sandałowe, wanilia,
labdanum, mech dębowy, skóra,
wetiwer haitański, piżmo

50 ml | Zaperfumowanie: 20%
170500 |

160,00 PLN
3200,00 PLN / 1 l

BOGATA
STRUKTURA

Bogata struktura perfum PURE ROYAL 500, z pozoru niejednorodna
i kontrastowa, tworzy zaskakująco spójną historię. Rozpoczynają ją świeże
i jasne nuty cytrusów oraz galbanum w towarzystwie wyrazistego dzięgla
i szafranu. Następnie otwiera się serce zapachu – kwiatowy bukiet przełamany
aromatyczną mirrą. Na końcu nabiera ostatecznego charakteru, ukazując swój
prawdziwy majestat, który zawdzięcza organiczno-drzewnym akordom.

PURE ROYAL GOLDEN EDITION

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
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Perfumy
PURE ROYAL 500

179

PURE ROYAL UNISEX

NOWOŚCI
PURE ROYAL 938

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Charakter:
awangardowy, wyrafinowany, pełen życia

Z NUTĄ ORIENTALNĄ

PURE ROYAL 940

Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, pączki czarnej
porzeczki, nuty cytrusowe
Serca: jaśmin
Bazy: wanilia, bursztyn

PURE ROYAL 936

PURE ROYAL 942

Nuty zapachowe:
Głowy: lawenda, imbir, mandarynka,
bazylia
Serca: czystek, kardamon, cynamon,
geranium
Bazy: bób tonka, paczula, drzewo
sandałowe, nuty skórzane

170940 |

Charakter:
jasny, orzeźwiający, rajski
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, mandarynka,
gruszka, jabłko
Serca: jaśmin, morska bryza, frezja, róża,
konwalia wodna
Bazy: białe piżmo, drzewo sandałowe,
mech, wysuszone drewno, ambroksan

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 944

170938 |

170942 |

Charakter:
figlarny, bezprecedensowy, przynoszący
radość
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, żółta mandarynka, kwiat
pomarańczy
Serca: jaśmin, paczula, fiołek
Bazy: tuberoza, piżmo, drzewo sandałowe

170944 |

Charakter:
hipnotyzujący, nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamotka, czereśnia,
anyż, różowy pieprz
Serca: róża, cyklamen, jaśmin, nuty
aldehydowe, nuty zielone z nutą werbeny
Bazy: balsam peruwiański, wanilina,
krystalizowany cukier, nuty drzewno-pudrowe i drzewno-owocowe

Perfumy
PURE ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml

FOUGERE

ponętne i kuszące

KWIATOWE
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Z NUTĄ ORIENTALNĄ

zmysłowe i romantyczne

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 937
170937 |

Charakter:
czarujący, pasjonujący
Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, pączki czarnej
porzeczki, gruszka
Serca: róża, heliotrop, jaśmin
Bazy: wanilia, piżmo, drzewo cedrowe

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 935
170935 |

Charakter:
charyzmatyczny, wibrujący, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat heliotropu, cynamon,
kaszmeran
Serca: bursztyn, śliwka, nuty skórzane
Bazy: wanilia, bób tonka, paczula

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 943
170943 |

Charakter:
kuszący, optymistyczny niczym wiosenny
poranek
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, pączki porzeczki
Serca: jaśmin, magnolia, piwonia
Bazy: piżmo, kadzidło

uwodzicielskie i klasyczne

170936 |

Charakter:
nieskazitelny, niepowtarzalny,
nieposkromiony

DRZEWNE
wytworne i z klasą

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 939
170939 |

Charakter:
intrygujący, słoneczny, wielowymiarowy
Nuty zapachowe:
Głowy: limonka
Serca: jaśmin, róża
Bazy: piżmo, żywica benzoesowa,
bursztyn

PURE ROYAL 941
170941 |

Type:
dodający odwagi, charakterny
Nuty zapachowe:
Głowy: kokos, brzoskwinia, cynamon,
nuty zielone
Serca: fiołek, róża, hedione
Bazy: drzewo sandałowe, piżmo,
wysuszone drewno, ambroksan

PURE ROYAL UNISEX

SZYPROWE
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Z NUTĄ ORIENTALNĄ

Z NUTĄ DRZEWNĄ

PURE ROYAL 984

zmysłowe i romantyczne

PURE ROYAL 909

PURE ROYAL 918

Charakter:
smakowity, uroczy

Z NUTĄ SZYPROWĄ

Charakter:
świeży, z drapieżnym pierwiastkiem

Charakter:
jasny, świeży

PURE ROYAL 908

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, mandarynka, miód,
rum
Serca: orchidea, magnolia, jaśmin, róża,
kwiat pomarańczy, heliotrop
Bazy: drzewo sandałowe, cytrusy, mirra,
balsam peruwiański, skóra, wanilia

Nuty zapachowe:
Głowy: rabarbar, liść brzoskwini
Serca: fiołek, róża
Bazy: jasne drewno, piżmo

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, gruszka, pokruszone
liście
Serca: kwiat gruszy, przezroczysty jaśmin
Bazy: ambra, piżmo

PURE ROYAL 915

PURE ROYAL 921

Charakter:
soczysty, słodki, zwiewny

Charakter:
olśniewający, energetyzujący

170908 |

Charakter:
wytworny, świeży niczym ogród
o poranku
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, kolendra, śliwka
Serca: jaśmin, róża, piwonia, zamsz
Bazy:paczula, nasiona ambrette, mech,
bursztyn

PURE ROYAL 970
170970 |

Charakter:
jedwabny, klasyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: ylang-ylang, nuty zielone, róża,
nuty owocowe
Serca: heliotrop, kwiat brzoskwini, jasne
drewno
Bazy: fiołek, nuty drzewno-bursztynowe,
piżmo

PURE ROYAL 971
170971 |

Charakter:
wyrafinowany, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: pieprz, kolendra, rabarbar
Serca: gardenia, tuberoza, jaśmin, goździki,
konwalia majowa
Bazy: ambra, wetiwer, skóra

PURE ROYAL 976
170976 |

170915 |

Nuty zapachowe:
Głowy: hiacynt, goździk
Serca: konwalia majowa, jaśmin, dzika róża
Bazy: biały bursztyn, piżmo

PURE ROYAL 922
170922 |

Charakter:
nieoczywisty, głęboki
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy, nuty liściaste,
goździk
Serca: ylang-ylang, jaśmin, róża
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, bursztyn

PURE ROYAL 979
170979 |

Charakter:
zmysłowy, odważny
Nuty zapachowe:
Głowy: migdał
Serca: tuberoza, róża, nasiona ambrette
Bazy: wanilia, irys, piżmo

Charakter:
świeży, wyrazisty

PURE ROYAL 996

Nuty zapachowe:
Głowy: morela, mandarynka, pomarańcza
Serca: jaśmin, neroli, kwiat pomarańczy

Charakter:
słoneczny jak wiosenny poranek, urokliwy

Bazy: piżmo, paczula, wanilia

PURE ROYAL 989
170989 |

Charakter:
uwodzicielski, przyciągający
Nuty zapachowe:
Głowy: świeże, cytrusowe
i owocowe nuty
Serca: kwiatowe i drzewne nuty
Bazy: bursztyn, piżmo
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170909 |

170996 |

Nuty zapachowe:
Głowy: melon, aldehyd, tymianek, żółta
mandarynka, wiśnia, róża, nuty zielone
Serca: frezja, głóg, morska bryza, konwalia,
świeże kwiaty, kwiat pomarańczy, nuty
słoneczne
Bazy: bób tonka, kumaryna, drzewo
sandałowe, drzewo cedrowe, wanilia,
piżmo

170984 |

170918 |

PURE ROYAL 985
170985 |

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

Charakter:
wyrafinowany, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, pomelo, żurawina
Serca: wiciokrzew, gardenia, jaśmin
Bazy: jasne drewno, piżmo

170921 |

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kalamondynka,
pomarańcza
Serca: hibiskus, kwiat lotosu, kwiat
pomarańczy, jaśmin
Bazy: wanilia, czystek, drzewo cedrowe,
miód

Z NUTĄ GOURMAND
PURE ROYAL 934
170934 |

Charakter:
delikatny, wciągający

PURE ROYAL 994

Nuty zapachowe:
Głowy: miód, pomarańcza, wiśnia
Serca: jaśmin, róża, drzewo pomarańczy,
konwalia majowa, goździk
Bazy: drzewo sandałowe, cyprys,
kokos, karmel, drzewo cedrowe, skórka
brzoskwini, piżmo

170994 |

Charakter:
czuły, inspirujący
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cytryna, czarna
porzeczka
Serca: jaśmin, róża, kwiat pomarańczy
Bazy: piżmo, drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe

PURE ROYAL 975
170975 |

Charakter:
filuterny, przepyszny

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 929
170929 |

Charakter:
ciepły, radosny, kuszący
Nuty zapachowe:
Głowy: piwonia, jabłko, nuty owocowe,
nuty cytrusowe
Serca: róża damasceńska, goździk, jaśmin
Bazy: białe piżmo, bursztyn, mech, skóra

PURE ROYAL 983
170983 |

Charakter:
radosny, apetyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, różowe jagody,
czarna porzeczka, egzotyczne owoce
Serca: fiołek, frezja, róża, konwalia
majowa, mimoza
Bazy: brzoskwinia, bursztyn, piżmo, suche
drewno

Perfumy
PURE
ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, pomarańcza,
winogrono
Serca: jaśmin, frezja, kardamon, magnolia,
szafran, różowy pieprz, esencja różana
Bazy: paczula, bób tonka, mech dębowy,
drzewo cedrowe, skórka brzoskwini,
bursztyn, piżmo, cukier

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

KWIATOWE

284,00 PLN / 100 ml
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Z NUTĄ POMARAŃCZY

Z NUTĄ SZYPROWĄ

PURE ROYAL 974

Z NUTĄ KWIATOWĄ

świeże i pobudzające

PURE ROYAL 917

PURE ROYAL 925

Charakter:
surowy, bezkompromisowy

PURE ROYAL 913

Z NUTĄ LIMONKI

Charakter:
poważny z promiennym akcentem

Charakter:
biznesowy, nowoczesny

Charakter:
ciepły, słodki, zapraszający

PURE ROYAL 911

Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, mandarynka, szałwia
Serca: jaśmin, kwiat pomarańczy
Bazy: miód, nuty słoneczne

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, szałwia, neroli
Serca: gałka muszkatołowa, lilia, nuty
pikantne
Bazy: mech dębowy, bursztyn, drzewo
cedrowe, białe piżmo

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka
Serca: geranium, róża
Bazy: oud, skóra, paczula, piżmo

170911 |

Charakter:
pozytywny, urzekający nutą limonki
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, bergamotka, limonka,
bazylia, cytryna
Serca: tymianek, bez, jaśmin, irys
Bazy: wetiwer, paczula, drzewo cedrowe,
labdanum, piżmo

Z NUTĄ KWIATOWĄ

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, nuty zielone, nuty
słone
Serca: szałwia, nuty owocowe, nuty
kwiatowe
Bazy: nuty drzewne, bursztyn, piżmo

PURE ROYAL 903
170903 |

Charakter:
energetyzujący, pozytywny

PURE ROYAL 914
170914 |

Charakter:
orzeźwiający, musujący, słodki

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, cytryna,
petitgrain, rozmaryn
Serca: neroli, kwiat pomarańczy, jaśmin
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo,
brzoskwinia

Z NUTĄ DRZEWNĄ

Z NUTĄ SOLI MORSKIEJ

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, petitgrain
Serca: neroli, jałowiec, biały kwiat
Bazy: drzewo pomarańczowe, białe
drewno, piżmo

PURE ROYAL 982
170982 |

Charakter:
zmysłowy, świeży jak morska bryza
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka,
ylang-ylang, cytryna, petitgrain
Serca: jaśmin, konwalia majowa, kwiat
pomarańczy
Bazy: żywica benzoesowa, mech, drzewo
cedrowe, piżmo

PURE ROYAL 981
170981 |

Charakter:
tętniący życiem, wibrujący

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KORZENNĄ

170925 |

PURE ROYAL 926
170926 |

Charakter:
dojrzały, określony
Nuty zapachowe:
Głowy: szafran, tymianek, malina
Serca: jaśmin, kadzidło, drzewo cedrowe,
wanilia
Bazy: nuty drzewne, bursztyn, skóra, mech

Z NUTĄ FOUGERE
PURE ROYAL 927
170927 |

Charakter:
dojrzały, bezkompromisowy
Nuty zapachowe:
Głowy: różowe jagody, bergamotka,
werbena, kminek
Serca: pieprz, irys, róża, gałka
muszkatołowa
Bazy: paczula, wanilia, bursztyn, nuty
zwierzęce

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 904
170904 |

Charakter:
buntowniczy, śmiały, rześki

Z NUTĄ SZYPROWĄ

PURE ROYAL 906

PURE ROYAL 902

170906 |

Nuty zapachowe:
Głowy: kminek, kardamon, cyklamen
Serca: kadzidło, irys, nuty ziemne
Bazy: piżmo, skóra, drzewo sandałowe

Charakter:
ognisty, zmysłowy

PURE ROYAL 905

170902 |

Charakter:
świeży, jasny, dodający energii
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, cytryna
Serca: petitgrain, kwiat pomarańczy,
pieprz
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, mech

184

170917 |

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, nektarynka, imbir
Serca: jaśmin, goździk, liście cynamonu,
rozmaryn, heliotrop
Bazy: wanilia, bób tonka, drzewo cedrowe,
tytoń, paczula

170905 |

Charakter:
balansujący pomiędzy sacrum i profanum
Nuty zapachowe:
Głowy: śliwka, malina, rabarbar, granat,
goździk
Serca: różowy pieprz, jaśmin, opoponax,
paczula, lilia
Bazy: drzewo gwajakowe, drzewo
cedrowe, drzewo bursztynowe, kadzidło,
wanilia

170974 |

PURE ROYAL 986
170986 |

Charakter:
wyrafinowany, oryginalny
Nuty zapachowe:
Głowy: kokos, pieprz czarny i różowy
Serca: irys, osmantus, kadzidło, olibanum
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, bób
tonka, paczula

170913 |

Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, bergamotka,
pomarańcza, pistacja
Serca: kokos, ylang-ylang, jaśmin, tuberoza
Bazy: żywica benzoesowa, bób tonka,
wanilia, bursztyn

PURE ROYAL 920
170920 |

Charakter:
nieokiełznany, zaskakujący

170988 |

Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, kadzidło, róża
Serca: skóra, czerwone owoce, szafran
Bazy: brzoskwinia, oud, bursztyn

Charakter:
morski, pociągający

PURE ROYAL 980

PURE ROYAL 988

Nuty zapachowe:
Głowy: kadzidło, pieprz, kwiat soli
Serca: ylang-ylang, jaśmin wielkolistny,
suche drewno
Bazy: paczula, wanilia, nuty morskie, mech

PURE ROYAL 995
170995 |

Charakter:
finezyjny, lususowy
Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz
Serca: geranium, cypriol, róża, oud
Bazy: żywica benzoesowa, paczula,
kumaryna, piżmo

Z NUTĄ GOURMAND
PURE ROYAL 923
170923 |

Charakter:
urokliwy, przyciągający, rozbrajający
Nuty zapachowe:
Głowy: nuty cytrusowe, nuty pikantne,
cynamon, goździk, imbir, kardamon, nuty
owocowe
Serca: nuty drzewne, nuty kwiatowe
Bazy: bursztyn, piżmo, nuty pudrowe

PURE ROYAL 930
170930 |

Charakter:
apetyczny, słodko-wytrawny
Nuty zapachowe:
Głowy: oud, nuty słodkie, miód
Serca: róża damasceńska, goździk
Bazy: mech, bursztyn, paczula

170980 |

Charakter:
odważny, ponętny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, ylang-ylang, nuty
zielone
Serca: jaśmin, tuberoza, nuty słoneczne
Bazy: wanilia, żywica benzoesowa, złoty
bursztyn

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 972
170972 |

Charakter:
egzotyczny, zapraszający
Nuty zapachowe:
Głowy: malina, marakuja, ananas, czarna
porzeczka
Serca: kwiat brzoskwini, konwalia majowa,
piwonia
Bazy: wanilia, dryfujący bursztyn, drzewo
cedrowe, paczula, piżmo

PURE ROYAL 993
170993 |

Charakter:
niezwykle zmysłowy, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: brzoskwinia, cynamon, koniak
Serca: jaśmin, śliwka, heliotrop
Bazy: wanilia, paczula, nuty balsamiczne

Perfumy
PURE
ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

CYTRUSOWE
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Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

Z NUTĄ GOURMAND

Z NUTĄ SZYPROWĄ

ponętne i kuszące

PURE ROYAL 987

PURE ROYAL 910

PURE ROYAL 991

Z NUTĄ KORZENNĄ

Charakter:
czysty, orzeźwiający, uwodzicielski

Charakter:
wytrawny, przełamany słodyczą

PURE ROYAL 901

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, różowy grejpfrut, cytryna,
żółta mandarynka, ogórek, galbanum, zielone
liście
Serca: jaśmin, frezja, róża, konwalia majowa,
nuty ozonowe, nuty słoneczne, kwiat
pomarańczy
Bazy: drzewo sandałowe, białe piżmo,
wetiwer, suche drewno z nutą ambry, drewno
z nutą pudrową

Nuty zapachowe:
Głowy: jaśmin, szafran
Serca: balsam jodłowy, drzewo cedrowe
Bazy: drzewo kaszmirowe, ambra, mech,
brązowy cukier

170901 |

Charakter:
klasyczny, wyważony, elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bylica, jałowiec
Serca: kardamon, imbir, lawenda
Bazy: drzewo cedrowe, bursztyn, paczula

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 912
170912 |

Charakter:
miejski, nowoczesny, przebojowy

DRZEWNE
wytworne i z klasą

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, pieprz, petitgrain
Serca: neroli, kwiat pomarańczy, bazylia
Bazy: piżmo, wetiwer

Z NUTĄ OWOCOWĄ

PURE ROYAL 978

Charakter:
fascynujący, niepowtarzalny, czarujący
zapachem wiśni

170978 |

Charakter:
uzależniający, żywiołowy
Nuty zapachowe:
Głowy: konwalia majowa, miała frezja
Serca: róża, liść mate
Bazy: drzewo sandałowe, skóra, piżmo

PURE ROYAL 900
170900 |

Nuty zapachowe:
Głowy: czarna wiśnia, likier wiśniowy, gorzkie
migdały
Serca: róża, jaśmin, kwaśna wiśnia
Bazy: bób tonka, drzewo sandałowe, wetiwer,
drzewo cedrowe

170910 |

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 924
170924 |

Charakter:
niezobowiązujący, otwarty, przyjazny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, neroli, szafran, kardamon,
gałka muszkatołowa
Serca: róża damasceńska, jaśmin, kwiat
pomarańczy, nuty kwiatowe, drzewo cedrowe
Bazy: bursztyn, słodkie drewno, drzewo
sandałowe, wanilia, mleko

PURE ROYAL 990
170990 |

Charakter:
dostojny, wyrafinowany
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: róża, fiołek
Bazy: żywica benzoesowa, mech dębowy,
paczula, wanilia

170991 |

Charakter:
niezwykły, intrygujący
Nuty zapachowe:
Głowy: gałka muszkatołowa, kardamon,
bergamotka
Serca: labdanum, kadzidło, zielone figi
Bazy: wetiwer, mech, nuta bursztynowa

FOUGERE
uwodzicielskie i klasyczne

Z NUTĄ LAWENDY
PURE ROYAL 919
170919 |

Charakter:
dostojny, wyrazisty, jasny
Nuty zapachowe:
Głowy: limonka, bazylia, cytryna
Serca: jaśmin, lawenda, biała herbata
Bazy: mech dębowy, wetiwer, piżmo,
ambra

PURE ROYAL 933
170933 |

Charakter:
zaskakujący, ekstrawagancki

Z NUTĄ OWOCOWĄ

PURE ROYAL 977

Z NUTĄ FOUGERE

PURE ROYAL 916

Charakter:
energetyczny, przebojowy

PURE ROYAL 931

Nuty zapachowe:
Głowy: kolendra, grejpfrut, cytryna,
absynt, jagody jałowca
Serca: kaszmeran, lawenda, jaśmin, szałwia
Bazy: drzewo sandałowe, mech, suche
drewno, piżmo, jałowiec wirginijski

Charakter:
tajemniczy, intrygujący

Charakter:
pierwotny, nieposkromiony

Z NUTĄ SZYPROWĄ

Głowy: bergamotka, bazylia, mięta
Serca: frezja, gruszka, róża
Bazy: piżmo, paczula, drzewo sandałowe

Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, śliwka, ananas, limonka,
cytryna, bergamotka, mandarynka
Serca: róża, jaśmin, konwalia majowa,
orchidea, irys, gardenia
Bazy: bób tonka, drzewo sandałowe, drzewo
cedrowe, paczula, białe piżmo, ambra

Z NUTĄ MORSKIEJ BRYZY

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

PURE ROYAL 992

PURE ROYAL 907

170916 |

Nuty zapachowe:

170992 |
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170987 |

170977 |

170907 |

Charakter:
uwodzicielski, dodający energii

Charakter:
świeży, nieuchwytny

Nuty zapachowe:
Głowy: zmrożona cytryna, kardamon,
rozmaryn, morska bryza
Serca: świeże kwiaty, rabarbar, dzika róża
Bazy: mech, drzewo sandałowe, nuta
bursztynowa

Nuty zapachowe:
Głowy: żółta mandarynka, cytryna, ananas,
bergamotka, lak, kardamon, różowy pieprz
Serca: jaśmin, konwalia majowa, czarny pieprz,
irys, nuty ozonowe
Bazy: suche drewno, białe piżmo, nuty ciepłe,
nuty pudrowe, wetiwer, drzewo cedrowe

170931 |

Nuty zapachowe:
Głowy: różowe jagody, biały las, róża
Serca: irys, szafran, skóra, drzewo
bursztynowe
Bazy: wanilia, biały mech, suche drewno,
piżmo

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE ROYAL 932
170932 |

Charakter:
odprężający, czarujący
Nuty zapachowe:
Głowy: wanilia, kumaryna, drzewo
bursztynowe, piżmo
Serca: bylica, mięta, jasne drewno
Bazy: kardamon, lawenda, świeże kwiaty

PURE ROYAL 973
170973 |

Charakter:
ziołowy, określony
Nuty zapachowe:
Głowy: karmel, tytoń, czerwone jagody,
pomarańcza
Serca: tuberoza, lilia, orchidea
Bazy: wanilia, paczula

Z NUTĄ ZIELONĄ
PURE ROYAL 928
170928 |

Charakter:
zdumiewający zapachem jeżynowego
krzewu
Nuty zapachowe:
Głowy: jeżyna, czarna porzeczka,
brzoskwinia, cytryna, nuty zielone
Serca: cyklamen, białe kwiaty, nuty słodkie
Bazy: drzewo sandałowe, bursztyn, mech

Perfumy
PURE
ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

SZYPROWE
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KWIATOWE

DRZEWNE

Z NUTĄ GOURMAND

zmysłowe i romantyczne

PURE ROYAL 842

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Charakter:
apetyczny, ciepły

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

PURE ROYAL 841

PURE ROYAL 843

Nuty zapachowe:

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, liczi, liście gruszki
Serca: róża, magnolia, fiołek
Bazy: śliwka, piżmo

Nuty zapachowe:
Głowy: brzoskwinia, bergamotka, rabarbar,
imbir, gruszka, ananas, czarna porzeczka,
kokos, jabłko, mandarynka
Serca: jaśmin, frezja, róża, konwalia
majowa, gardenia, nuty zielone, kwiat
pomarańczy
Bazy: wanilia, drzewo cedrowe, bób tonka,
ambra, drzewo sandałowe, piżmo

▪

Głowy: cytryna, malina

PURE ROYAL 845

PURE ROYAL 846

▪

Serca: kwiat pomarańczy, jaśmin

▪

Bazy: paczula, biały miód

Charakter:
lekki, olśniewający

Charakter:
uroczy, ale z pazurem

Nuty zapachowe:
Głowy: brzoskwinia, bergamotka, rabarbar,
żywica elemi, gruszka, ananas, osmantus,
czarna porzeczka, cytryna, figa, słodka
pomarańcza
Serca: fiołek, ylang-ylang, irys, magnolia,
róża, konwalia majowa, nuty ozonowe,
jaśmin, szałwia, czarna herbata,
kwiat pomarańczy, geranium, mięta
amerykańska
Bazy: drzewo sandałowe, białe piżmo,
drzewo cedrowe, żywica benzoesowa,
wetiwer, kaszmeran, paczula, cypriol, nuty
gourmand

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, gruszka, czerwone
owoce
Serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, biały
pieprz
Bazy: karmel, nuty mleczne, bursztyn,
piżmo

DRZEWNE
wytworne i z klasą

Z NUTĄ KWIATOWĄ

170841 |

Charakter:
wyważony, wyraźnie różany

Charakter:
▪

szykowny, zniewalający

170845 |

50 ml | Zaperfumowanie: 20%
130313.02 |

249,00 PLN
4980,00 PLN / 1 l

PURE ROYAL 847
170847 |

Charakter:
przyjazny, pogodny

NA SPECJALNE
OKAZJE

Kultowy zapach w wytwornej oprawie jest idealnym pomysłem na prezent
dla wyjątkowej osoby. Natomiast klasyczny wygląd flakonu z pompką
w stylu vintage to prawdziwa gratka dla koneserów perfum. Odkryj na nowo
zniewalające połączenie nut cytryny, słodkiej maliny i miodu z upajającą wonią
kwiatu pomarańczy, jaśminu oraz paczuli.

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, ylang-ylang, gruszka,
czerwone owoce
Serca: jaśmin wielkolistny, morela, drzewo
cedrowe, kwiat pomarańczy
Bazy: wanilia, tuberoza, bursztyn, piżmo

wytworne i z klasą

170842 |

170843 |

Charakter:
jasny, elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cytryna, lawenda
Serca: jaśmin, gruszka, kwiat pomarańczy
Bazy: wanilia, nuty drzewne, bursztyn,
piżmo

170846 |

Z NUTĄ SZYPROWĄ
PURE ROYAL 848
170848 |

Charakter:
szykowny, nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, gruszka
Serca: jaśmin, róża, geranium
Bazy: paczula, drzewo sandałowe, piżmo

CYTRUSOWE
świeże i pobudzające

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 844
170844 |
Charakter:
świeży, pogodny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, nuty morskie,
cytryna, zielone jabłko, owoce tropikalne
Serca: jaśmin, fiołek, ylang-ylang, konwalia
majowa, czarna porzeczka, hiacynt,
geranium
Bazy: paczula, żywica benzoesowa, kokos,
skórka brzoskwini, piżmo

Perfumy
PURE ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml

188

PURE ROYAL DAMSKIE

PURE ROYAL SPECIAL EDITION

Perfumy
PURE ROYAL 313

189

PURE ROYAL 806

PURE ROYAL 833

Z NUTĄ ORIENTALNĄ

zmysłowe i romantyczne

Charakter:
śmiały, radosny, pozytywny

Charakter:
pudrowy, dostojny, kobiecy

PURE ROYAL 146

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, jaśmin, nuty wodne
Serca: róża, tuberoza, ylang-ylang
Bazy: piżmo, drzewo sandałowe, drzewo
cedrowe

Nuty zapachowe:
Głowy: brzoskwinia, pomarańcza,
wiciokrzew
Serca: tuberoza, jaśmin, irys
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo
cedrowe, wanilia, piżmo

Charakter:
przepojony słodyczą, tajemniczy

PURE ROYAL 281
170281 |

Charakter:
wibrujący, gorący
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka
Serca: jaśmin, róża
Bazy: piżmo, truskawka

PURE ROYAL 322
170322 |

Charakter:
pogodny, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: pigwa, grejpfrut
Serca: jaśmin, hiacynt
Bazy: białe piżmo, drzewo cedrowe

PURE ROYAL 708
170708 |

Charakter:
harmonijny, soczysty
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, liczi, brzoskwinia
Serca: jaśmin, piwonia, kwiat pomarańczy
Bazy: nuty drzewne, mech, piżmo

PURE ROYAL 711
170711 |

Charakter:
dojrzały, wyważony, przyjazny
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, mandarynka, goździk,
pomarańcza
Serca: róża, jaśmin, kwiat pomarańczy
Bazy: paczula, wanilia, piżmo, drzewo
sandałowe

PURE ROYAL 800
170800 |

Charakter:
kobiecy, radosny, słoneczny, pełen
pozytywnej energii
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, grejpfrut, czarna
porzeczka
Serca: jaśmin, tuberoza, ylang-ylang
Bazy: róża, drzewo sandałowe, piżmo

170806 |

PURE ROYAL 807
170807 |

Charakter:
romantyczny, lekki, świeży
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, neroli, liście drzewa
pomarańczowego
Serca: dzika brzoskwinia, konwalia
majowa, jaśmin
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo

PURE ROYAL 817
170817 |

Charakter:
radosny, subtelny, pełen blasku
Nuty zapachowe:
Głowy: malina, cytryna
Serca: róża, neroli
Bazy: piżmo, wanilia, paczula

170833 |

PURE ROYAL 835
170835 |

Charakter:
słodki, ale z pazurem, zadziorny
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, gruszka, bergamotka,
cytryna, brzoskwinia
Serca: konwalia majowa, jaśmin, róża, irys
Bazy: drzewo cedrowe, paczula, wanilia,
ambra, piżmo

PURE ROYAL 836
170836 |

Charakter:
czytelny, przyjemny, optymistyczny

170818 |

Nuty zapachowe:
Głowy: gruszka, jabłko, bergamotka,
konwalia majowa, malina
Serca: piwonia, róża, magnolia, frezja
Bazy: drzewo sandałowe, piżmo, paczula,
bursztyn

Charakter:
radosny, świeży, kuszący

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ

PURE ROYAL 818

Nuty zapachowe:
Głowy: czerwone jagody, mandarynka,
cytryna, gruszka
Serca: gardenia, jaśmin, konwalia, neroli
Bazy: wanilia, paczula, piżmo, żywica
benzoesowa

PURE ROYAL 827
170827 |

Charakter:
radosny, pełen energii, słoneczny
Nuty zapachowe:
Głowy: brzoskwinia, cytryna, kwiat jabłoni,
soczysta gruszka, liście fiołka
Serca: jaśmin, frezja, hibiskus, zielone liście
Bazy: piżmo, drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe

PURE ROYAL 826
170826 |

Charakter:
klasyczny, świeży
Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, bergamotka, fiołek
Serca: konwalia majowa, jaśmin,
ylang-ylang
Bazy: goździk, irys, piżmo

170146 |

Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, jabłko, pieprz jamajski
Serca: fiołek, hibiskus, róża, bez
Bazy: labdanum, drzewo sandałowe,
drzewo cedrowe, zamsz

PURE ROYAL 147
170147 |

Charakter:
gustowny, powabny
Nuty zapachowe:
Głowy: liczi, mandarynka, brzoskwinia
Serca: śliwka, konwalia, lilia
Bazy: wanilia, ambra, piżmo, zamsz

PURE ROYAL 317
170317 |

Charakter:
kuszący, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: czerwone jagody, różowy pieprz
Serca: malina, brzoskwinia, fiołek, bez
Bazy: paczula, ambra

PURE ROYAL 352
170352 |

Charakter:
aksamitny, porywający
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy
Serca: jaśmin
Bazy: paczula, miód

PURE ROYAL 355
170355 |

Charakter:
zmysłowy, pociągający
Nuty zapachowe:
Głowy: nuty cytrusowe
Serca: herbata jaśminowa, lilia
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo
cedrowe, wanilia

Perfumy
PURE ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml
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PURE ROYAL DAMSKIE

PURE ROYAL DAMSKIE

KWIATOWE
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Z NUTĄ DRZEWNĄ

zmysłowe i romantyczne

170365 |

Z NUTĄ WODNĄ
PURE ROYAL 141
170141 |

Charakter:
krystalicznie czysty, romantyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: yuzu, granat, akord lodu
Serca: lotos, magnolia, piwonia
Bazy: ambra, piżmo, mahoń

PURE ROYAL 707
170707 |

Charakter:
pełen energii, przywołujący wspomnienie
lata

Nuty zapachowe:
Głowy: cytrusy, piwonia
Serca: róża, osmantus
Bazy: paczula, drzewo sandałowe

PURE ROYAL 810
170810 |

Charakter:
subtelny, delikatny, kobiecy, pogodny

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml

192

Z NUTĄ MANDARYNKI

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, bergamotka
Serca: róża, narcyz, jaśmin, geranium,
paczula
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, białe
piżmo, bób tonka

PURE ROYAL 801

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, limonka, kwiat
jabłoni, soczysta gruszka
Serca: jaśmin, róża, czarny pieprz
Bazy: piżmo, drzewo sandałowe, heliotrop

PURE ROYAL 710
170710 |

Charakter:
kuszący, nonkonformistyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: jaśmin, osmantus, róża
Serca: tuberoza, narcyz
Bazy: bursztyn, drzewo cedrowe

Nuty zapachowe:
Głowy: szafran
Serca: róża, jaśmin, piwonia
Bazy: nuty drzewne, piżmo, ambra

Charakter: pełen energii, świeży

50 ml | Zaperfumowanie: 20%

Charakter:
klasyczny, z nutą barokowego przepychu

Bazy: paczula, brzoskwinia, ambra

170298 |

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, mandarynka, czarna
porzeczka
Serca: różowa piwonia, róża, konwalia
majowa, brzoskwinia, morela
Bazy: piżmo, bursztyn, paczula, mech
dębowy

170714 |

Charakter:
rześki, pogodny, otwarty

PURE ROYAL 713

PURE ROYAL 298

PURE ROYAL 714

świeże i pobudzające

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, pomarańcza,
mandarynka, nuty liściaste
Serca: konwalia, jaśmin, nuty wodne

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

Perfumy
PURE ROYAL

PURE ROYAL 365

CYTRUSOWE

170713 |

Charakter:
różany, zdefiniowany, elegancki

PURE ROYAL 715
170715 |

170801 |

Charakter:
świeży, romantyczny, zmysłowy, pełen
wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy: koktajl cytrusowy, różowe jagody,
gruszka, nuty zielone
Serca: róża, magnolia, nocny jaśmin
Bazy: paczula, wanilia, bób tonka, drzewo
sandałowe

Z NUTĄ CYTRYNY
PURE ROYAL 712
170712 |

Charakter:
energetyczny, jasny, południowy
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, czerwone
jagody, klementynka, kwiat jabłoni
Serca: kardamon, jaśmin
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo
cedrowe, piżmo

Charakter:
kontrastowy, elegancki, klasyczny

PURE ROYAL 828

Nuty zapachowe:
Głowy: żółta mandarynka, zielona
gruszka, różowy pieprz, czarna porzeczka,
brzoskwinia, jabłko
Serca: jaśmin wielkolistny, drzewo
pomarańczowe, konwalia majowa, róża,
aksamitka
Bazy: paczula, białe piżmo, drzewo
cedrowe, suche drewno, wanilia, kaszmir

Charakter:
rozkoszny, pełen słodyczy

PURE ROYAL 777
170777 |

Charakter:
elegancki, stonowany, vintage
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, brzoskwinia, śliwka,
czarna porzeczka, lilia, gruszka
Serca: mimoza, róża, jaśmin, heliotrop,
konwalia majowa, kokos
Bazy: wanilia, drzewo sandałowe, bób
tonka, piżmo, karmel

170828 |

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, malina, migdał, czarna
porzeczka
Serca: róża, kwiat pomarańczy, jaśmin
Bazy: wanilia, paczula, ambra, piżmo

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 709
170709 |

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 171
170171 |

Charakter:
wyrazisty, intensywny, zniewalający
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, nektarynka, soczysta
gruszka
Serca: różowa piwonia, frezja, frangipani
Bazy: piżmo, drzewo sandałowe, paczula,
bób tonka, wanilia

PURE ROYAL 809
170809 |

Charakter:
finezyjny, wyszukany, gustowny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, imbir, nuty wodne
Serca: kadzidło, róża, paczula
Bazy: piżmo, wanilia, wetiwer

PURE ROYAL 820
170820 |

Charakter:
zmysłowy, prowokujący, magnetyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy, brzoskwinia
Serca: ylang-ylang, róża
Bazy: drzewo sandałowe, ambra, wanilia,
piżmo

Charakter:
orzeźwiający, przejrzysty, niezależny

PURE ROYAL 834

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, neroli,
aksamitka
Serca: fiołek, jaśmin, cyklamen
Bazy: czarny bursztyn, piżmo, wetiwer,
drzewo cedrowe

Charakter:
ciepły, kremowy, otulający

170834 |

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, konwalia majowa
Serca: róża, kokos, lilia
Bazy: żywica benzoesowa, bursztyn,
drewno, wanilia, drzewo sandałowe

PURE ROYAL DAMSKIE

PURE ROYAL DAMSKIE

KWIATOWE
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Z NUTĄ KORZENNĄ

PURE ROYAL 286

PURE ROYAL 366

Charakter:
seksowny, wyrafinowany

170286 |

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: róża, paczula
Bazy: ambra, pomarańcza

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 142
170142 |

Charakter:
prowokujący, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: jeżyny, liście mandarynki
Serca: róża, tuberoza, kwiat pomarańczy
Bazy: drzewo sandałowe, bób tonka,
wanilia

PURE ROYAL 162

PURE ROYAL 802

Charakter:
buntowniczy, miejski, seksowny,
z pazurem

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Charakter:
prowokacyjny, zmysłowy, niebanalny

Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, kwiat pomarańczy,
gruszka
Serca: kawa, jaśmin
Bazy: wanilia, paczula, cedr

PURE ROYAL 362
170362 |

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, różowy pieprz
kukurydziany, akord morski
Serca: geranium, jaśmin, róża
Bazy: paczula, piżmo, wanilia

DRZEWNE
wytworne i z klasą

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 358
170358 |

Charakter:
ultrakobiecy, zachwycający
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarna porzeczka
Serca: jaśmin, konwalia
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe, bób tonka, wanilia

Charakter:
klasyczny, lekko słodki

Z NUTĄ KWIATOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: miód kwiatowy
Serca: róża, wanilia
Bazy: piżmo, paczula

PURE ROYAL 313

PURE ROYAL 359

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, malina
Serca: kwiat pomarańczy, jaśmin
Bazy: paczula, biały miód

Charakter:
magnetyczny, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: jaśmin, heliotrop
Serca: korzeń irysa, drzewo kaszmirowe
Bazy: ambra, wanilia

Z NUTĄ KWIATOWĄ

ponętne i kuszące

170366 |

170162 |

170359 |

SZYPROWE

170313 |

Charakter:
szykowny, zniewalający

PURE ROYAL 825
170825 |

Charakter:
elegancki, nieoczywisty
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, lawenda, bylica
Serca: balsam jodłowy, jaśmin, drzewo
cedrowe
Bazy: mech dębowy, piżmo, wanilia

Charakter:
obezwładniający, uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Głowy: liść czarnej porzeczki
Serca: róża, frezja
Bazy: paczula, wanilia, ambroksan, nuty
drzewne

PURE ROYAL 804
170804 |

Charakter:
odważny, nowoczesny, pełen wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, czarna porzeczka,
liście bambusa
Serca: róża, piwonia, kwiat pomarańczy
Bazy: paczula, pralina, piżmo

PURE ROYAL 811
170811 |

Charakter:
świeży, frywolny, nieskrępowany
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, gruszka, malina
Serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, róża
Bazy: bursztyn, paczula, piżmo

170802 |

PURE ROYAL 803
170803 |

Charakter:
zmysłowy, kuszący, skandaliczny
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, miód, dzika
brzoskwinia
Serca: gardenia, kwiat pomarańczy, irys
Bazy: paczula, wanilia, bursztyn

PURE ROYAL 819
170819 |

Charakter:
wyrafinowany, nowoczesny, elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, bergamotka, kwiat
śliwy
Serca: róża turecka, dziki jaśmin, paczula
Bazy: skóra, ambra, mech dębowy, drzewo
sandałowe, bób tonka, wanilia

PURE ROYAL 829
170829 |

Charakter:
szykowny, dodający pewności siebie
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cytryna, nektarynka
Serca: pieprz, frezja, piwonia
Bazy: karmel, piżmo, wanilia, drzewo
sandałowe

Perfumy
PURE ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml
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PURE ROYAL DAMSKIE

PURE ROYAL DAMSKIE

Z NUTĄ OWOCOWĄ
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Z NUTĄ KORZENNĄ

PURE ROYAL 326

PURE ROYAL 837

ponętne i kuszące

PURE ROYAL 199

Charakter:
uwodzicielski, zmysłowy

Charakter:
zuchwały, niebanalny, zaskakujący

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Charakter:
bogaty, wielowątkowy

PURE ROYAL 169

Nuty zapachowe:
Głowy: włoska mandarynka, mięta
pieprzowa
Serca: cynamon, róża turecka, kardamon
Bazy: nuty skórzane

Nuty zapachowe:
Głowy: liście brzozy
Serca: kardamon, afrykański fiołek
Bazy: nuty drzewne, piżmo

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarny pieprz, biały
pieprz
Serca: drzewo cedrowe, szałwia
Bazy: bób tonka, drzewo bursztynowe,
kakao

170169 |

Charakter:
relaksujący, korzenny
Nuty zapachowe:
Głowy: sycylijska mandarynka
Serca: rozmaryn, palisander, pieprz
syczuański
Bazy: kadzidło, mech dębowy

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 813
170813 |

Charakter:
wzruszający, kultowy
Nuty zapachowe:
Głowy: jaśmin, cytryna, mięta, bergamotka
Serca: piołun, lawenda, kawa
Bazy: piżmo, drzewo sandałowe, bób
tonka, paczula, wanilia, bursztyn, mech

170199 |

PURE ROYAL 815
170815 |

Charakter:
śmiały, lubieżny, magnetyczny, wibrujący
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, tymianek, bergamotka,
grejpfrut, żywica, cytryna
Serca: likier, jabłko, cynamon, pieprz,
wanilia, lawenda, pelargonia
Bazy: cukier, wetiwer, mirra, olibanum,
bursztyn, piżmo, mech dębowy, skóra

PURE ROYAL 832
170832 |

Charakter:
bezkompromisowy, dosadny

PURE ROYAL 335
Charakter:
wyrazisty, nowoczesny

Z NUTĄ AMBRY

Nuty zapachowe:
Głowy: palisander, kardamon, pieprz
Serca: wetiwer, oud
Bazy: wanilia, ambra

PURE ROYAL 823

PURE ROYAL 812

Nuty zapachowe:
Głowy: dzika lawenda, szałwia
muszkatołowa
Serca: kwiat wanilii, irys, migdał
Bazy: piżmo kaszmirowe, bób tonka, skóra,
ambra

170812 |

Charakter:
mocny, nowoczesny, wyrafinowany
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarny pieprz, gałka
muszkatołowa
Serca: olejek monoi, tymianek, lawenda
Bazy: drzewo cedrowe, paczula, piżmo

PURE ROYAL 821

Z NUTĄ DRZEWNĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, śliwka, dryfujące drewno
Serca: orzech laskowy, drzewo cedrowe,
biały miód
Bazy: paczula, mech, suche drewno

PURE ROYAL 301

Charakter:
mocny, dla pewnych siebie mężczyzn

Charakter:
energetyczny, mocny

Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, mandarynka
Serca: kwiat pomarańczy, lawenda,
nasiona marchwi, akord rumu, gałka
muszkatołowa
Bazy: skóra, wanilia, bób tonka, drzewo
cedrowe

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cytryna
Serca: drzewo cedrowe, kolendra
Bazy: ambra, labdanum

170301 |

170837 |

170335 |

Nuty zapachowe:
Głowy: czarny pieprz, lawenda
Serca: irys, goździk, cynamon
Bazy: czarna wanilia, paczula

PURE ROYAL 830
170830 |

170326 |

170821 |

Charakter:
energetyzujący, charyzmatyczny,
uwodzicielski

170823 |

Charakter:
dekadencki, luksusowy, kontrowersyjny

Z NUTĄ GOURMAND
PURE ROYAL 839
170839 |

Charakter:
uczuciowy, esencjonalny, pełen miłości
Nuty zapachowe:
Głowy: kardamon, różowy pieprz, mięta,
szałwia
Serca: fiołek, liście, kwiat pomarańczy,
lawenda, ananas
Bazy: wanilia, drzewo cedrowe, bursztyn,
drzewo gwajakowe

PURE ROYAL 822
170822 |

Charakter:
odważny, wielowymiarowy, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kadzidło, pieprz
Serca: nuty wodne, lawenda, śliwka
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe, wetiwer, bursztyn

Perfumy
PURE ROYAL
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN
284,00 PLN / 100 ml
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PURE ROYAL MĘSKIE

PURE ROYAL MĘSKIE

SZYPROWE
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PURE ROYAL 327
170327 |

wytworne i z klasą

Charakter:
nieujarzmiony, mocny

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, różowy pieprz
Serca: gałka muszkatołowa, imbir, jaśmin
Bazy: wetiwer, paczula, labdanum

Z NUTĄ PAPROCI

Charakter:
szlachetny, klasyczny

PURE ROYAL 334

Charakter:
lekki, pełen energii

Nuty zapachowe:
Głowy: kolendra, bazylia
Serca: kardamon
Bazy: drzewo cedrowe, ambra, tytoń

Charakter:
orzeźwiający, z nutką pikanterii

Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, mięta, mandarynka
Serca: imbir, szałwia, paproć
Bazy: mech dębowy, piżmo, drzewo
sandałowe

PURE ROYAL 195
170195 |

Z NUTĄ PACZULI
PURE ROYAL 160
170160 |

Charakter:
łagodny, zaskakujący
Nuty zapachowe:
Głowy: liście pomidora, kwiaty wodne,
czarna porzeczka
Serca: czarny pieprz, róża
Bazy: paczula

PURE ROYAL 198
170198 |

170334 |

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, pomarańcza
Serca: liście pelargonii, czarny pieprz,
różowy pieprz
Bazy: drzewo cedrowe, wetiwer, paczula

50 ml | Zaperfumowanie: 20%

142,00 PLN

uwodzicielskie i klasyczne

PURE ROYAL 332
170332 |

Z NUTĄ LAWENDY

Z NUTĄ WETIWERU

PURE ROYAL 300

PURE ROYAL 151

Charakter:
lekki, dynamiczny

Charakter:
wyrafinowany, imponujący

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, grejpfrut
Serca: imbir, lawenda
Bazy: cedr atlaski

170151 |

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamotka, imbir
Serca: drzewo cedrowe, bursztyn
Bazy: geranium, piżmo

170300 |

PURE ROYAL 814

PURE ROYAL 152

Charakter:
intensywny, magnetyzujący, dynamiczny

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: czarny pieprz, tytoń
Bazy: paczula, cyprys

Charakter:
wytworny, harmonijny

Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, kardamon, anyż, jabłko
Serca: cynamon, lawenda, absynt, śliwka,
fiołek
Bazy: drzewo cedrowe, suchy las,
bursztyn, wanilia, bób tonka, piżmo

170152 |

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: pieprz, kadzidło, skóra, tytoń
Bazy: drzewo cedrowe

PURE ROYAL 838
170838 |

Charakter:
władczy, wyrazisty, nieustępliwy
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, neroli
Serca: kwiat pomarańczy, drzewo cedrowe
Bazy: skóra, białe piżmo, bursztyn, ambra,
nuty drzewne

Charakter:
klasyczny, jasny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, grejpfrut, czystek,
pieprz, rozmaryn
Serca: paczula, imbir, lawenda, drzewo
cedrowe, geranium
Bazy: żywica benzoesowa, wetiwer,
bursztyn, piżmo, suche drewno

CYTRUSOWE
świeże i pobudzające

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE ROYAL 840
170840 |

Charakter:
pociągający, jasny, wielowątkowy
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, mandarynka, cytryna,
bazylia, bergamotka, liść fiołka
Serca: kwiat pomarańczy, pieprz, liść
tytoniu, kwiat grejpfruta
Bazy: bursztyn, paczula, mech dębowy,
wetiwer, drzewo cedrowe, skóra

170814 |

Charakter:
ekstrawagancki, wyrazisty

Z NUTĄ SZYPROWĄ

Perfumy
PURE ROYAL

FOUGERE

PURE ROYAL 831
170831 |

Charakter:
przejrzysty, świeży, łagodny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamota, mandarynka, nuty
zielone
Serca: lawenda, rabarbar, kwiat jabłoni
Bazy: drzewo sandałowe, mech dębowy,
drzewo cedrowe, piżmo

Z NUTĄ LAWENDY
PURE ROYAL 849
170849 |

PURE ROYAL MĘSKIE

PURE ROYAL MĘSKIE

DRZEWNE

284,00 PLN / 100 ml

198

199

PURE ROYAL 171 | 170171.02 |
PURE ROYAL 313 | 170313.02 |
PURE ROYAL 317 | 170317.02 |
PURE ROYAL 352 | 170352.02 |
PURE ROYAL 362 | 170362.02 |
PURE ROYAL 366 | 170366.02 |
PURE ROYAL 803 | 170803.02 |
PURE ROYAL 809 | 170809.02 |

MĘSKIE
PURE ROYAL 199 | 170199.02 |
PURE ROYAL 823 | 170823.02 |

UNISEX
PURE ROYAL 900 | 170900.02 |
PURE ROYAL 910 | 170910.02 |
PURE ROYAL 913 | 170913.02 |
PURE ROYAL 993 | 170993.02 |
PURE ROYAL 995 | 170995.02 |

Perfumy
PURE ROYAL
15 ml | Zaperfumowanie: 20%

79,00 PLN
526,66 PLN / 100 ml
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N OW E Z A PAC H Y

PURE ROYAL

PURE ROYAL 15 ML

DAMSKIE
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REFILLABLE PERFUME
ATOMISER
Dzięki jego niewielkim rozmiarom możesz
mieć swój ukochany zapach zawsze przy
sobie – w małej torebce, kosmetyczce
lub kieszeni.

Perfumowany
SPRAY DO
RĄK
Oczyszcza dłonie bez użycia wody
i uczucia lepkości. Substancje
nawilżające zapobiegają wysuszeniu
skóry, pozostawiając ją jedwabiście
gładką. Dodatkowo sprawia, że staje
się przyjemnie odświeżona i pięknie
pachnąca.
▪

o właściwościach ochronnych
i pielęgnujących

▪

z antybakteryjną formułą

▪

podręczny

15 ml

74,00 PLN
493,33 PLN / 100 ml

ZAPACHY DAMSKIE:
366 (527366)
| 809 (527809)
ZAPACH MĘSKI:
199 (527199)
ZAPACHY UNISEX:
900 (527900)
| 910 (527910)
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▪

z wykręcanym atomizerem
i wymiennym szklanym wkładem

▪

bardzo elegancki

10 ml

59,00 PLN
ÉCRU | 920138 |
CZARNY | 920136 |
ZIELONY | 920137 |

NOWOŚĆ

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE

ATOMIZER
do perfum
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PURE ROYAL 366 | 522366 |
PURE ROYAL 809 | 522809 |

SOLID PERFUME STICK
Zmieszczą się i w kopertowej
torebce, i w kieszeni garnituru.
Pozwolą poczuć się wyjątkowo
w każdym miejscu i w każdym
czasie. Dzięki olejom roślinnym,
ze słodkich migdałów i rycynowemu,
pozostawiają skórę miękką
i aksamitnie gładką.
▪

w praktycznej formie

▪

przyjemne w aplikacji

▪

idealne na małe i wielkie wyjścia

▪

inspirowane perfumami
PURE ROYAL

ZAPACH MĘSKI:
PURE ROYAL 199 | 522199 |

5g

69,00 PLN

ZAPACHY UNISEX:

1380,00 PLN / 100 g

PURE ROYAL 900 | 522900 |
PURE ROYAL 910 | 522910 |
PURE ROYAL 913 | 522913 |

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE
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PERFUMY
w sztyfcie

ZAPACHY DAMSKIE:
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Perfumowany
SPRAY
do ciała
PERFUMED BODY SPRAY

PERFUMED
ANTIPERSPIRANT STICK
Skutecznie zapobiega nadmiernemu
poceniu się, doskonale neutralizuje
nieprzyjemną woń i zapewnia
długotrwałe uczucie świeżości.
▪

gwarantuje komfort w każdej
sytuacji

▪

łagodny dla delikatnej skóry
pod pachami

▪

o pięknym zapachu perfum
PURE ROYAL

Pozostawia na skórze urzekający
zapach, który utrzymuje się przez
długi czas. Doskonale sprawdza
się jako alternatywa dla perfum lub
kosmetyk intensyfikujący ich aromat.
▪

pachnie jak najpiękniejsze
kompozycje PURE ROYAL

150 ml

59,90 PLN
399,33 PLN / 1 l

75 g

130,00 PLN
173,33 PLN / 100 g

ZAPACHY DAMSKIE:
366 (526366)
| 809 (526809)

ZAPACHY DAMSKIE:
362 (523362)
| 366 (523366)
809 (523809)
| 827 (523827)

ZAPACHY MĘSKIE:
199 (526199)

ZAPACHY MĘSKIE:
199 (523199)
| 335 (523335)
823 (523823)

ZAPACHY UNISEX:
900 (526900)
| 910 (526910)
913 (526913)

ZAPACHY UNISEX:
900 (523900)
| 905 (523905)
910 (523910)
| 913 (523913)

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE
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Perfumowany
ANTYPERSPIRANT
w sztyfcie
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PERFUMED SHOWER GEL

Starannie oczyszcza ciało, pozostawiając na nim zapach
najpiękniejszych perfum.
▪

rozpieszcza zmysły jedwabistą konsystencją

▪

zawiera działający nawilżająco i regenerująco pantenol

300 ml

53,50 PLN
178,33PLN / 1 l

Perfumowane
MYDŁO W KOSTCE
PERFUMED SOAP BAR
Doskonale oczyszcza, a za sprawą bogatej formuły nawilża,
natłuszcza oraz odżywia skórę. Zmiękcza zrogowaciały naskórek
i pozostawia na nim delikatny film ochronny.
▪

zawiera glicerynę, oleje arganowy
i z awokado oraz masła mango i shea

▪

z węglem o właściwościach antybakteryjnych
i przeciwzapalnych

▪

o pięknym zapachu perfum PURE ROYAL 900

100 g | 524900 |

ZAPACHY DAMSKIE:
171 (507171)
366 (507366)
809 (507809)

PERFUMED BODY BALM
Otula skórę zapachem najpiękniejszych perfum. Zawiera
składniki nawilżające i aktywnie regenerujące.
z witaminą E, B5 i alantoiną

300 ml

420,00 PLN / 1 kg

57,00 PLN
190,00 PLN / 1 l

HARMONIJNIE
WSPÓŁGRAJĄCE
ZAPACHY

Każdy z kosmetyków tej serii ma wyjątkowy zapach, który harmonijnie współgra
z najpopularniejszymi perfumami PURE ROYAL. Na pewno znajdziesz wśród
nich swój ulubiony.

UNISEX:
900 (507900)
910 (507910)
913 (507913)

Perfumowany
BALSAM do ciała

▪

42,00 PLN

ZAPACHY MĘSKIE:
199 (507199)
815 (507815)
823 (507823)

ZAPACHY DAMSKIE:
366 (506366)
809 (506809)

UNISEX:
900 (506900)

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE
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Perfumowany
ŻEL POD PRYSZNIC
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FOAMING SHOWER GEL
Dzięki wyjątkowej recepturze żel
zamienia się w pianę dopiero
w chwili, gdy rozetrze się go dłońmi,
czyniąc w ten sposób każdą kąpiel
nieco magiczną...
▪

za sprawą aksamitnej, kremowej
konsystencji doskonale
rozprowadza się na ciele,
cudownie kojąc zmysły

▪

skutecznie oczyszcza skórę,
pozostawiając na niej przepiękny
zapach perfum PURE ROYAL

▪

zawiera błyskawicznie
nawilżającą glicerynę

200 ml

78,00 PLN
221,95 PLN / 1 l

ZAPACHY DAMSKIE:
366 (530366)
UNISEX:
900 (530900)
910 (530910)

CHWILA DLA
ZMYSŁÓW, CHWILA
DLA SIEBIE

NOWOŚĆ

Delikatny żel przeobrażający się w śnieżnobiałą piankę wypełnioną
najpiękniejszym aromatem kultowych perfum to prawdziwa uczta dla
zmysłów węchu i dotyku.

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE
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PIANKA
POD
PRYSZNIC
w żelu
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IDEALNE
W PODRÓŻY

Perfumowany
ŻEL POD
PRYSZNIC

Perfumowany
BALSAM do ciała

ZAPACH UNISEX:
900 (507900.02)

ZAPACH DAMSKI:
366 (506366.02)

Dzięki żelom i balsamom
o pojemności 50 ml przetestujesz
nieznane Ci dotąd zapachy, by
wybrać swój ulubiony. Ponadto
z łatwością zmieścisz je do walizki,
jadąc na przykład na wakacje.

BALSAM DO CIAŁA 50 ml

14,90 PLN
29,80 PLN / 100 ml

ŻEL POD PRYSZNIC 50 ml

ZAPACH UNISEX:
900 (506900.02)

13,90 PLN
27,80 PLN / 100 ml

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE ROYAL KOSMETYKI PERFUMOWANE
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PRODUKTY
W WERSJI
MINI
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HOME PERFUME
Nadają wnętrzu niezwykły charakter.
Działają kojąco na zmysły, intrygują,
zachwycają. Dzięki starannie
przygotowanej formule unoszą się
w powietrzu przez wiele godzin.
▪

idealne do domu i biura

▪

intensywne i długotrwałe

250 ml

146,00 PLN
584,00 PLN / 1 l

Produkt nie zawiera rozpylacza

ZAPACH MĘSKI:
1

PODRÓŻOWANIE
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU
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2

1

199 (720199) |

Przenieś swój dom na leśną polanę
pełną kolorowych kwiatów lub
w egzotyczne miejsce nad
brzegiem oceanu za sprawą
niesamowitych perfum do wnętrz.
Najpiękniejsze kompozycje
zapachowe PURE ROYAL wypełnią
każde pomieszczenie relaksującym
aromatem. Zmruż oczy i nie
wychodząc z sypialni, udaj się
w podróż swoich marzeń...

3

ZAPACHY DAMSKIE:
2

366 (720366) |

5

4

ZAPACHY UNISEX:
3

809 (720809) |

4

900 (720900) |

5

910 (720910) |

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

PERFUMY
do wnętrz
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PILLOW MIST
Pomaga wyciszyć się i zrelaksować
po długim dniu. Bezalkoholowa
formuła oraz dodatek srebra
o właściwościach antybakteryjnych
korzystnie wpływa na jakość snu.
▪

redukuje stres i ułatwia
zasypianie

▪

o delikatnej formule

▪

nie brudzi tkanin

100 ml

75,00 PLN
750,00 PLN / 1 l

FRESH FEELING | 714001

COZY NIGHT | 714003

AMAZING SLEEP | 714005

Miks zielonego galbanum, świeżych
ekstraktów mięty, romantycznej róży
oraz kojącej nerwy bergamotki.

Zestawienie ciepłych nut cynamonu,
otulającego zmysły kardamonu i białego
piżma z akordami szlachetnego drzewa
sandałowego i lawendy.

Mariaż ziołowych aromatów
lawendy, rozmarynu i szałwii
przepleciony rozkosznym zapachem
słodkiej wanilii.

CALM MOMENTS | 714002

PLEASANT EVENING | 714004

Połączenie uspokajającej lawendy ze
stosowanym w medycynie chińskiej
drzewem sandałowym z dodatkiem
świeżej cytryny i geranium.

Duet stworzony z kwiatowych
akordów uwodzicielskiej róży
i uspokajającego jaśminu ożywiony
zielonymi, soczystymi owocami.

ZAWIESZKA zapachowa
AIR FRESHENER
Oryginalna kompozycja pachnie równie pięknie jak Twoje
ulubione perfumy PURE ROYAL. Stopniowo uwalnia
wyrazistą woń.

WARDROBE FRAGRANCE

▪

z wygodną gumką do zawieszania

Unikalna kompozycja perfumeryjna w Twojej garderobie,
sypialni i biurze.

▪

idealna do rozmaitych wnętrz, np. domu, biura czy
samochodu

▪

10,5 g
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ZAWIESZKA
zapachowa do szafy

stopniowo uwalnia zapach

14,2 g, 15,2 g

37,00 PLN

37,00 PLN

352,38 PLN / 100 g

260,56 PLN / 100 g
243,43 PLN / 100 g

ZAPACHY DAMSKIE:
366 (708085)
| 809 (708052)

ZAPACHY DAMSKIE:
366 (708037)
| 809 (708043)

ZAPACHY MĘSKIE:
823 (708053)

ZAPACHY MĘSKIE:
335 (708038)
| 823 (708045)

ZAPACHY UNISEX:
900 (708054)
| 910 (708089)
913 (708089)

ZAPACHY UNISEX:
900 (708055)

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

MGIEŁKA
do pościeli
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1

2

Jednocześnie wypełnia
pomieszczenie pięknym zapachem,
pozytywnie nastraja i znakomicie
wpływa na kondycję organizmu.
zawiera naturalne olejki
eteryczne

▪

ma działanie prozdrowotne

▪

wykonana ręcznie

▪

na bazie wosku roślinnego

▪

z bawełnianym knotem

▪

o szerokiej gamie zapachów

170 g

PERFECT SATISFACTION | 719831
cedr, sosna, wetiwer
drzewny, świeży
rozpala zmysły

1
3

▪

MAKE ME HAPPY | 719830
pomarańcza, lawenda, paczula
kwiatowo-cytrusowy
poprawia samopoczucie

SOY CANDLE

4

TOBACCO RELIEF | 719832
trawa cytrynowa, pomarańcza, rozmaryn
cytrusowy, przejrzysty
niweluje zapach dymu papierosowego

4

BREATHE EASY | 719833
eukaliptus, mięta
intensywnie odświeżający
udrażnia drogi oddechowes

5

2

POSITIVE ENERGY | 719834
5

sosna, rozmaryn
drzewno-ziołowy
pobudza do działania

239,00 PLN
1405,88 PLN / 1 kg

6

RELAXING EVENING | 719835

25 H

ATHERA
OM

NDMADE
HA

olejki eteryczne
zapach
właściwości aromaterapeutyczne

3

6

Ekologiczne świece sojowe:
GRAWER NA SZKLE

NIE SZKODZĄ
ŚRODOWISKU,
POMAGAJĄ TOBIE

Świece serii PURE ROYAL ECO zostały stworzone w myśl filozofii Eco Friendly.
Nie tylko nie szkodzą środowisku, ale na dodatek pomagają Tobie, uwalniając
dobroczynne właściwości olejków eterycznych.

PRZYJAZNE
LUDZIOM
I NATURZE

WYJĄTKOWY
WOSK SOJOWY
218

▪

są biodegradowalne

▪

nie dymią się i nie emitują szkodliwych związków

▪

ich knot nie zawiera cynku i ołowiu

▪

wypalają się do samego końca

▪

jest bezwonny, dzięki czemu wyraźnie czuć zawarte w świecy olejki eteryczne

▪

spala się w niskiej temperaturze, więc nie można się nim poparzyć

▪

łatwo go zmyć z każdej powierzchni

PURE ROYAL HOME ECO

AS
CZ P

ENIA
AL

AR

pomarańcza, goździk, cynamon
słodko-pikantny
relaksuje

PY

PURE ROYAL HOME ECO

ŚWIECA sojowa
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PURE ROYAL HOME

Trzcinki zapachowe

HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL
Dzięki nim każdego dnia możesz
przeprowadzać we własnym domu
niezwykły rytuał zapachowy. Podaruj
sobie odrobinę luksusu za sprawą
wyjątkowych zapachów w pięknej
oprawie.
▪

wyszukane akordy
drogocennych składników
sprawią, że we wnętrzu przez
długi czas będzie unosił się
niepowtarzalny zapach

▪

elegancki design

▪

niezwykła trwałość zapachu
– aż do 70 dni

100 ml

165,00 PLN
1650,00 PLN / 1 l

ZAPACHY DAMSKIE:
362 (718362)
| 366 (718366)
708 (718708)
| 809 (718809)

Świeca zapachowa HOME RITUAL

ZAPACHY MĘSKIE:
199 (718199)
| 335 (718335)

HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

ZAPACHY UNISEX:
900 (708054)
| 907 (718907)
910 (718910)
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Produkty prestiżowej linii PURE HOME zachwycają nie tylko wyjątkowymi
zapachami, lecz także niezwykle stylowym designem. Wybraliśmy
najpiękniejsze kompozycje perfumeryjne, dzięki którym każdego dnia będziesz
otaczać swój dom aurą zniewalających akordów, rozpieszczając zmysły
domowników i gości.

▪

czas palenia od 35 do 40 godzin

▪

zatopiona w eleganckim szkle

▪

o ponadczasowych zapachach perfum PURE i PURE ROYAL

150 g

125,00 PLN

ZAPACHY DAMSKIE:
366 (719814)
809 (719809)
ZAPACHY UNISEX:
900 (719900)
910 (719910)

PURE ROYAL HOME

PIĘKNY ZAPACH,
STYLOWY DESIGN

O zniewalającym zapachu oraz najwyższym standardzie jakości. Wprowadza
do pomieszczenia zmysłowy nastrój, stanowiąc jednocześnie gustowną ozdobę
każdego wnętrza. Zawiera parafinę wytworzoną w nowoczesnym procesie
hydrorafinacji, spełniającą restrykcyjne wymagania niemieckiej normy RAL.

833,33 PLN / 1 kg
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HOME RITUAL WAX MELTS
Sprawia, że wnętrze domu wypełnia
się pięknym aromatem. Dzięki
niepowtarzalnym kompozycjom
zapachowym potęguje przyjemność
płynącą ze spędzania w nim czasu.
▪

wykonany na bazie
ekologicznych surowców
najwyższej jakości

▪

przyjazny zarówno
domownikom, jak i środowisku

2

75 g

119,00 PLN
158,66 PLN / 100 g

ZAPACHY UNISEX:
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1

1

LEMONGRASS
719840 |

2

WHITE SANDALWOOD
719841 |

3

MELT WAX 900
719845 |

4

MELT WAX 910
719846 |

3

4

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

WOSK
ZAPACHOWY
Home Ritual
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Czar aromatów
Mowa jest srebrem, a milczenie… zapachem. Perfumy wyrażają
więcej niż tysiąc słów. Co chcesz, by powiedziały o Tobie?
Jaki charakter powinny nadać wnętrzu Twojego domu?
Odkryj wyjątkowe, magnetyzujące kompozycje; podkreśl
swoją indywidualność.

PURE 427

PURE 449

Z NUTĄ SZYPROWĄ

Z NUTĄ DRZEWNĄ

zmysłowe i romantyczne

Charakter:
radosny, urzekający

Charakter:
wielowątkowy, porywający, pełen wdzięku

PURE 485

PURE 414

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: malina, bergamotka
Serca: róża, irys, fiołek
Bazy: paczula

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, mandarynka, gruszka,
bergamotka, lukrecja, rabarbar,
brzoskwinia, ananas, kokos, śliwka,
grejpfrut, kardamon
Serca: jaśmin wielkolistny, róża, konwalia,
drzewo pomarańczowe, nuty słoneczne,
fiołek, pelargonia, osad z wina
Bazy: wanilia, gourmand, paczula, piżmo,
drzewo sandałowe, drzewo cedrowe,
suche drewno

Charakter:
zaskakujący, dwuznaczny

Charakter:
niezależny, bardzo kobiecy

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, czarna porzeczka, liście
żurawiny
Serca: róża, kwiat pomarańczy, jaśmin,
brzoskwinia
Bazy: paczula, drzewo cedrowe, bursztyn,
wanilia, bób tonka, mech dębowy, piżmo

Nuty zapachowe:
Głowy: kaktus
Serca: różowa frezja, jaśmin, róża
Bazy: drzewo cedrowe, nuty drzewne

PURE 10
100010 |

Charakter:
ciepły, słodki

PURE 437

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, liście bluszczu,
kwiaty champaka
Serca: jaśmin, afrykańska orchidea, róża
Bazy: amarant, jeżyny,piżmo

Charakter:
uwodzicielski, pełen słodyczy

PURE 17
100017 |

Charakter:
pobudzający, przyjazny
Nuty zapachowe:
Głowy: melon, brzoskwinia, jabłko
Serca: frezja, lilia, mimoza, tuberoza,
jaśmin
Bazy: cedr, ylang-ylang, piżmo

PURE 25
100025 |

Charakter:
harmonijny, lekko zuchwały
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, akcenty wodne
Serca: jaśmin, frezja, irys, passiflora
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, wanilia

PURE 180
100180 |

Charakter:
uwodzicielski, zmienny
Nuty zapachowe:
Głowy: liczi, malina, róża
Serca: frezja, konwalia, cedr
Bazy: wanilia, ambra, wetiwer

PURE 420
100420 |

Charakter:
uwodzicielsko słodki, kuszący
Nuty zapachowe:
Głowy: czerwone owoce, mandarynka
Serca: konwalia, piwonia
Bazy: pralina, bursztyn, piżmo, karmel
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100427 |

100437 |

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, truskawka, świeże
kwiaty
Serca: brzoskwinia, osmantus, malinowe
makaroniki
Bazy: kakao, bursztyn, wanilia

PURE 438
100438 |

Charakter:
słodki, kobiecy, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat jabłoni, nektarynka, gruszka
Serca: jaśmin, piwonia, heliotrop
Bazy: brązowy cukier, olibanum, wanilia,
piżmo

PURE 443
100443 |

Charakter:
elegancki, kuszący, ciepły
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, bergamotka, czarna
porzeczka
Serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, ylangylang, konwalia
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe, wanilia

100449 |

PURE 486
100486 |

Charakter:
słodki, dziewczęcy, apetyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, malina, bergamotka
Serca: piwonia, róża, konwalia majowa, irys
Bazy: drzewo sandałowe, paczula, drzewo
cedrowe, piżmo

PURE 499
100499 |

Charakter:
pudrowy, przyjemny
Nuty zapachowe:
Głowy: gruszka, czerwone owoce, jabłko
Serca: brzoskwinia, konwalia majowa,
drzewo cedrowe
Bazy: wanilia, karmel, piżmo

100493 |

Charakter:
uwodzący, miłosny
Nuty zapachowe:
Głowy: malina, czarna porzeczka, gruszka,
pomarańcza
Serca: róża, frezja
Bazy: wanilia, piżmo, kaszmir, paczula

PURE 706
100706 |

Charakter:
miękki, pudrowy, romantyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, liść fiołka, kolendra
Serca: brzoskwinia, lilia wodna, róża,
fiołek, narcyz
Bazy: wetiwer, drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe, piżmo

Z NUTĄ ZIELONĄ

Charakter:
kobiecy, zmysłowy

PURE 01

100700 |

100447 |

Charakter:
wyrazisty, powabny, pogodny

PURE 716

Nuty zapachowe:
Głowy: egzotyczne owoce, czerwone
owoce, bergamotka, żółta śliwka, różowe
jagody
Serca: konwalia majowa, frezja, róża,
jaśmin, brzoskwinia
Bazy: paczula, mech, piżmo, drzewo
bursztynowe, drzewo sandałowe

PURE 493

PURE 700

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, jabłko, liście fiołka
Serca: piwonia, konwalia
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, bursztyn

PURE 447

100485 |

100716 |

Charakter:
słodki, uroczy, beztroski
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cytryna, jeżyna,
czarna porzeczka
Serca: jaśmin, magnolia, nuty wodne
Bazy: piżmo, drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe

100001 |

Charakter:
chłodny i ciepły jednocześnie
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, herbata, żurawina
Serca: jaśmin, piwonia, lilia wodna
Bazy: nuty drzewne, paczula

PURE 81
100081 |

Charakter:
ekscentryczny, ale subtelny
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, ogórek, magnolia
Serca: konwalia, róża, fiołek
Bazy: drzewo sandałowe, ambra

100414 |

PURE 445
100445 |

Charakter:
radosny, wibrujący, soczysty
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka,
nektarynka
Serca: róża, jaśmin, wiciokrzew, lilia wodna
Bazy: drzewo sandałowe, paczula, drzewo
cedrowe, wanilia, piżmo

Z NUTĄ WODNĄ
PURE 07
100007 |

Charakter:
wyważony, łagodny
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, piwonia, pachnący groszek
Serca: frezja, jaśmin, lilia
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo
cedrowe, piżmo

Perfumy
PURE
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

74,00 PLN
148,00 PLN / 100 ml

Heart: freesia, jasmine, lily
Base: sandalwood, cedarwood, musk

PURE 174
100174 |

Charakter:
magiczny, migotliwy
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, liczi
Serca: lilia, magnolia, jaśmin, imbir, pieprz
Bazy: bursztyn, piżmo

PURE 701
100701 |

Charakter:
magnetyczny, sensualny
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, rabarbar, jabłko
Serca: jaśmin, konwalia, frezja
Bazy: piżmo, brzoskwinia

PURE 488
100488 |

Charakter:
lekki, promienny, elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, bergamotka, liczi, nuty
wodne
Serca: róża, jaśmin, magnolia, goździk
Bazy: drzewo sandałowe, ambra, mech
dębowy, drzewo cedrowe, piżmo

PURE DAMSKIE

PURE DAMSKIE

KWIATOWE
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PURE 97

PURE 444

zmysłowe i romantyczne

Charakter:
rozkoszny, aksamitny

Charakter:
kuszący, zaskakujący, ciepły

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, konwalia, róża
Serca: lilia, gardenia, palma, narcyz
Bazy: czarna porzeczka, piżmo, mech
dębowy

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, gruszka, słodka
pomarańcza
Serca: róża, irys, fiołek, ylang-ylang
Bazy: wanilia, piżmo, paczula, kawa

PURE 132

PURE 446

PURE 491
100491 |

Charakter:
pogodny, beztroski
Nuty zapachowe:
Głowy: ylang-ylang, cytryna, morska bryza
Serca: jaśmin, róża, kwiat pomarańczy
Bazy: śliwka, kaszmeran, piżmo

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ
PURE 702
100702 |

Charakter:
wyrazisty, pełen pasji
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, nuty
wodne
Serca: jaśmin, pelargonia, konwalia
Bazy: piżmo, bursztyn

100132 |

Charakter:
ekskluzywny, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, kardamon, pieprz,
pomarańcza
Serca: tuberoza, kokos, gardenia, piwonia
Bazy: ambra, piżmo

100444 |

100446 |
Charakter:
buntowniczy, zmysłowy

100183 |

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, jabłko, hiacynt,
petitgrain
Serca: kwiat pomarańczy, jaśmin, tuberoza,
róża
Bazy: drzewo cedrowe, wanilia, piżmo,
drzewo kaszmirowe, suchy bursztyn,
heliotrop

Charakter:
ostry, mocny

PURE 487

PURE 183

100487 |

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: żurawina, różowy pieprz,
tamaryndowiec
Serca: czarny fiołek, kakao, róża,
ciemiernik
Bazy: paczula, wanilia, drzewo massoia

PURE 21

PURE 239
100239 |

Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, malina, czarna
porzeczka, jabłko
Serca: róża, piwonia, goździk, irys
Bazy: paczula, drzewo sandałowe, piżmo,
wanilia

Charakter:
klasyczny, ciepły, otulający

Charakter:
wibrujący, intensywny

PURE 489

Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, ylang-ylang, kwiat
pomarańczy
Serca: róża, konwalia, irys
Bazy: cybet, mech dębowy, drzewo
sandałowe

Nuty zapachowe:
Głowy: kardamon, różowy pieprz,
mandarynka
Serca: irys, leśne dzwonki, cejlońska
herbata
Bazy: drzewo cedrowe, wetiwer, piżmo

100021 |

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE 20
100020 |

Charakter:
uwodzicielski, sensualny

228

100097 |

Nuty zapachowe:
Głowy: osmantus, czarna herbata,
bergamotka
Serca: róża, frezja, magnolia, orchidea
Bazy: piżmo, paczula

PURE 434
100434 |

Charakter:
zuchwały, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, grejpfrut, lukrecja
Serca: róża, kwiat pomarańczy, konwalia,
irys
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, piżmo

Charakter:
fantazyjny, zmysłowy, kuszący

100489 |

Charakter:
futurystyczny, ekscentryczny
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone liście, anyż, czarna
porzeczka
Serca: kwiat pomarańczy, nuty wodne,
konwalia majowa, drzewo kaszmirowe
Bazy: drzewo cedrowe, paczula, bób
tonka, ambra

Perfumy
PURE
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

74,00 PLN
148,00 PLN / 100 ml

PURE DAMSKIE

PURE DAMSKIE

KWIATOWE

229

PURE 440

Z NUTĄ DRZEWNĄ

Z NUTĄ OWOCOWĄ

mocne i nieujarzmione

Charakter:
wykwintny, zmysłowy

PURE 26

PURE 12

Z NUTĄ KWIATOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, orzech laskowy,
brzoskwinia, rabarbar
Serca: irys, kwiat pomarańczy, karmel,
kokos
Bazy: wanilia, paczula, piżmo

Charakter:
rozgrzewający, otulający

Charakter:
hipnotyzujący, uwodzicielski

Nuty zapachowe:
Głowy: gujawa, malina, bergamotka, kokos
Serca: lilia wodna, róża, papryka, magnolia
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, kawa,
karmel

Nuty zapachowe:
Głowy: passiflora
Serca: jaśmin, gardenia
Bazy: wanilia, klon, wetiwer

PURE 448

100032 |

PURE 09
100009 |

Charakter: głęboko zapadający w pamięć,
magiczny
Nuty zapachowe:
Głowy: fiołek, kardamon, zielone owoce
Serca: migdały, jaśmin
Bazy: wanilia, piżmo

PURE 101
100101 |

Charakter:
finezyjny, niezapomniany
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy, gruszka
Serca: imbir, kadzidło
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, miód,
piżmo

PURE 257
100257 |

Charakter:
wykwintny, zaskakujący
Nuty zapachowe:
Głowy: róża, wiciokrzew, mandarynka
Serca: stokrotka, jaśmin
Bazy: piżmo, paczula

PURE 431
100431 |

Charakter:
zuchwały, zmysłowy, intrygujący
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, jabłko
Serca: jaśmin, konwalia
Bazy: bób tonka, piżmo

PURE 436
100436 |

Charakter:
czarujący, niepokorny
Nuty zapachowe:
Głowy: kokos, orzech laskowy, konwalia
Serca: kwiat pomarańczy, róża
Bazy: drzewo kaszmirowe, wanilia,
bursztyn
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100440 |

PURE 441
100441 |

Charakter:
świeży, wyzwolony
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, lawenda, ylang-ylang
Serca: jaśmin, irys
Bazy: wanilia, drzewo sandałowe, piżmo

PURE 442
100442 |

Charakter:
ciepły, pikantny, intrygujący
Nuty zapachowe:
Głowy: róża, kwiat pomarańczy, gruszka
Serca: kawa, jaśmin, brzoskwinia
Bazy: wanilia, paczula, drzewo cedrowe

PURE 492
100492 |

Charakter:
lekki, pudrowy
Nuty zapachowe:
Głowy: rabarbar, narcyz
Serca: migdał, mleko
Bazy: kaszmir, drzewo cedrow

PURE 717
100717 |

Charakter:
wabiący, niepokorny
Nuty zapachowe:
Głowy: pieprz, świeże kwiaty, piżmo
wodne
Serca: jaśmin, białe piżmo
Bazy: drzewo sandałowe, kaszmir,
mrożone piżmo

100026 |

100448 |

Charakter:
zaskakujący, uwodzicielski, z nutą słodyczy
Nuty zapachowe:
Głowy: płatki róż, kwiat szafranu, białe
lasy
Serca: jaśmin wielkolistny, śliwka, wanilia
płaskolistna
Bazy: wetiwer, bursztyn, piżmo

100012 |

PURE 32
Charakter:
fascynujący, niejednoznaczny
Nuty zapachowe:
Głowy: melon, kokos, mandarynka, wata
cukrowa
Serca: jeżyna, mango, śliwka, miód
Bazy: wanilia, czekolada, toffi

PURE 98
100098 |

Z NUTĄ KORZENNĄ

Charakter:
świeży, subtelny

PURE 24

Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, bergamotka,
cytryna
Serca: jaśmin, konwalia, róża
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo
cedrowe, bursztyn

100024 |

Charakter:
egzotyczny, mocno pikantny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kminek,goździk
Serca: mango, heliotrop, kardamon
Bazy: piżmo, wanilia, ambra

PURE 173
100173 |

Charakter:
oniryczny, przymglony
Nuty zapachowe:
Głowy: anyż, lukrecja
Serca: drzewo jacaranda, gorzkie migdały
Bazy: drzewo sandałowe, piżmo, mech

PURE 177
100177 |

Charakter:
wyzwalający pragnienia, ciepły
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, liść laurowy, różowy
pieprz
Serca: szafran, kwiat pomarańczy
Bazy: kadzidło, wanilia, drzewo sandałowe

PURE 237
100237 |

Charakter:
prowokujący, zalotny
Nuty zapachowe:
Głowy: owoce egzotyczne, czarna
porzeczka
Serca: piwonia, jaśmin, śliwka
Bazy: wanilia, piżmo, ambra

PURE 413
100413 |

Charakter:
przepojony słodyczą, lekko figlarny
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, gruszka
Serca: irys, jaśmin, kwiat pomarańczy
Bazy: czekoladowe pralinki, paczula,
wanilia

PURE 426
100426 |

Charakter:
śmiały, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, neroli
Serca: kwiat pomarańczy, malina, jaśmin
Bazy: paczula, wanilia, drzewo kaszmirowe

Perfumy
PURE
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

74,00 PLN
148,00 PLN / 100 ml

PURE DAMSKIE

PURE DAMSKIE

ORIENTALNE

231

Z NUTĄ OWOCOWĄ

świeże i pobudzające

PURE 484

PURE 05

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Charakter:
świetlisty i uderzający jednocześnie

Charakter:
intrygujący, nowoczesny

Z NUTĄ ORIENTALNĄ

PURE 419

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, pomarańcza, gałka
muszkatołowa, goździk
Serca: kwiat pomarańczy, jaśmin, tuberoza,
lawenda
Bazy: wanilia, labdanum, paczula, drzewo
sandałowe

Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, gardenia
Serca: drzewo sandałowe, róża, kolendra
Bazy: wanilia, wetiwer, paczula

PURE 703

PURE 16

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, czarna porzeczka,
żurawina, liście herbaty
Serca: lilia wodna, róża, biała piwonia
Bazy: wanilia, paczula, piżmo

100419 |

Charakter:
optymistyczny, niezobowiązujący
Nuty zapachowe:
Głowy: cytrusy, grejpfrut, bergamotka,
nuty wodne, calone, melon, brzoskwinia
Serca: nuty drzewne, jaśmin, konwalia
Bazy: piżmo, ambra

Z NUTĄ CYTRYNY
PURE 33
100033 |

Charakter:
orzeźwiający, radosny
Nuty zapachowe:
Głowy: mango, sycylijska cytryna, jabłko
Serca: jaśmin, bambus, białe róże
Bazy: drzewo cedrowe, ambra

Z NUTĄ MANDARYNKI
PURE 23

100484 |

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, gruszka, nuty zielone
Serca: orchidea
Bazy: paczula, toffi

Z NUTĄ KWIATOWĄ

PURE 34

PURE 432

Charakter:
swobodny, radosny

Charakter:
szykowny, pełen wdzięku

Nuty zapachowe:
Głowy: irys, ananas, hiacynt, różowy
pieprz
Serca: jaśmin, cytryna
Bazy: wanilia, wetiwer, piżmo

ponętne i kuszące

100432 |

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, nuty
zielone
Serca: róża, jaśmin
Bazy: nuty drzewne, piżmo

50 ml | Zaperfumowanie: 20%

74,00 PLN
148,00 PLN / 100 ml
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Z NUTĄ DRZEWNĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: konwalia, czerwona pomarańcza
Serca: mandarynka, jaśmin, róża
Bazy: wanilia, drzewo sandałowe, białe
piżmo

PURE 18

PURE 06
100006 |

Charakter:
zwiewny, dyskretny
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamotka, mięta
Serca: pomarańcza, zielona herbata
Bazy: mech dębowy, ambra

100016 |

SZYPROWE

Charakter:
zmysłowy, z nutą słodyczy

Z NUTĄ POMARAŃCZY

100005 |

Charakter:
bajeczny, fascynujący

100023 |

Perfumy
PURE

DRZEWNE

Z NUTĄ ORIENTALNĄ

100018 |

Charakter:
promienny, powabny
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, kwiat pomarańczy
Serca: róża, jaśmin, ylang-ylang
Bazy: białe piżmo, wetiwer, bób tonka,
wanilia

100034 |

PURE 80

wytworne i z klasą

100703 |

Charakter:
świeży, lekki, radosny

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE 241
100241 |

Charakter:
uwodzicielski, nieskrępowany, pełen
wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: ylang-ylang, lilia Casablanca, kwiat
pomarańczy
Bazy: drzewo sandałowe, żywica
bursztynowa, wanilia

100080 |

Charakter:
zaskakujący, apetyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: sorbet truskawkowy, wiśnia,
ananas
Serca: karmelizowany popcorn, fiołek, róża
Bazy: piżmo, ambra, paczula

PURE 372
100372 |

Charakter:
wytworny, klasyczny, wyważony
Nuty zapachowe:
Głowy: paczula, zielone jabłko, bergamota,
cytryna, różowy pieprz
Serca: drzewo sandałowe, róża, piżmo
Bazy: brzoskwinia, czarna porzeczka, lilia,
ylang-ylang, bursztyn

PURE DAMSKIE

PURE DAMSKIE

CYTRUSOWE
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PURE MĘSKIE

ORIENTALNE

DRZEWNE

Z NUTĄ FOUGERE

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

PURE 494

PURE 497

Charakter:
otwarty, świetlisty

Charakter:
pozytywny, elegancki

Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, cynamon
Serca: irys, wetiwer, kasztan
Bazy: kaszmir, bób tonka

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, mandarynka, cytryna,
pieprz
Serca: jałowiec, drzewo cedrowe, chili,
geranium
Bazy: paczula, wetiwer, mech, nuty
drzewno-bursztynowe

mocne i nieujarzmione

100494 |

PURE 496
100496 |

wytworne i z klasą

100497 |

Charakter:
mocny, ale rześki
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, czarny pieprz, bergamotka
Serca: cynamon, kardamon
Bazy: piżmo, wetiwer, kasztan

SZYPROWE

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

Z NUTĄ OWOCOWĄ

PURE 495

PURE 498

Charakter:
przejrzysty, zapraszający

Charakter:
otwarty, budzący zaufanie

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka
Serca: woda kokosowa
Bazy: bursztyn

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, melon, żywica elemi,
ananas, pomarańcza, czarna porzeczka,
cytryna, jabłko, różowy pieprz
Serca: róża, konwalia majowa, absynt,
lawenda, kardamon
Bazy: drzewo cedrowe, mech, skóra,
wetiwer haitański, paczula, suche drewno,
piżmo

18,90 EUR
378,00 EUR / 1 l

Perfumy
PURE
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

74,00 PLN
148,00 PLN / 100 ml
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100498 |

PURE MĘSKIE

100495 |

ponętne i kuszące
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PURE 465

PURE 475

mocne i nieujarzmione

Charakter:
sugestywny, aromatyczny

Charakter:
ciepły, pociągający

Z NUTĄ KORZENNĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: kardamon, bergamotka, cytryna,
mięta, pomarańcza
Serca: szałwia, lawenda, kwiat
pomarańczy, bób tonka, petitgrain
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, ambra,
piżmo

PURE 224
100224 |

Charakter:
słodki, uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, grejpfrut, trawa
Serca: szafran, fiołek, jaśmin, gałka
muszkatołowa
Bazy: cukier trzcinowy, wanilia, ambra

PURE 466
100466 |

Charakter:
seksowny, intrygujący, przydymiony
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, bazylia, lawenda,
pomarańcza, cytryna
Serca: kwiat jabłoni, heliotrop, nuty
wodne, arbuz, goździk
Bazy: piżmo, drzewo cedrowe, bób tonka,
drzewo sandałowe, drzewo gwajakowe

PURE 719
100719 |

Charakter:
przejrzysty, zaskakujący
Nuty zapachowe:
Głowy: cyprys, kardamon
Serca: kaszmir, szałwia
Bazy: neroli, skóra, paczula

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE 52
100052 |

Charakter:
chwytliwy, porywający
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, bergamotka, mięta
Serca: jaśmin, pelargonia, lawenda
Bazy: cynamon, goździk, piżmo
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100465 |

PURE 481
100481 |

Charakter:
nowoczesny, ekstrawagancki, niepokorny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cyprys, świeże kwiaty
Serca: irys, lawenda, jasne drewno
Bazy: bursztyn, irys, piżmo

Z NUTĄ AMBRY
PURE 64
100064 |

Charakter:
gustowny, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, drzewo cedrowe,
anyż
Serca: rozmaryn, kwiaty drzewa oliwnego
Bazy: piżmo, drzewo gwajakowe, bób
tonka

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE 471
100471 |

Charakter:
tajemniczy, ekstrawagancki
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, pomarańcza
Serca: cynamon, tytoń, goździk
Bazy: paczula, bób tonka, mirra

100475 |

CYTRUSOWE

Z NUTĄ DRZEWNĄ

świeże i pobudzające

PURE 718

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, mandarynka, cytryna,
kardamon
Serca: lawenda, jaśmin, cyklamen
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, paczula,
bób tonka

Z NUTĄ CYTRYNY

Charakter:
dynamiczny, charyzmatyczny

PURE 57

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: śliwka, jabłko, bergamotka
Serca: cynamon, różowy pieprz
Bazy: wanilia, jamajski rum

Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, cytryna, nuty
aldehydowe
Serca: jabłko, kardamon, jaśmin
Bazy: wetiwer, drzewo cedrowe, piżmo

PURE 478
100478 |

Charakter:
orzeźwiający, pełen pasji, nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, yuzu, pomarańcza,
zielone jabłko
Serca: geranium, imbir, arbuz, cynamon,
goździki
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe, wetiwer, bursztyn

100057 |

Charakter:
pełen słońca, mistrzowski

Z NUTĄ POMARAŃCZY
PURE 93
100093 |

Charakter:
nowoczesny, żywy

PURE 482

Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, rozmaryn, bergamotka
Serca: cyklamen, lawenda, jaśmin, imbir
Bazy: mech dębowy, bluszcz

Charakter:
pobudzający, świeży, porywający

Z NUTĄ MANDARYNKI

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, żółta mandarynka,
ananas, jabłko, bergamotka, zielone liście,
grejpfrut
Serca: gałka muszkatołowa, czarny pieprz,
szafran, imbir, drzewo pomarańczowe,
kardamon
Bazy: wanilia, drzewo cedrowe, bursztyn,
suche drewno, styrak, paczula, bób tonka,
wetiwer haitański

PURE 134

100482 |

100134 |

Charakter:
orzeźwiający, zniewalający
Nuty zapachowe:
Głowy: gorzka pomarańcza, cytryna,
bergamotka
Serca: rozmaryn, morska trawa, fiołek
Bazy: paczula, drzewo cedrowe, ambra

PURE 452
100452 |

Charakter:
mocno odświeżający, migotliwy
Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, mięta, cytrusy, nuty
wodne
Serca: neroli, drzewo cedrowe, pieprz,
cyprys
Bazy: bób tonka, wanilia, wetiwer

100718 |

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE 721
100721 |

Charakter:
otwarty, pozytywny, przebojowy
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, melon, pomarańcza,
cytryna, lawenda, szałwia, zielona jabłko
Serca: kolendra, jaśmin, frezja, kardamon,
cynamon, pieprz
Bazy: bób tonka, drzewo cedrowe,
bursztyn, piżmo, czystek

Perfumy
PURE
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

74,00 PLN
148,00 PLN / 100 ml

PURE MĘSKIE

PURE MĘSKIE

ORIENTALNE
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PURE 474

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA

wytworne i z klasą

Charakter:
niezależny, pociągający

PURE 110

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: mięta, cytryna
Serca: kardamon, pelargonia, nuty morskie
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, paczula,
drzewo sandałowe

Charakter:
odrobinę zuchwały, buntowniczy

PURE 55
100055 |

Charakter:
lekki, a zarazem elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: kolendra, jabłko
Serca: kadzidło, pieprz syczuański
Bazy: wanilia, nuty drzewne

PURE 472
100472 |

Charakter:
wyrazisty, luksusowy
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarna porzeczka,
limonka
Serca: jabłko, ananas, rozmaryn, żywica
elemi
Bazy: piżmo, paczula, drzewo cedrowe

PURE 479
100479 |

Z NUTĄ GOURMAND
PURE 720
100720 |

Charakter:
wyjątkowy, apetyczny, kokieteryjny
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, bylica, lawenda
Serca: imbir, kokos, pieprz, nuty pikantne
Bazy: wanilia, mech, drzewo cedrowe,
suche drewno, nuty gourmand

SZYPROWE
ponętne i kuszące

Charakter:
świeży, odważny, wyrafinowany

Z NUTĄ DRZEWNĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: sycylijska bergamotka, włoska
cytryna
Serca: liście fiołka, geranium, dziki jaśmin
Bazy: białe piżmo, mech dębowy, drzewo
cedrowe

PURE 56

Z NUTĄ WODNĄ
PURE 457
100457 |

Charakter:
świeży, minimalistyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty
wodne
Serca: jaśmin, liść laurowy
Bazy: ambra, paczula, mech dębowy
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100474 |

100056 |

Charakter:
rozpalający zmysły, wibrujący
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, lawenda, kwiaty gałki
muszkatołowej, wiciokrzew
Serca: malina, heliotrop, goździk
Bazy: drzewo cedrowe, żywica, jałowiec

100110 |

Nuty zapachowe:
Głowy: lawenda, bergamotka, kardamon
Serca: kwiat pomarańczy, konwalia
Bazy: piżmo, ambra, wanilia

Z NUTĄ ORIENTALNĄ

FOUGERE

PURE 490
100490 |

PURE 473
100473 |

uwodzicielskie i klasyczne

Charakter:
świeży, szlachetny, niepokorny

Nuty zapachowe:
Głowy: jałowiec, bergamotka, czerwona
pomarańcza
Serca: czerwony tymianek, gałka
muszkatołowa, szałwia
Bazy: piżmo, paczula, mech dębowy

Z NUTĄ PAPROCI

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, różowy pieprz
Serca: bursztyn, lawenda
Bazy: paczula, wetiwer, suche drewno

Charakter:
energetyzujący, przyciągający uwagę

PURE 480

Z NUTĄ WODNĄ

Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kumkwat, różowy
pieprz
Serca: kolendra, frezja, kardamon
Bazy: nuty skóry, drzewo jacaranda

Charakter:
osobliwy, harmonijny, tajemniczy

Charakter:
odważny, charakterny, zmysłowy

PURE 43
100043 |

PURE 704
100704 |

Charakter:
świeży, przyciągający, przekorny
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, imbir, jabłko
Serca: morska bryza, lawenda, pelargonia
Bazy: wetiwer, bób tonka, drzewo
cedrowe, bursztyn

PURE 705
100705 |

Charakter:
ciepły, urokliwy, czysty
Nuty zapachowe:
Głowy: nuty wodne, nuty pikantne, nuty
owocowe
Serca: nuty kwiatowe, nuty drzewne, nuty
zielone
Bazy: piżmo, ambra, mech

Perfumy
PURE
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

74,00 PLN
148,00 PLN / 100 ml

PURE 135
100135 |

Charakter:
zaskakujący, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: gorzka pomarańcza, mandarynka
Serca: santolina, trawa morska
Bazy: ambra, nuty drzewne

Z NUTĄ LAWENDY
PURE 54
100054 |

Charakter:
niejednoznaczny, świeży
Nuty zapachowe:
Głowy: mięta, bergamotka, rum
Serca: drzewo cedrowe, szałwia, lawenda
Bazy: mech dębowy, wetiwer, zamsz

100480 |

Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamota, neroli
Serca: geranium, hiacynt, lawenda, szałwia
muszkatołowa, aksamitka
Bazy: drzewo cedrowe, bób tonka, ambra,
mech dębowy, piżmo

PURE 483
100483 |

Charakter:
dojrzały, stonowany, retro
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, mandarynka, pomarańcza,
cynamon, szałwia
Serca: lawenda, paczula, rozmaryn
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo oliwne

PURE MĘSKIE

PURE MĘSKIE

DRZEWNE
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PERFUMED BODY BALM
Otula skórę zapachem najpiękniejszych perfum. Zawiera
składniki nawilżające i aktywnie regenerujące.
▪

300 ml

57,00 PLN
163,33 PLN / 1 l

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (506018)
20 (506020)
33 (506033)
81 (506081)
173 (506173)

Perfumowany
ŻEL POD PRYSZNIC
PERFUMED SHOWER GEL
Starannie oczyszcza ciało, pozostawiając na nim
zapach najpiękniejszych perfum.
▪

rozpieszcza zmysły jedwabistą konsystencją

▪

zawiera działający nawilżająco i regenerująco
pantenol

300 ml

53,50 PLN
178,33 PLN / 1 l
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z witaminą E, B5 i alantoiną

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (507018)
20 (507020)
33 (507033)
81 (507081)
173 (507173)
ZAPACHY MĘSKIE:
52 (507052)
134 (507134)
472 (507472)
473 (507473)

PURE KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE KOSMETYKI PERFUMOWANE

Perfumowany
BALSAM do ciała
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IDEALNE
W PODRÓŻY

Perfumowany
ŻEL POD
PRYSZNIC

Perfumowany
BALSAM do ciała

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (507018.02)
20 (507020.02)

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (506018.02)
20 (506020.02)
33 (506033.02)

Dzięki żelom i balsamom
o pojemności 50 ml przetestujesz
nieznane Ci dotąd zapachy, by
wybrać swój ulubiony. Ponadto
z łatwością zmieścisz je do walizki,
jadąc na przykład na wakacje.

BALSAM DO CIAŁA 50 ml

14,90 PLN
29,80 PLN / 100 ml

ŻEL POD PRYSZNIC 50 ml

13,90 PLN
27,80 PLN / 100 ml

ZAPACHY MĘSKIE:
472 (507472.02)
473 (507473.02)

PURE KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE KOSMETYKI PERFUMOWANE
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PRODUKTY
W WERSJI
MINI
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PHEROMONE

ATOMIZER
do perfum

DAMSKIE
FLIRT
05

10

18

23

101

431

120005

120023

120010

120101

120018

TRAVEL VIAL

20

120020

Dzięki jego niewielkim rozmiarom
możesz mieć swój ukochany zapach
zawsze przy sobie – w małej torebce,
kosmetyczce lub kieszeni.

120431

SUKCES
01

33

436

489

120001

120436

120033

81

120081

98

▪

z wykręcanym atomizerem
i szklanym wkładem

▪

bardzo elegancki

120098

120489

ATRAKCYJNOŚĆ

WYSOKOŚĆ: 9,5 cm | 10 ml

34

24,90 PLN

120034

413

120413

ZŁOTY | 920045 |

MĘSKIE

SREBRNY | 920090 |

UWODZENIE
52

120052

110

120110

473

120473

SUKCES
64

120064

134

120134

472

120472

PEWNOŚĆ SIEBIE
120056

135

120135

457

120457

Perfumy
PHEROMONE
50 ml | Zaperfumowanie: 20%

78,00 PLN

FEROMONY

Feromony to bezwonne substancje
– dodane do perfum wzmacniają ich
pobudzające działanie; to sekretna
broń, której zadaniem jest zwiększenie
atrakcyjności i pewności siebie.

TRAVEL PERFUME ATOMISER

56

156,00 PLN / 100 ml
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MĘSKIE

ZAPERFUMOWANIE: 30%

ZAPERFUMOWANIE: 24%

KWIATOWE

SZYPROWE

SZYPROWE

CYTRUSOWE

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Z NUTĄ DRZEWNĄ

Z NUTĄ MANDARYNKI

INTENSE 10 | 110010 |

INTENSE 05 | 110005 |

INTENSE 56 | 110056 |

INTENSE 134 | 110134 |

INTENSE 17 | 110017 |

INTENSE 16 | 110016 |

zmysłowe i romantyczne

Zapach, który prowokuje
Moc uwodzenia

INTENSE 25 | 110025 |
Czarująca kompozycja

Z NUTĄ ORIENTALNĄ

ponętne i kuszące

Rozpala zmysły

Kusząca słodycz

Z NUTĄ DRZEWNĄ

Perfumy INTENSE
50 ml

INTENSE 489 | 110489 |
Powiew nowoczesności

Z NUTĄ ZIELONĄ
INTENSE 81 | 110081 |
Świeżo i delikatnie

82,00 PLN

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ

164,00 PLN / 100 ml

Klasycznie

INTENSE 21 | 110021 |

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ
INTENSE 09 | 110009 |

Woda toaletowa (poniżej 16%)
Woda perfumowana (16%)

CYTRUSOWE
świeże i pobudzające

Z NUTĄ CYTRYNY
INTENSE 33 | 110033 |
Orzeźwiające i energetyczne

Perfumy (20%)

INTENSE (24-30%)
246

INTENSE 110 | 110110 |
Wyzwolony, męski i odważny

INTENSE 23 | 110023 |
Romantycznie radosne

DRZEWNE

FOUGERE

Z NUTĄ OWOCOWĄ

Z NUTĄ PAPROCI

Z NUTĄ WODNĄ

INTENSE 43 | 110043 |

INTENSE 457 | 110457 |

uwodzicielskie i klasyczne

Antidotum na nudę

Z NUTĄ LAWENDY

INTENSE 436 | 110436 |

INTENSE 473 | 110473 |

Dodaje pewności siebie

Z NUTĄ OWOCOWĄ
INTENSE 98 | 110098 |
INTENSE 413 | 110413 |

INTENSE 472 | 110472 |
Imponuje charakterem

Pobudza do działania

Dusza buntownika

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

Wyzwolony

Z NUTĄ KORZENNĄ
INTENSE 173 | 110173 |

Z NUTĄ KWIATOWĄ
INTENSE 52 | 110052 |

Definicja mężczyzny XXI wieku

Egzotyczna podróż

Z NUTĄ AMBRY
INTENSE 64 | 110064 |
Siła elegancji

Z NUTĄ MANDARYNKI

Esencja lekkości

wytworne i z klasą

Odkryj tajemnicę

Elegancja w biznesie

Woda kolońska (3-5%)

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA

świeże i pobudzające

Delikatna prowokacja

Eksplozja namiętności
Zawsze na czasie

Zdecydowanie współczesny

INTENSE 18 | 110018 |

INTENSE 20 | 110020 |
INTENSE 97 | 110097 |

ponętne i kuszące

INTENSE

INTENSE

DAMSKIE
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PERFUMED BODY MIST
Działa niczym morska bryza,
zapewniając natychmiastowy efekt
odświeżenia. Pozostawia na skórze
przepiękny zapach PURE.
▪

zawiera znakomity emolient
– dyspergowany w wodzie
olej kokosowy o działaniu
pielęgnacyjnym

▪

idealna na upalne dni jako
alternatywa dla perfum

150 ml

85,00 PLN
566,66 PLN / 1 l

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON
Dzięki połączeniu właściwości antyperspirujących z kompozycją
zapachową zapewnia uczucie komfortu i świeżości.
▪

eliminuje skutki nadmiernej potliwości

▪

nie pozostawia śladów na ubraniach

▪

nie zawiera alkoholu

▪

o szerokiej gamie zapachów

Bezzapachowy
ANTYPERSPIRANT
w kulce unisex
FRAGRANCE-FREE
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON
Uniwersalny roll-on można połączyć
z dowolnymi perfumami.
Zapewnia długotrwałą ochronę
przed przykrym zapachem.
▪

dla kobiet i mężczyzn

▪

nie brudzi ubrań

▪

nie zawiera alkoholu

50 ml

39,00 PLN
78,00 PLN / 100 ml

50 ml | 508000

39,00 PLN
78,00 PLN / 100 ml

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (508018)
| 20 (508020)
| 33 (508033)
81 (508081)
| 173 (508173)
ZAPACHY DAMSKIE:
18 (521018)
| 20 (521020)
372 (521372)
| 489 (521489)
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Perfumowany
ANTYPERSPIRANT
w kulce

ZAPACHY MĘSKIE:
52 (508052)
| 134 (508134)
| 199 (508199)
472 (508472)
| 473 (508473)

PURE KOSMETYKI PERFUMOWANE

PURE KOSMETYKI PERFUMOWANE

Perfumowana
MGIEŁKA
do ciała
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PURE HOME

Trzcinki
zapachowe
HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL
Dzięki nim każdego dnia możesz
przeprowadzać we własnym domu
niezwykły rytuał zapachowy. Podaruj
sobie odrobinę luksusu za sprawą
wyjątkowych zapachów w pięknej
oprawie.
▪

wyszukane akordy
drogocennych składników
sprawią, że we wnętrzu przez
długi czas będzie unosił się
niepowtarzalny zapach

▪

elegancki design

▪

niezwykła trwałość zapachu
– aż do 70 dni

ZAPACHY DAMSKIE:
05 (718005)
10 (718010)
16 (718016)
18 (718018)
20 (718020)
21 (718021)
32 (718032)
33 (718033)
34 (718034)
81 (718081)
372 (718372)
413 (718413)
431 (718431)
436 (718436)
489 (718489)

ZAPACHY MĘSKIE:
52 (718052)
56 (718056)
134 (718134)
457 (718457)
472 (718472)
473 (718473)

100 ml

165,00 PLN

PIĘKNY ZAPACH, STYLOWY DESIGN
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KOMPOZYCJE PEŁNE
BARW

Z zewnątrz białe lub czarne, w środku pełne barw dzięki
niesamowitym kompozycjom perfum PURE; pasują do każdego
wnętrza, zachwycają każdego, kto się z nimi zetknie; uwalniają
piękny zapach przez wiele tygodni. Staną się najwspanialszą
ozdobą Twojego domu.

PURE HOME

1650,00 PLN / 1 l
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PURE HOME

Świeca zapachowa HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE
O zniewalającym zapachu oraz najwyższym standardzie jakości.
Wprowadza do pomieszczenia zmysłowy nastrój, stanowiąc
jednocześnie gustowną ozdobę każdego wnętrza. Zawiera
parafinę wytworzoną w nowoczesnym procesie hydrorafinacji,
spełniającą restrykcyjne wymagania niemieckiej normy RAL.
▪

czas palenia od 35 do 40 godzin

▪

zatopiona w eleganckim szkle

▪

o ponadczasowych zapachach perfum PURE

150 g

125,00 PLN
833,33 PLN / 1 kg

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (719018)
20 (719020)
32 (719816)
33 (719817)
413 (719413)
489 (719815)
ZAPACHY MĘSKIE:
472 (719472)
473 (719818)

JAK PRAWIDŁOWO
PALIĆ ŚWIECĘ
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Przed każdym paleniem przytnij knot do wysokości ok. 5 mm, dzięki czemu
płomień będzie stabilny, a świeca nie będzie się kopcić. Pal ją od 3 do 4 godzin
– zapobiegnie to tunelowaniu (wosk będzie topił się równomiernie), a także
pozwoli świecy rozwinąć pełen bukiet aromatów.

STANDARD
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

▪

intensywność zapachu

▪

równomierne spalanie

▪

jakość knota – mocny, bawełniany knot o odpowiedniej grubości jest
odporny na łamanie i zatapianie się w świecy

▪

zminimalizowane dymienie, które nie obciąża dróg oddechowych

▪

zmniejszona ilość sadzy na szkle, co gwarantuje piękny wygląd świecy

PURE HOME

Świece zapachowe Home Ritual ze znakiem jakości RAL wyróżnia:
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PURE HOME

WOSK
ZAPACHOWY
Home Ritual
HOME RITUAL WAX MELTS
Sprawia, że wnętrze domu wypełnia
się pięknym aromatem. Dzięki
niepowtarzalnym kompozycjom
zapachowym potęguje przyjemność
płynącą ze spędzania w nim czasu.
▪

wykonany na bazie
ekologicznych surowców
najwyższej jakości

▪

przyjazny zarówno
domownikom, jak i środowisku

1

75 g

119,00 PLN
158,66 PLN / 100 g

2

ZAPACH MĘSKI:
1

472 (719844)
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2

18 (719842)

3

413 (719843)

3

PURE HOME

ZAPACHY DAMSKIE:
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PURE HOME

ZAWIESZKA
zapachowa do szafy

ZAWIESZKA zapachowa

WARDROBE FRAGRANCE

AIR FRESHENER

▪

z wygodną gumką
do zawieszania

▪

idealna do rozmaitych wnętrz,
np. domu, biura czy samochodu

▪

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (708041)
20 (708039)
372 (708086)
436 (708087)
489 (708058)

Sprawi, że prasowanie stanie się prawdziwą
przyjemnością. Wystarczy wlać ok. 5 ml płynu do
wody w żelazku, aby ubrania zyskały niesamowity
zapach. Występuje w trzech urzekających wersjach
zapachowych.
▪

nadaje ubraniom wyjątkowy zapach

14,2 g, 15,2 g

37,00 PLN

100 ml

30,90 PLN

260,56 PLN / 100 g
243,43 PLN / 100 g

ZAPACHY MĘSKIE:
472 (708040)
473 (708088)

309,00 PLN / 1 l

10,5 g

37,00 PLN
352,38 PLN / 100 g

NEW
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stopniowo uwalnia zapach

PERFUMED IRONING LIQUID

ZAPACHY DAMSKIE:
18 (708041)
20 (708039)
23 (708018)
33 (708019)
372 (708064)
413 (708036)
436 (708044)
489 (708058)

ZAPACHY MĘSKIE:
472 (708040)
473 (708042)

ZAPACHY DAMSKIE:
10 (704015)
23 (704016)
81 (704017)

PURE HOME

Oryginalna kompozycja pachnie
równie pięknie jak Twoje ulubione
perfumy PURE. Stopniowo uwalnia
wyrazistą woń.

Unikalna kompozycja perfumeryjna w Twojej
garderobie, sypialni i biurze.

Zapachowy
PŁYN do prasowania
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Pielęgnacja dopasowana
do potrzeb
Stres, zanieczyszczenie powietrza i zmienny klimat sprawiają, że skóra
wymaga szczególnej uwagi. Przez szybkie tempo życia łatwo można ją
zaniedbać. Dlatego opracowaliśmy kosmetyki, które dzięki starannie
wyselekcjonowanym i skoncentrowanym składnikom każdego dnia będą
odżywiać i regenerować Twoją skórę. Stanie się ona promienna i zdrowa
niczym po zabiegach w najlepszym spa. Szeroka oferta produktów zapewni
kompleksową pielęgnację, sprawiając, że będzie nie tylko ukojeniem dla ciała,
lecz także przyjemnością i relaksem dla Ciebie.

GOLD REGENESIS

OLEJEK
rozświetlający do ciała
SHIMMERING BODY OIL
▪

zawiera połyskujące drobinki złota

▪

pięknie podkreśla koloryt skóry

▪

z naturalnymi olejami oraz witaminą E

100 ml | 512006 |

99,00 PLN
990,00 PLN / 1 l

TONIK odmładzający
w żelu
ANTI-AGEING GEL TONER
▪

o niezwykle przyjemnej konsystencji

▪

z kojącą wodą różaną oraz nawilżającym
kwasem hialuronowym

150 ml | 512001 |

69,00 PLN
GOLD REGENESIS

460,00 PLN / 1 l
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GOLD REGENESIS

PEELING
odmładzający do twarzy

KREM odmładzający na dzień
ANTI-AGEING DAY CREAM
▪

napina, ujędrnia, uelastycznia

▪

z resweratrolem z czerwonych winogron, masłem
shea, kwasem hialuronowym i kompleksem
ceramidów

50 ml | 512003 |

167,00 PLN
334,00 PLN / 100 ml

KREM odmładzający pod oczy
ANTI-AGEING EYE CREAM

ANTI-AGEING FACE SCRUB
▪

dokładnie złuszcza zrogowaciały naskórek, zapewniając efekt kosmetycznej
mikrodermabrazji

▪

z kryształkami korundu i lukrecją

▪

wygładza zmarszczki mimiczne oraz zmniejsza
widoczność opuchlizny i cieni

▪

z kompleksem peptydów biomimetycznych oraz
bisabololem z rumianku

20 ml | 512002 |

139,00 PLN
695,00 PLN / 100 ml

50 ml | 512007 |

169,00 PLN

KREM odmładzający na noc

338,00 PLN / 100 ml

Sprzymierzeniec skóry w walce z upływającym czasem:

ZŁOTO
KOLOIDALNE
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▪

dogłębnie odżywia, przywraca blask, działa
antyoksydacyjnie

▪

z resweratrolem z czerwonych winogron,
niacynamidem oraz olejami: jojoba, arganowym,
różanym i kokosowym

▪

niweluje istniejące zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych

▪

stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, dbając o odpowiednie napięcie i elastyczność

▪

wpływa na optymalne nawilżenie

▪

ułatwia wnikanie składników aktywnych w głębsze warstwy

50 ml | 512004 |

▪

stymuluje wymianę mikroelementów wewnątrz skóry, przyczyniając się do jej intensywnego
odżywienia

167,00 PLN

▪

przywraca skórze naturalną witalność i blask

▪

podnosi odporność na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych

334,00 PLN / 100 ml

GOLD REGENESIS

ANTI-AGEING NIGHT CREAM
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REGENERATING
& NOURISHING
HAND CREAM
Stworzony w odpowiedzi na
potrzeby przesuszonej, bardzo
zniszczonej skóry rąk stale
narażonych na działanie szkodliwych
czynników zewnętrznych.
Intensywnie odżywia i wygładza
skórę oraz poprawia kondycję
paznokci, nadając im zdrowy
i zadbany wygląd.
▪

formuła oparta na beta-glukanie,
oleju ryżowym, oleju
rycynowym i alantoinie

50 ml | 513007 |

72,00 PLN
144,00 PLN / 100 ml

SERUM
do twarzy
FACE SERUM
Przeznaczone do regularnego
stosowania w zastępstwie kremu,
najlepiej rano i wieczorem, jak
również na wybrane miejsca na
twarzy i ciele wymagające specjalnej
pielęgnacji.
▪

nowoczesny kosmetyk
o intensywnym działaniu

▪

polecany do cery wrażliwej,
zmęczonej i przesuszonej

▪

do każdego rodzaju skóry

30 ml | 513002 |

125,00 PLN
416,66 PLN / 100 ml

EMULSJA
do demakijażu
3w1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER
Wyjątkowo łagodna formuła
o lekkiej konsystencji. Doskonale
zmywa makijaż, także wodoodporny,
skutecznie usuwa zanieczyszczenia
i tonizuje, pozostawiając twarz
gładką i odżywioną.
▪

▪

siła składników: beta-glukan
z owsa, pantenol, olej ze
słodkich migdałów, witamina E,
hydrolat oczarowy, woda różana
z róży damasceńskiej
nie wymaga spłukiwania

Nawilżający
BALSAM do ciała

Antycellulitowy
BALSAM do ciała

MOISTURISING BODY BALM

ANTICELLULITE BODY BALM

Nawilża i odżywia skórę, nadając
jej jędrność i elastyczność.

Zawiera unikalny kompleks Anticellulite Forte, który
modeluje sylwetkę i wzmacnia tkanki. Regularnie
stosowany stopniowo redukuje efekt tzw. skórki
pomarańczowej.

▪

▪

z trójglicerydami kwasu kaprylowego
i kaprynowego, które wzmacniają barierę lipidową
naskórka, delikatnie natłuszczają i powstrzymują
utratę wody
do każdego rodzaju skóry

300 ml | 513008 |

89,00 PLN

w widoczny sposób wysmukla uda, biodra, pośladki
i okolice brzucha

▪

z ekstraktem z ziela Centella asiatica, który pobudza
produkcję kolagenu i elastyny, przywracając
skórze odpowiednią gęstość i elastyczność oraz
zapobiegając powstawaniu rozstępów

300 ml | 513009 |

296,66 PLN / 1 l

89,00 PLN
296,66 PLN / 1 l

200 ml | 513001 |

78,00 PLN
390,00 PLN / 1 l

SKUTECZNOŚĆ
BETA-GLUKANU
POTWIERDZONA
LICZNYMI BADANIAMI
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▪

▪

zapewnia skórze optymalne nawilżenie

▪

pobudza produkcję kolagenu, przez co działa odmładzająco
i przeciwstarzeniowo

▪

regeneruje, łagodzi podrażnienia, wspomaga procesy gojenia

▪

uelastycznia i napina skórę, sprawiając, że staje się sprężysta i gładka

▪

jest naturalnym czynnikiem chroniącym przed promieniowaniem UV

β-GLUCAN ACTIVE

β-GLUCAN ACTIVE

Regenerująco-odżywczy
KREM do rąk
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HELLO HONEY

NEKTAR do
mycia ciała
NECTAR BODY WASH
•
•

doskonale oczyszcza i nawilża
z kwasem mlekowym,
alantoiną oraz ekstraktami
z opuncji figowej, gruszy
pospolitej i marakui

220 ml | 515005 |

49,90 PLN
226,81 PLN / 1 l

CUKROWY
PEELING
do ciała

PUDDING
do ciała

SUGAR BODY SCRUB

•

•

•

•

wygładza, intensywnie
natłuszcza, przywraca
miękkość i elastyczność
z olejem arganowym i ze
słodkich migdałów

150 ml | 515003 |

69,90 PLN

BODY PUDDING

•

nawilża, odżywia, nadaje
satynową miękkość
z masłem shea i olejem ze
słodkich migdałów
superszybko się wchłania

130 ml | 515004 |

62,90 PLN
483,84 PLN / 1 l

NATURALNY
PUDDING
do ciała
NATURAL BODY PUDDING
•
•

nawilża, odżywia, regeneruje
z liczi, kofeiną, alantoiną,
pantenolem, olejem
z awokado i kokosowym

200 ml | 515007 |

125,00 PLN
625,00 PLN / 1 l

NATURALNY
CUKROWY
PEELING
do ciała
NATURAL SUGAR
BODY SCRUB
•
•

•

oczyszcza, rozjaśnia, odmładza
z witaminą E, masłem
shea, olejem sojowym,
słonecznikowym
i migdałowym
do stosowania 1-2 razy
w tygodniu

466,00 PLN / 1 l

200 ml | 515006 |
96%
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

125,00 PLN
625,00 PLN / 1 l

99%

HELLO HONEY

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO
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ALOE VERA

97%
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

MASKA DO
WŁOSÓW

FACIAL CREAM
•

HAIR MASK
•
•

sprawia, że włosy stają się
gładkie, lśniące i miękkie
w dotyku
z proteinami z owsa, olejem
jojoba i ze słodkich migdałów

200 ml | 514012 |

79,00 PLN
395,00 PLN / 1 l
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•
•

ALOESOVE
LOVE

Zanieczyszczone środowisko, niekorzystne
czynniki zewnętrzne, zła dieta – skóry i włosy
muszą się bronić! Pierwszą pomocą będzie
dla nich ukojenie, jakie daje aloes pełen
cennych witamin oraz minerałów.

wygładza, zmiękcza, nawilża,
łagodzi podrażnienia, działa
przeciwstarzeniowo, chroni
odpowiedni pod makijaż
z betainą cukrową, olejem
makadamia i ze słodkich
migdałów, witaminą E oraz
bioaktywnym ekstraktem
z masła shea

50 ml | 514011 |

63,90 PLN
127,80 PLN / 100 ml

ŻEL
wielofunkcyjny
MULTIFUNCTIONAL GEL
•

•

6 w 1: serum do twarzy,
balsam do ciała, emulsja do
stóp i dłoni, kosmetyk po
opalaniu, krem po goleniu,
maska do włosów
z alantoiną i pantenolem

200 ml | 514010 |

70,00 PLN
350,00 PLN / 100 ml

ALOE VERA

KREM do twarzy
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ALOE VERA

MASECZKA
rewitalizująca do
twarzy

PIANKA do
mycia twarzy

RICH REVITALIZING
FACIAL MASK

•

•
•

wygładza, ujędrnia, nawilża,
działa przeciwstarzeniowo,
dodaje blasku
z kwasem hialuronowym,
gliceryną, ekstraktem
z borówki i czarnej porzeczki,
olejem z awokado i masłem
shea

FACIAL CLEANSING FOAM
•

oczyszcza, odświeża, koi,
nawilża
bardzo wydajna (jedna doza =
jedno mycie)

150 ml | 514009 |

55,00 PLN
366,66 PLN / 1 l

50 ml | 514007 |

45,00 PLN
90,00 PLN / 100 ml

MASECZKA do
twarzy peel-off

TONIK
do twarzy

ŻEL-KREM
do twarzy

PEEL-OFF FACIAL MASK

FACIAL TONER

FACIAL GEL-CREAM

•

•

•
•
•

50 ml | 514002 |

55,00 PLN
110,00 PLN / 100 ml
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•
•

przywraca odpowiednie pH,
nawilża
w postaci odświeżającej
mgiełki
nie zawiera alkoholu

150 ml | 514003 |

49,00 PLN
326,66 PLN / 1 l

nawilża, odżywia, koi
o wyjątkowo lekkiej formule
odpowiedni pod makijaż

50 ml | 514008 |

53,00 PLN
106,00 PLN / 100 ml

ALOE VERA

•

oczyszcza, zwęża pory,
odświeża, nadaje miękkość
i elastyczność
z ekstraktem z jaśminu
i wyciągiem z kory drzewa
Enantia chlorantha
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NOWOŚĆ

Głęboko
oczyszczający
ŻEL DO MYCIA
TWARZY
DEEP CLEANSING FACE
GEL
▪

oczyszcza, łagodzi, nadaje
świeży i promienny wygląd

▪

z ekstraktem z wąkroty
azjatyckiej, gliceryną,
pantenolem, alantoiną, aloesem
i witaminą E

▪

zawiera kolorowe kuleczki,
które podczas mycia uwalniają
składniki aktywne

VEGAN
FRIENDLY

220 ml | 501031 |

62,00 PLN
281,81 PLN / 100 ml

97%

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

Odświeżający PŁYN
MICELARNY 3 W 1

SZAMPON
uniwersalny

NOURISHING MICELLAR
LIQUID

UNIVERSAL HAIR SHAMPOO

▪

oczyszcza, nawilża, łagodzi
podrażnienia

▪

z ekstraktem z wąkroty
azjatyckiej, aloesem
i prowitaminą B5

220 ml | 501032 |

48,00 PLN
218,18 PLN / 100 ml
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NOWOŚĆ

▪

na długo pozostawia włosy świeże
i przyjemne w dotyku

▪

z ekstraktem z wąkroty azjatyckiej,
prowitaminą B5 i alantoiną

▪

o świeżym zapachu odpowiednim dla
kobiet i mężczyzn

280 ml | 501033 |

60,00 PLN
214,28 PLN / 100 ml

COMPLETE CARE

COMPLETE CARE

NOWOŚĆ
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Myjący ŻEL
ANTYBAKTERYJNY
DO RĄK
CLEANSING
ANTIBACTERIAL HAND GEL
▪

zapobiega rozprzestrzenianiu się
bakterii

▪

idealny w podróży, pracy, na
spacerze

50 ml | 501022 |

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l

COMPLETE CARE
SHOWER GEL
▪

oczyszcza, wygładza, zapobiega
odwodnieniu

▪

z olejem migdałowym,
pantenolem i alantoiną

250 ml | 501002 |

44,00 PLN
176,00 PLN / 1 l

Uniwersalny
KREM
PIELĘGNACYJNY
COMPLETE CARE CREAM
▪

nawilża i wygładza skórę twarzy,
ciała oraz rąk

▪

z olejem z kokosa i awokado,
pantenolem, alantoiną, witaminą
CiE

30 ml | 501001 |

46,00 PLN
153,33 PLN / 100 ml

Intensywnie
nawilżający
BALSAM
DO CIAŁA
DEEPLY MOISTURIZING
BODY LOTION
▪

odżywia, uealstycznia, wygładza,
koi, chroni przed przesuszeniem

▪

z olejem migdałowym
i kokosowym, pantenolem,
alantoiną oraz bisabololem

250 ml | 501003 |

53,00 PLN
212,00 PLN / 1 l

Łagodzące
SERUM DO
TWARZY
SOOTHING FACE SERUM
COMPLETE CARE
▪

minimalizuje powstawanie
niedoskonałości, odżywia,
wygładza, nawilża, koi

▪

z lipopeptydem CalmosensineTM,
ekstraktem z wąkroty
azjatyckiej, prebiotykiem Biolin
P, niacynamidem, olejem
z pestek winogron, witaminą E,
propanediolem, trehalozą
i skwalanem

40 ml | 501026 |

46,00 PLN
115,00 PLN / 100 ml
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COMPLETE CARE

COMPLETE CARE

Kremowy ŻEL
POD PRYSZNIC
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Odświeżający
ŻEL DO RĄK

INSTANT SANITIZER SPRAY

REFRESHING HAND GEL

odświeża bez użycia wody,
zapewnia komfort i higienę

▪

z aloesem i witaminą E

▪
▪

szybko wysycha, nie pozostawia
śladów i uczucia lepkości
przyjemnie pachnie

100 ml | 501027 |

39,00 PLN

Złuszczająca
MASKA
DO STÓP

Zmiękczający
PEELING
DO STÓP

zapewnia przyjemne uczucie
świeżości, wygładzenia
i nawilżenia

REGENERATING
HAND SERUM

SMOOTHING HAND
PEELING

EXFOLIATING FOOT PEEL

SOFTENING FOOT SCRUB

▪

natychmiastowo się wchłania

▪

nawilża, odżywia, koi

▪

z gliceryną i sokiem z aloesu

▪

▪

o miłym, subtelnym zapachu

z sokiem z aloesu, masłem shea,
oliwą z oliwek, gliceryną
i alantoiną

▪

100 ml | 503043 |

▪
▪

złuszcza martwy naskórek
i pobudza go do odnowy

44,00 PLN

120,00 PLN / 1 l

440,00 PLN / 1 l

skutecznie usuwa zrogowacenia,
regeneruje

▪

usuwa zrogowaciały naskórek,
zmiękcza, wygładza

▪

z kwasami AHA/BHA,
mocznikiem, alantoiną oraz
ekstraktami z miodu, opuncji,
gruszki, marakui, cytryny,
winogron i ananasa

▪

▪

do stosowania raz w miesięcu

z drobinkami z pestek moreli,
łupin orzecha włoskiego
i migdałowca, ekstraktem
z dzikiej wodnej mięty, masłem
shea, witaminą E, alantoiną oraz
gliceryną

z perlitem wulkanicznym,
sproszkowaną łupiną orzecha
włoskiego, pantenolem,
alantoiną i trójglicerydami

100 ml | 501025 |

12,00 PLN

▪

100 ml | 501005 |

33,50 PLN
335,00 PLN / 1 l

NOWOŚĆ

2 × 20 ml | 501024 |

36,90 PLN
922,50 PLN / 1 l

C
PO

HODZENIA
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75 ml | 501017 |

43,50 PLN
580,00 PLN / 1 l

N

COMPLETE CARE

390,00 PLN / 1 l

Wygładzający
PEELING
DO RĄK

ADNIK
ÓW
SKŁ

▪

Regenerujące
SERUM DO
RĄK

ALNEGO
UR
AT

COMPLETE CARE

Oczyszczający
SPRAY DO RĄK
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Miętowy PŁYN DO
PŁUKANIA JAMY
USTNEJ

SENSITIVE TOOTHPASTE
▪

zmniejsza dolegliwości związane
z odsłoniętymi kanalikami zębowymi

▪

chroni zęby, pomaga utrzymać mocne dziąsła

75 ml | 501006 |

27,00 PLN
360,00 PLN / 1 l

MILD MINT MOUTHWASH

SKUTECZNIE
ZMNIEJSZA
DYSKOMFORT
PODCZAS
SPOŻYWANIA
C I E P ŁY C H
I ZIMNYCH
PRODUKTÓW

▪

usuwa przebarwienia i przywraca naturalną
biel zębów

▪

z fluorkiem sodu, który efektywnie
mineralizuje szkliwo, wzmacniając je
i zmniejszając ryzyko próchnicy

dokładnie oczyszcza, zapewnia długotrwały
komfort i uczucie świeżości

▪

nie zawiera alkoholu

500 ml | 501028 |

48,00 PLN
96,00 PLN / 1 l

PASTA DO
ZĘBÓW
wzmacniająca
dziąsła

Wybielająca
PASTA DO ZĘBÓW
WHITENING TOOTHPASTE

▪

PRZYWRACA
N AT U R A L N Ą
BIEL ZĘBÓW
JUŻ PO
DWÓCH
TYGODNIACH
STOSOWANIA

GUMS PROTECTION
TOOTHPASTE
▪

łagodzi, regeneruje,
chroni

▪

stanowi doskonałą
profilaktykę paradontozy

75 ml | 501007 |

75 ml | 501008 |

27,00 PLN
360,00 PLN / 1 l
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27,00 PLN
360,00 PLN / 1 l

COMPLETE CARE

COMPLETE CARE

PASTA DO ZĘBÓW
łagodząca nadwrażliwość
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COMPLETE CARE

BALSAM
PO GOLENIU
AFTERSHAVE BALM
▪

koi, nawilża, regeneruje

▪

z pantenolem i olejem makadamia

50 ml

47,00 PLN
94,00 PLN / 100 ml

DOSTĘPNE ZAPACHY:
52 (510052)
| 134 (510134)
199 (510199)

SHAVING FOAM
▪

zmiękcza zarost, ułatwia golenie, nawilża,
wspomaga łagodzenie zaczerwienień i podrażnień

▪

z ekstraktem z mięty

▪

o orzeźwiającym zapachu PURE 134

250 ml | 516134 |

46,00 PLN
184,00 PLN / 1 l
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REFRESHING COLLECTION

PIANKA
DO GOLENIA
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Wyraź siebie
Makijaż jest znany od starożytności. Pełni tak różne role, jak różna i zmienna
jest kobieca natura. Jednym razem pozwala podkreślić urodę i dodać
pewności siebie, drugim wykreować zupełnie nowy wizerunek, odpowiedni
do nastroju i sytuacji. Za sprawą fantastycznych kosmetyków Federico
Mahora stworzysz make-up wpisujący się w obowiązujące trendy. Nie bój się
eksperymentować – graj kolorami i zamień makijaż w beztroską zabawę.
Wizualizacje kolorów kosmetyków do makijażu mają charakter poglądowy. Rzeczywiste odcienie mogą nieznacznie odbiegać
od przedstawionych na zdjęciach. Jest to zależne od światła, jakości druku i ustawień monitora.

TWARZ I CIAŁO

PALETA FARB
DO CIAŁA
UV Neon
UV NEON BRIGHTS PALETTE
Pozwala stworzyć zachwycający imprezowy
makijaż, obok którego nikt nie przejdzie
obojętnie. Dzięki wysokiej pigmentacji farbki
idealnie rozprowadzają się na skórze, są
niezwykle intensywne i długotrwałe.
▪

neonowe kolory za dnia, pełne blasku
w świetle UV

▪

do twarzy i ciała

▪

odpowiednia i dla dorosłych, i dla dzieci

▪

doskonała na dyskoteki i koncerty

▪

bardzo wydajna i łatwo zmywalna

▪

stworzona ze składników przyjaznych
środowisku

1

1,1 g × 5

229,00 PLN
416,36 PLN / 100 g

2
PINK
606088 |

FESTIWALOWY
MAKE-UP
W 3 KROKACH
284

2

YELLOW
606087 |

Ś W I E C I W U LT R A F I O L E C I E

1. Za pomocą lekko wilgotnego pędzla, okrężnymi ruchami, nadaj farbkom  
    aksamitną konsystencję.
2. Nałóż jedną warstwę lub kilka dla uzyskania superefektu w świetle UV.  
3. Zmyj płynem do demakijażu lub mydłem i wodą.

TWARZ I CIAŁO

1
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PUDER UTRWALAJĄCY
Bake It
BAKE IT SETTING
POWDER
Perfekcyjnie kamufluje niedoskonałości
i zapewnia długotrwałe aksamitne
wykończenie. Delikatnie odbija światło,
dzięki czemu doskonale sprawdza się przy
konturowaniu twarzy.
▪

idealny do makijażu techniką bakingu

▪

o uniwersalnym odcieniu

▪

do każdego koloru skóry

6,6 g | 602027 |

65,00 PLN
984,84 PLN / 100 g

PUDER MINERALNY
HD Effect

BAMBOO MATTE LOOSE POWDER

HD EFFECT MINERAL POWDER

Za sprawą ekstraktu z pędów bambusa doskonale
absorbuje sebum, zapewniając długotrwały matowy
efekt.

Idealnie wygładza cerę i gwarantuje perfekcyjne
wykończenie makijażu.

▪

transparentny

▪

skutecznie maskuje oznaki zmęczenia

▪

optycznie likwiduje niedoskonałości

▪

na całą twarz lub wybrane partie

3,3 g | 602028 |

65,00 PLN
1969,69 PLN / 100 g
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▪

transparentny

▪

z pielęgnacyjnym olejem jojoba

▪

na całą twarz

4,3 g | 602029 |

65,00 PLN
1511,62 PLN / 100 g

SPRYTNY BAKING
1. Nałóż grubą warstwę pudru na partie twarzy, które chcesz rozświetlić,
    np. pod oczami, na brodę, nos albo linię żuchwy.
2. Pozostaw na kilka minut.
3. Nadmiar strzep za pomocą pędzla.

TWARZ

PUDER SYPKI
Bamboo Matte
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TWARZ

STOSUJ POD MAKIJAŻ
LUB JAKO SAMODZIELNY
KOSMETYK

BAZA
silikonowa

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

SILICONE BASE

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Kremowa emulsja o beżowym odcieniu nadaje skórze piękny, zdrowy wygląd
i delikatnie wyrównuje koloryt. Doskonale wygładza cerę, jednocześnie
wspomagając ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV.

BAZA

PODKŁAD

KOREKTOR

▪

o wyjątkowo lekkiej formule

Przedłuża trwałość makijażu. Matuje
i zapewnia świeży wygląd przez
długi czas. Sprawia, że cera staje się
gładka, a pory i drobne zmarszczki
mniej widoczne.

▪

▪

▪

▪

nie gromadzi się w zmarszczkach, nie obciąża ani nie wysusza cery

▪

▪

wzbogacona o wodę rumiankową oraz ekstrakty z aloesu i nagietka

z kompleksem witamin C i E,
który działa antyoksydacyjnie

▪

pięknie pachnie

▪

▪

nie zawiera glutenu

polecana do skóry wymagającej
zmatowienia, z tendencją do
świecenia się

KROK 4

KROK 5

KROK 6

PUDER

BRONZER

ROZŚWIETLACZ

▪

nadaje matowe wykończenie

▪

▪

▪

utrwala makijaż

modeluje kształt twarzy

30 ml | 601312 |

15 ml | 601301 |

75,00 PLN

54,00 PLN

250,00 PLN / 100 ml

dodaje skórze młodzieńczego
blasku
N
VEGA

F

360,00 PLN / 100 ml

RO
NA

pielęgnuje skórę

C

H

ukrywa niedoskonałości cery

EN
DLY

wyrównuje koloryt

RI

przedłuża trwałość makijażu

▪
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Wielofunkcyjna
BAZA POD MAKIJAŻ SPF 30

WYSOKA O

TWARZ

6 KROKÓW
do perfekcyjnej cery

M AT U J E
I WYGŁADZA
NIERÓWNOŚCI
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TWARZ

Podkład liftingujący
BLUR EFFECT

Podkład kryjący
IDEAL COVER
EFFECT
IDEAL COVER EFFECT
FOUNDATION

BLUR EFFECT LIFTING
FOUNDATION

Zapewnia półmatowe wykończenie
oraz perfekcyjny wygląd bez efektu
maski przez niewiarygodnie długi
czas. Za sprawą lekkiej i jedwabistej
konsystencji precyzyjnie się
rozprowadza. Zawiera drogocenne
witaminy B3 oraz E.
▪

odporny na wilgoć

▪

tuszuje wszelkie
niedoskonałości

▪

doskonale wyrównuje koloryt
skóry

▪

o wysokim stopniu pigmentacji

▪

bardzo wydajny – jednolicie
kryje i delikatnie matuje po
aplikacji nawet cienkiej warstwy

30 ml

90,00 PLN

Doskonale kryje niedoskonałości
i wyrównuje koloryt skóry.
Gwarantuje nieskazitelny, młody
i naturalny wygląd bez efektu maski.
Dzięki lekkiej, płynnej konsystencji
doskonale się rozprowadza.

NUDE
601105 |

▪

zapobiega błyszczeniu się skóry

▪

zapewnia efekt miękkiego
wykończenia

▪

wywołuje natychmiastowy
wizualny efekt liftingu

▪

odpowiedni dla wegetarian

LIGHT NUDE
601204 |

30 ml

90,00 PLN

SOFT BEIGE
601106 |

300,00 PLN / 100 ml

CLASSIC BEIGE
601205 |

DO 16 H

Z
BE

DŁUGOTRWAŁA
FORMUŁA ODPORNA
NA WILGOĆ
290

OLIVE BEIGE
601107 |

SATIN SAND
601206 |

IDEALNY DO KAŻDEGO TYPU CERY

▪

doskonały na upalne dni

▪

polecany osobom aktywnym fizycznie

▪

pozwala cieszyć się perfekcyjnym wyglądem nawet podczas treningu

▪

idealny na tzw. wielkie wyjścia

EFEKT BLUR

D O S K O N A ŁY D O C E R Y D O J R Z A Ł E J

Nazywany także efektem soft focus lub miękkiego wykończenia, to termin
doskonale znany w fotografii. Pozwala wygładzić wszystkie ostre kontury i rozmyć
obraz na zdjęciu tak, by twarz modela wyglądała na nieskazitelną i idealnie
gładką. W kosmetyce wywołuje łudząco podobne efekty. Dzięki składnikom
o specyficznych właściwościach optycznych tworzy na powierzchni skóry warstwę,
która równomiernie odbija i rozprasza światło, maskując niedoskonałości cery.

TWARZ

PO

16h

PRA
WEK

300,00 PLN / 100 ml
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Płynny rozświetlacz 3D GLOWING DROPS
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER
Natychmiastowo rozświetla cerę i dodaje jej blasku. O jedwabistej, płynnej formule.Nie pozostawia smug i nie obciąża skóry.

Utrwalający
SPRAY
do makijażu

▪

zapewnia zjawiskowo świeży i promienny wygląd

▪

optycznie odmładza skórę i niweluje oznaki zmęczenia

▪

idealny do makijażu techniką strobingu

▪

z formułą zawierającą olej z kiełków pszenicy i betainę

▪

do punktowego stosowania na różne części twarzy i ciała

Tworzy niewidzialną powłokę, która
zabezpiecza makijaż. Bez uczucia lepkości
i ściągnięcia.

▪

można nakładać go zarówno pod, jak i miejscowo na podkład lub z nim zmieszać bezpośrednio przed aplikacją

▪

▪

z pipetą umożliwiającą wygodne dozowanie

w ciągu dnia odświeży cerę i doda jej
blasku

▪

odpowiedni dla wegetarian

▪

w formie lekkiej, nawilżającej mgiełki

100 ml | 609003 |

10 ml | 601311 |

39,90 PLN

52,00 PLN
520,00 PLN / 100 ml

MAKE UP SETTING SPRAY

JAK WYKONAĆ MAKIJAŻ METODĄ STROBINGU

399,00 PLN / 1 l

Rozświetli czoło
Powiększy
optycznie oczy

Rozświetli spojrzenie
Uwypukli kości
policzkowe

Wypełni usta
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Podkreśli brodę
i optycznie powiększy
dolną wargę

TWARZ

Wysmukli nos i nada
mu estetyczny kształt
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OCZY

NOWOŚĆ

TUSZ DO RZĘS
Gemstone Colour
GEMSTONE COLOUR MASCARA
▪

niesamowita gama kolorów dla podkreślenia
spojrzenia i… charakteru

▪

o wyjątkowej konsystencji i trwałości

▪

w trzech intensywnych, imprezowych odcieniach

▪

idealny do stworzenia estradowego makijażu

9 ml

55,00 PLN
611,11 PLN / 100 ml

INTENSE EMERALD
607048 |

BOLD TANZANITE
607049 |

MAGICAL ALMANDINE

OCZY

607050 |
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LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA
Za sprawą zaawansowanej formuły nadaje rzęsom
ekstremalną objętość, uwodzicielsko je podkręca
i maksymalnie wydłuża. Specjalnie zaprojektowana
szczoteczka precyzyjnie rozdziela i podkreśla każdą rzęsę,
nawet tę najkrótszą.
▪

idealnie uniesione i optycznie zagęszczone rzęsy już
po pierwszej aplikacji

▪

nie tworzy grudek, nie osypuje się i nie rozmazuje

▪

zawiera woski, które działają odżywczo na rzęsy,
poprawiając ich kondycję

▪

za sprawą ekstraktu z orzecha włoskiego oraz
innowacyjnego heksapeptydu-1 zapewnia delikatny
efekt koloryzacji rzęs

DUŻA
POJEMNOŚĆ
AŻ 13,5 ML

13,5 ml | 607039 |

Tusz do rzęs
LASH EXPERT

Tusz do rzęs
PHENOMENAL

Tusz do rzęs
3 STEP

62,00 PLN

LASH EXPERT MASCARA

PHENOMENAL MASCARA

3 STEP MASCARA

Idealny makijaż nawet do 12 godzin,
bez rozmazywania i kruszenia.

Zaawansowana formuła oraz
ultraprecyzyjna szczoteczka
gwarantują efekt panoramicznych
rzęs.

459,25 PLN / 100 ml

WIELOWYMIAROWY EFEKT FULL HD

▪

maksymalnie wydłużone
i zalotnie podkręcone rzęsy

▪

asymetryczna, giętka
szczoteczka większymi
wypustkami modeluje i unosi
rzęsy, a mniejszymi podkreśla
i rozdziela nawet najkrótsze
włoski

11 ml | 607105 |

43,00 PLN
390,90 PLN / 100 ml

▪

z innowcyjnym składnikiem
wspomagającym wzrost rzęs

▪

wydłużone, pogrubione, idealnie
rozdzielone i podkręcone rzęsy

▪

elastyczna miniszczoteczka
perfekcyjnie podkreśla nawet
najkrótsze i najdelikatniejsze
włoski

▪

3 w 1: wydłużenie, pogrubienie
i uniesienie

▪

niezwykły kształt szczoteczki
umożliwia naniesienie tuszu od
nasady rzęs aż po same końce

8 ml | 607103 |

42,00 PLN
525,00 PLN / 100 ml

10 ml | 607104 |

45,00 PLN
450,00 PLN / 100 ml

296

Innowacyjna formuła ekstremalnie
zwiększa objętość rzęs, zapewniając
im odpowiednie nawilżenie.

OCZY

OCZY

Tusz do rzęs
LEGENDARY FULL HD
LASHES
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OCZY

POMADA
do brwi
EYEBROW POMADE
Pozwala nadać brwiom doskonały
kształt oraz kolor. Dzięki zawartości
skrobi ryżowej zapewnia matowe
wykończenie.

1

▪

idealne łuki brwiowe

▪

długotrwały efekt, nawet
do 12 h

▪

o aksamitnej formule

▪

łatwo się blenduje i rozprowadza

2,5 g

83,00 PLN

2
298

1

DARK BROWN
607044 |

2

MEDIUM BROWN
607043 |

OCZY

3320,00 PLN / 100 g
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OCZY

Cień do powiek
w kremie
LONG-LASTING
SPARKLE

1

COPPER GRACE
606077 |

2

ICE PALACE
606075 |

3

GOLDEN TREASURE
606076 |

LONG-LASTING SPARKLE
CREAM EYESHADOW

Pozostawia na powiekach
zniewalający, intensywny połysk.
Dzięki kremowo-pudrowej
konsystencji z łatwością się aplikuje
i nie gromadzi w załamaniach skóry.
▪

niezwykle wydajny i trwały,
utrzymuje się nawet przez cały
dzień

▪

szybko zastyga na powiekach,
nadając im oszałamiający blask

▪

nie klei się i nie osypuje

3,5 g

79,00 PLN
2257,14 PLN / 100 g

2

3

RI

EN
DLY

1

F

BAW SIĘ MAKIJAŻEM

300

Stopniuj nasycenie koloru, aplikując kolejne warstwy.

CIESZ SIĘ WYGODĄ
UŻYTKOWANIA

Nabierz palcem niewielką ilość cienia i rozprowadź na powiekach.

OCZY

N
VEGA
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Długotrwała
KREDKA-KAJAL do oczu

Automatyczna kredka do
oczu LONG-LASTING

LONG-LASTING
KAJAL EYE PENCIL

LONG-LASTING
AUTOMATIC EYE
PENCIL

Czaruj pięknym, głębokim
spojrzeniem. Rozprowadź kredkę
na linii wodnej oka, by optycznie je
powiększyć i rozświetlić, niwelując
oznaki zmęczenia.
▪

wyjątkowa trwałość – aż do
12 godzin

▪

optycznie powiększa oczy
i nadaje spojrzeniu wypoczęty,
świeży wygląd

▪

wyjątkowo trwała i odporna na
rozmazywanie

▪

z wbudowaną, praktyczną
temperówką

▪

testowana okulistycznie

Wyrazisty efekt przez
niewiarygodnie długi czas?
Od teraz to możliwe. Sprawdza
się w makijażu dziennym
i wieczorowym. Precyzyjnie
rysuje zarówno grube, jak
i cienkie linie.
▪

0,33 g

33,00 PLN
1000 PLN / 10 g

1

ECRU IDEAL
607032 |

utrzymuje się bez
rozmazywania aż do
12 godzin

▪

dzięki miękkiej, aksamitnej
teksturze doskonale się
rozprowadza

▪

funkcjonalny, automatyczny
mechanizm z wbudowaną
temperówką ułatwia
szybkie i precyzyjne
wykonanie makijażu

▪

szeroki wybór kolorów
– z pewnością wybierzesz
coś dla siebie

▪

testowana okulistycznie

1

DECADENCE BLACK
607005 |

2

DARK BLUE
607004 |

3

OCEAN REFLECTION
607026 |

4

METALLIC TEAL
607028 |

5

VIOLET VELVET
607027 |

0,31 g
CLASSIC WHITE
607031 |

1

2

34,00 PLN
1096,77 PLN / 10 g

1

2

3

4

5

OCZY

2
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OCZY

STWÓRZ ZA
POMOCĄ GĄBKI
DO ROZCIERANIA
UWODZICIELSKIE
SMOKY EYES

Automatyczna
KREDKA DO BRWI

Diamentowa
KREDKA DO OCZU

AUTOMATIC BROW PENCIL

DIAMOND EYE PENCIL

Podkreśla kształt brwi i optycznie je
zagęszcza.

Z lśniącymi niczym diamenty drobinkami dodającymi
spojrzeniu blasku.

▪

zapewnia głęboki, trwały kolor
i naturalny efekt

▪

z temperówką u nasady

BISTRE
607012 |

▪

wodoodporna

AUBURN
607013 |

34,00 PLN
1000 PLN / 10 g

OCZY

1064,51 PLN / 10 g

w stylu glamour

0,34 g | 607006 |

0,31 g

33,00 PLN

▪

304

305

OCZY

SERUM
wspomagające
wzrost rzęs
EYELASH ENHANCING SERUM
Dzięki bimatoprostowi (to najefektywniejszy związek
wspomagający wzrost włosów) zagęszcza i wzmacnia
rzęsy oraz widocznie poprawia ich kondycję. Preparat
mogą stosować osoby noszące szkła kontaktowe
(przed aplikacją należy zdjąć szkła), po zakończonej
chemioterapii, na przedłużone i zagęszczone rzęsy,
na makijaż permanentny, a także po hennie rzęs.
▪

sprawia, że rzęsy stają się dłuższe i gęstsze

▪

odżywia i regeneruje nawet najsłabsze włoski

3 ml | 607107 |

139,00 PLN

BOTTLED EYELINER
Intensywna czerń i niewiarygodna
precyzja dla wyrazistego, zalotnego
makijażu oczu.
▪

długotrwały efekt bez
konieczności poprawiania kreski
w ciągu dnia

▪

przebadany pod nadzorem
okulisty

▪

testowany dermatologicznie

▪

odpowiedni dla wegan

4 g | 607001 |

56,00 PLN
1400,00 PLN / 100 g

Płynny
EYELINER

Wodoodporny
TUSZ DO RZĘS

LIQUID EYELINER

VOLUMIZING
WATERPROOF MASCARA

Pięknie podkreśla kontur oka
i optycznie zagęszcza rzęsy, dodając
spojrzeniu wyrazistości.
▪

świetny sposób na szybki,
klasyczny makijaż

▪

perfekcyjna i łatwa aplikacja

Przechowuj: w pozycji pionowej, końcówką w dół

1,1 ml | 607009 |

40,00 PLN
400,00 PLN / 10 ml

Nadaje rzęsom niewiarygodną
objętość, a doskonale wyprofilowana
szczoteczka pozwala równomiernie
rozprowadzić tusz od nasady aż
po same końce, gwarantując efekt
wydłużenia. Lotny silikon zawarty
w składzie zapewnia długotrwałość.
▪

skutecznie chroni rzęsy przed
działaniem wody i wilgoci

▪

odpowiedni dla wegan

8 ml | 607108 |

58,00 PLN
72,50 PLN / 10 ml
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EYELINER

463,33 PLN / 10 ml
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USTA

Błyszczyk do ust z kwasem
hialuronowym
LUSTRE EFFECT

Błyszczyk do ust z chili
PLUMP EFFECT
PLUMP EFFECT
CHILI LIP GLOSS
Dzięki tysiącom mieniących się
drobinek optycznie powiększa
usta, sprawiając, że stają się
niewiarygodnie ponętne.
Wyraziste, modne kolory nadają im
uwodzicielski wygląd, wydobywając
z każdej kobiety drzemiący w niej
seksapil.

LUSTRE EFFECT
HYALURONIC LIP GLOSS
Zawiera kwas hialuronowy, który
doskonale nawilża delikatną skórę
ust, pozostawiając je miękkie
i gładkie. Lśniące, półtransparentne
odcienie zapewniają naturalny efekt,
dzięki czemu nadają się zarówno na
co dzień, jak i na szczególne wyjścia.
▪

optycznie powiększa usta

▪

sprawia, że stają się zmysłowe
i sprężyste

▪

regularnie stosowany poprawia
ich kondycję

▪

z wygodnym, miękkim
aplikatorem

▪

nie klei się i pięknie pachnie

7 ml

56,00 PLN

z ekstraktem z papryczki chili

▪

kusząco uwydatnia usta

▪

z wygodnym, miękkim
aplikatorem

▪

nie klei się i pięknie pachnie

CANDY FLOSS
604040 |

7 ml

56,00 PLN

CLASSY LADY
604037 |

RASPBERRY KISS
604038 |

80,00 PLN / 10 ml

E F E K T TA F L I W O DY
GOLDEN SHINE
604041 |

OLŚNIEWAJĄCE REFLEKSY

E F E K T TA F L I W O DY
N AT YC H M I A S T O W E U C Z U C I E
WYGŁADZENIA

USTA

80,00 PLN / 10 ml

UNICORN DUST
604036 |

▪

VERY CHERRY
604039 |
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USTA

KONTURÓWKA
do ust

LIPLINER
Dzięki wodoodpornej, kremowej
formule doskonale się rozprowadza
i utrzymuje niewiarygodnie długi
czas. Wysoka pigmentacja zapewnia
dokładne krycie.
▪

idealna do nadania ustom
kształtu lub jako pomadka

▪

długotrwała – do 8 h bez
rozmazywania i poprawek

▪

zapewnia matowe wykończenie

▪

testowana dermatologicznie

1,19 g

39,00 PLN
327,73 PLN / 10 g

MIDNIGHT
607041 |
1
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2

DAWN
607042 |

3

SUNRISE
607040 |

2

3

USTA

1

311

USTA

4

COLOR INTENSE LIPSTICK

4
5

Gwarantuje pełne pokrycie ust intensywnym,
matowym kolorem. Jej aplikacja to czysta przyjemność
– dzięki kremowej konsystencji niezwykle łatwo się ją
rozprowadza. Zawarty w składzie odżywczy olej z nasion
chia sprawia, że pomadka nie wysusza ust. Dzięki temu
wyglądają niezwykle gładko i ponętnie.

5
6

▪

z drogocennym olejem z nasion chia

▪

dzięki kremowej konsystencji nie klei się do ust, co
zapewnia długotrwałe uczucie komfortu – nawet
nie czujesz, że masz ją na ustach

312

2

CARAVAN
604043 |

1

3

SANDSTORM
604042 |

13

2

3

10

11

12

14

VIBRANT FUCHSIA
604224 |

SWEET CORAL
604228 |

14

SMOKED LYCHEE
604225 |

7

CARMINE BLISS
604230 |

15

BLAZING CORAL
604220 |

8

BURGUNDY WINE
604233 |

16

CUTE PINK
604223 |

9

PLUM CHOCOLATE
604227 |

17

RAVISHING ROSE
604222 |

10

PASSIONATE FIRE
604229 |

18

CLASSIC NUDE
604221 |

11

AMAZING NUDE
604231 |

8

54,00 PLN
SHADOW
604045 |

PASSIONATE RED
604226 |

SPLENDID MAGENTA
604234 |

16

9

1

12

7

4,2 g

1 285,71 PLN / 100 g

CLASSIC RED
604232 |

15
6

gwarantuje aksamitne, matowe wykończenie oraz
intensywny kolor, który długo utrzymuje się na
ustach

▪

13

17

18

USTA

Pomadka klasyczna
COLOR INTENSE
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USTA

Długotrwała
matowa
POMADKA
W PŁYNIE
LONG-LASTING MATTE LIQUID
LIPSTICK
Ultralekka formuła nie tylko gwarantuje
doskonałe, intensywnie matowe
wykończenie, ale również nie obciąża
ust. Ponadto nie wysusza ich dzięki
drogocennym, naturalnym składnikom.
▪

zapewnia długotrwały kolor bez
sklejania, przesuszania i rozmazywania

▪

z woskiem pszczelim i olejem z awokado

▪

pozostawia przyjemne uczucie
nawilżenia

▪

o jedwabistej konsystencji i ładnym
zapachu

▪

z precyzyjnym aplikatorem

6 ml

69,00 PLN
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HOT RED
604014 |

TAFFY
604011 |

CREAMY
604016 |

CERISE
604012 |

VIOLET
604015 |

PEACH
604048 |

CRIMSON
604010 |

ROSE
604017 |

BLUSH
604013 |

MAUVE
604009 |

CLARET
604018 |

VICTORIAN ROUGE
604046 |

PINK POWDER
604047 |

KONIEC Z CZĘSTYM POPRAWIANIEM
MAKIJAŻU – POMADKA UTRZYMUJE
SIĘ NA USTACH AŻ DO 6 GODZIN

USTA

115,00 PLN / 10 ml
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DEMAKIJAŻ

PŁYN
MICELARNY

RĘCZNIK
do demakijażu

2 PHASE MAKEUP REMOVER

MICELLAR LOTION

MAKEUP REMOVER TOWEL

Łagodnie, a zarazem niezwykle skutecznie usuwa makijaż
oczu i ust, także wodoodporny.

Usuwa makijaż oraz oczyszcza cerę, idealnie
przygotowując ją do dalszej pielęgnacji.

Dokładnie usuwa nawet wodoodporny makijaż bez
użycia kosmetyków.

▪

pozostawia skórę nawilżoną, miękką i gładką

▪

hipoalergiczny

150 ml | 609001 |

42,00 PLN
280,00 PLN / 1 l

▪
▪

stworzony na bazie wody różanej z róży
damasceńskiej
doskonale odświeża skórę

150 ml | 609002 |

42,00 PLN
280,00 PLN / 1 l

316

▪

wystarczy zwilżyć go wodą

▪

odpowiedni do każdego rodzaju skóry, także
wrażliwej

GĄBKA
DO MAKIJAŻU
bezlateksowa
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE
Pomaga wykonać perfekcyjny makijaż twarzy.
Idealna do aplikacji m.in. podkładu i korektora.
▪

nie zawiera lateksu

▪

o unikalnym, precyzyjnym kształcie

608107 |

39,90 PLN

608104 |

45,90 PLN

DEMAKIJAŻ

Dwufazowy PŁYN
DO DEMAKIJAŻU
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DŁONIE

Lakier do
paznokci
GEL FINISH
NAIL LACQUER GEL FINISH
Ultrabłyszcząca formuła z efektem
żelowego wykończenia.
▪

nadaje paznokciom nasycony,
długotrwały kolor i zapewnia
doskonałe krycie już po
pierwszej aplikacji

▪

odporny na odpryskiwanie,
ścieranie, matowienie

▪

z szerokim, wygodnym
pędzelkiem

11 ml

36,00 PLN
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FRESH LIME
603160 |

POLAR NIGHT
603169 |

BRILLIANT RAY
603153 |

AMAZING RED
603163 |

STRONG PINK
603161 |

BLINDING NEON
603165 |

BLOOMING ROSE
603154 |

DEEP MAROON
603168 |

BLUE LAKE
603162 |

NEON SUNSET
603158 |

DOLLS HOUSE
603166 |

NEON CRANBERRY
603167 |

JUICY PLUM
603156 |

BLACK DOVE
603155 |

DŁONIE

327,27 PLN / 100 ml
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Gratka dla koneserów
kawy i herbaty
Wyobraź sobie bujną roślinność skąpaną w ciepłym słońcu; zapierający dech
w piersiach krajobraz; arcydzieło Ziemi stworzone ze wszystkich odcieni zieleni
oraz błękitu… W powietrzu unoszą się najpiękniejsze zapachy… Mrużysz
oczy i rozkoszujesz się ciszą, która koi wszystkie zmysły… Czujesz tę magię?
Jej szczyptę dodaliśmy do każdej kawy i każdej herbaty AURILE SELECTION.
Podróżowaliśmy po całym globie, aby odnaleźć malownicze miejsca pełne
skarbów Matki Natury. Zabraliśmy je ze sobą, by zaoferować Ci niepowtarzalne
doznania. Nowa kolekcja to absolutnie doskonałe aromaty, bogate i oryginalne,
które z każdym łykiem zapraszają w niezapomniany rejs dookoła świata. Pozwól
się w niego zabrać, doświadcz wyjątkowości niszowych smaków AURILE!

322
323

KAWY

KAWY

KAWY

Kawa mielona
PERU

Kawa mielona
BRAZIL

GROUND SPECIALTY COFFEE PERU

GROUND SPECIALTY COFFEE BRAZIL
100% arabika | Brazylia, region Cerrado Mineiro

100% arabika | Peru, region Cajamarca
▪

o unikalnym i intensywnym smaku z wyczuwalnymi nutami
owoców i mlecznej czekolady

▪

dzięki specyficznemu klimatowi i położeniu jej ziarna
rosną zdecydowanie wolniej; każde z nich jest specjalnie
wyselekcjonowane i zbierane z najwyższą starannością

125 g | 803009 |

delikatna, z nutami orzecha laskowego i gorzkiej czekolady
nadającymi jej wyjątkowy aromat – niespotykane połączenie
smaków i niska kwasowość pozwalają cieszyć się małą czarną
w subtelnej odsłonie

▪

zbierana w regionie słynącym z najwyższej jakości ziaren
w Brazylii

125 g | 803005 |

115,00 PLN

115,00 PLN

920,00 PLN / 1 kg

Cajam n
regio

BraMziinleiro

Cerradeogion
r

KAWY

920,00 PLN / 1 kg

Peraruca
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▪
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KAWY

Kawa mielona
ETHIOPIA

GROUND SPECIALTY
COFFEE ETHIOPIA
100% arabica | Etiopia
▪

zaskakująco słodka,
z wyczuwalnymi nutami
cytrusów i czarnej herbaty

▪

jej ziarna zbierane są ręcznie na
wysokości 1800 m n.p.m.

125 g | 803006 |

115,00 PLN
920,00 PLN / 1 kg

Kawa mielona
PAPUA
NEW GUINEA

GROUND SPECIALTY COFFEE
PAPUA NEW GUINEA
100% arabika | Papua Nowa Gwinea,
prowincja Western Highlands
▪

niesamowite połączenie cytrusów
otulonych rozkoszną mleczną czekoladą
– prawdziwy smak kawy z delikatną
nutką słodyczy

▪

rośnie na żyznej glebie wulkanicznej
w Dolinie Wahgi w Górach Centralnych

125 g | 803008 |

115,00 PLN
920,00 PLN / 1 kg

Papua ea
n
New Guilands

High
Westernrovince
P

KAWY

Ethiopia
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KAWY

Kawa mielona
INDONESIA

IndonJeavsaia
East d
Islan

Kawa mielona
RWANDA

GROUND SPECIALTY COFFEE INDONESIA
100% arabika | Indonezja, wschodnia część wyspy Java
▪

można w niej wyczuć lekko ziemiste, owocowe nuty oraz ciemną czekoladę

▪

uprawiana jest w tradycyjny sposób w małych ogrodach indonezyjskich hodowców

125 g | 803007 |

115,00 PLN
920,00 PLN / 1 kg

GROUND SPECIALTY COFFEE
RWANDA
100% arabika | Rwanda, plantacje
położone powyżej 1500 m n.p.m.
▪

wyróżnia ją zaskakująco
orzeźwiający smak

▪

uprawiana jest na małych
plantacjach, gdzie rośnie tylko
kilkaset drzew, co pozwala rolnikom
otoczyć każde z nich szczególną
opieką

125 g | 803010 |

115,00 PLN

Rwtioansnlodcaa ted

planta 1500 m
over
level
above sea
328

KAWY

920,00 PLN / 1 kg
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KAWY

Kawa mielona
GUATEMALA
w torebkach
z filtrem
GROUND SPECIALTY COFFEE
GUATEMALA (FILTER BAGS)
100% arabika | Gwatemala, region
Huehuetenango
▪

wyróżnia się łagodną kwasowością
i owocowymi nutami połączonymi
z delikatną, mleczną czekoladą

▪

w regionie, z którego pochodzi, ciepłe
powietrze miesza się z zimnym,
schodzącym z gór Cuchumatanes – to
tworzy niezwykły mikroklimat chroniący
uprawy na wysokości 2000 m n.p.m. przed
przymrozkami

5 × 10 g | 803011 |

99,00 PLN

Kawa mielona
HONDURAS
w torebkach z filtrem

1980,00 PLN / 1 kg

GROUND SPECIALTY COFFEE HONDURAS
(FILTER BAGS)
100% arabika | Honduras, Siguatepeque w departamencie
Comayagua

la
Guatema
nango
Huehuegteion
e
r

▪

w jej smaku można poczuć delikatną kwasowość
i słodycz jednocześnie

▪

rośnie na zielonych zboczach gór Montecillos,
w cieniu bujnej roślinności

5 × 10 g | 803013 |

99,00 PLN
as
Hontedpeur
que in

Sigua ayagua
the Com tment
depar
330
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1980,00 PLN / 1 kg
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KAWY

Kawa mielona
MEXICO
w torebkach
z filtrem
GROUND SPECIALTY COFFEE
MEXICO (FILTER BAGS)
100% arabika | Meksyk
▪

brak kofeiny nie zabiera ani jednej
nuty z jej intensywnego smaku,
w którym wyraźnie czuć gorzką
czekoladę

▪

kofeina została usunięta w sposób
naturalny dzięki Mountain Water
Process

5 × 10 g | 803012 |

99,00 PLN
1980,00 PLN / 1 kg

bez

kofeiny

KAWY

Mexico
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HERBATY

HERBATY

YERBA MATE

YERBA MATE
ARGENTINA
w torebkach z filtrem

YERBA MATE ARGENTINA
(FILTER BAGS)
▪

niezwykle łagodna yerba mate
o wyważonym smaku i aromacie

▪

zawiera listki, gałązki oraz niewielką ilość
pyłu

▪

do wielokrotnego zaparzania

5 × 10 g | 805020 |

99,00 PLN

USE

336

a

Argentin

HERBATY

ULTIPL

E

M

1980,00 PLN / 1 kg
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HERBATY

CZARNA HERBATA
z płatkami róży
CHINESE BLACK
WITH ROSE PETALS

Chinuai

CZARNA HERBATA
DARJEELING
z pierwszego zbioru

Aanh
region

Chiny, region Aanhui
▪

ceremonialna odmiana czarnej herbaty, zgodnie
z chińską tradycją aromatyzowana kwiatami róży

▪

niweluje zmęczenie, koi i odpręża oraz pozytywnie
wpływa na koncentrację

2750,00 PLN / 1 kg

Hamla
foothills

INDIAN BLACK DARJEELING FROM
THE FIRST HARVEST
Indie, podnóże Himalajów
▪

uważana za najlepszą odmianę na świecie; ma bardzo
delikatny, kwiatowy aromat i kolor ciemnego bursztynu

▪

posiada aż 30% więcej związków polifenolowych niż inne
herbaty

▪

odpręża i relaksuje, skutecznie wpływa na zahamowanie
procesu starzenia się komórek, wspiera układ krążenia,
regulując ciśnienie krwi i obniżając poziom złego cholesterolu

40 g | 805040 |

110,00 PLN

Indiai

110,00 PLN
2750,00 PLN / 1 kg
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HERBATY

40 g | 805041 |

339

HERBATY

ZIELONA
HERBATA
GENMAICHA
z prażonym ryżem
i matchą
KOREAN GREEN WITH ROASTED
RICE AND MATCHA
Korea Południowa, ogród Seogwang na
wulkanicznej wyspie Jeju
▪

prażony ryż i dodatek matchy sprawiają,
że uzyskany napar ma intensywny kolor
i jest bardziej słodki niż w przypadku
tradycyjnej zielonej herbaty

▪

oczyszcza organizm z toksyn, reguluje
metabolizm i dodaje energii

40 g | 805042 |

120,00 PLN
3000,00 PLN / 1 kg

rea
Soguwtahng KGaro den d

Seo lcanic islan
on the voof Jeju

CZARNA HERBATA Laos
Phongsaely
Z LASÓW
rainfor st
DESZCZOWYCH
fermentowana w liściach
bananowca
BLACK LAOS FROM THE RAINFOREST
FERMENTED IN BANANA LEAVES

▪

delikatna i słodka, o czarnej barwie

▪

proces jej tworzenia jest długi i delikatny: liście herbaty są
rolowane, a następnie zawijane i fermentowane w liściach
bananowca, dopiero potem suszone

▪

rośnie dziko i jest zbierana przez lokalne plemię Phu Now

40 g | 805043 |

140,00 PLN

HERBATY

Laos, lasy deszczowe regionu Phongsaly

3500,00 PLN / 1 kg

340
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Słodycz chwili
Kubek pobudzającej zmysły gorącej kawy, słodycz rozpływającej się w ustach
czekolady... Któż nie lubi tego momentu w ciągu dnia, gdy można rozkoszować
się ich smakiem, czując przypływ pozytywnej energii... Skosztuj naszych
słodkości, pokochaj rozpuszczalne kawy; pozwól sobie na chwilę przyjemności!

342
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SŁODYCZE
CZEKOLADA
MLECZNA 40%

CZEKOLADA
GORZKA 54%

CZEKOLADA
GORZKA 74%

CZEKOLADA
GORZKA 99%

MILK CHOCOLATE 40%

DARK CHOCOLATE 54%

DARK CHOCOLATE 74%

DARK CHOCOLATE 99%

Rozpływające się w ustach połączenie mleka i szlachetnego
kakao. To idealna alternatywa dla wielbicieli klasycznych
łakoci.

Balansująca pomiędzy słodkimi
a wytrawnymi aromatami.
To doskonałe połączenie gorzkiego smaku z nutą
mlecznej rozkoszy.

Wysoka zawartość kakao dostarcza intensywnych doznań.
Aromaty przełamane subtelnym posmakiem słodyczy pieszczą
kubki smakowe.

Wyrazisty aromat kakao
w najczystszej postaci to uczta dla koneserów
wysublimowanych doznań. Nic nie odwróci uwagi od
wytrawnego i głębokiego smaku.

16,90 PLN
169,00 PLN / 1 kg

100 g | 806008 |

16,90 PLN
169,00 PLN / 1 kg

SŁODYCZ BEZ KALORII

344

Stewia to wyjątkowa roślina – ekstrakt pozyskiwany z jej liści jest około 300 razy słodszy od cukru
spożywczego. Ma zerowy indeks glikemiczny i nie dostarcza kalorii, co czyni ją idealnym dodatkiem
do żywności dla osób dbających o zdrowie i szczupłą sylwetkę. Wykorzystaliśmy jej niesamowite
właściwości, abyście mogli delektować się smakiem naszych czekolad bez wyrzutów sumienia.

100 g | 806009 |

16,90 PLN
169,00 PLN / 1 kg

100 g | 806010 |

16,90 PLN
169,00 PLN / 1 kg

SŁODYCZE

100 g | 806007 |

345

SŁODYCZE

MIGDAŁY
w mlecznej
czekoladzie
ALMONDS IN MILK CHOCOLATE
Chrupiące wnętrze otulone aksamitną, rozpływającą się
w ustach czekoladą pieści podniebienie
od pierwszego kęsa.

100 g | 806012 |

22,90 PLN

PRZYSMAK W KORONIE
Choć nazywany królem orzechów, migdał tak naprawdę jest nasionem migdałowca. Swój tytuł
zawdzięcza bogactwu wartości odżywczych, takim jak potas, magnez, błonnik, nienasycone kwasy
tłuszczowe oraz witaminy B2 i E. Jego delikatny smak sprawia, że przypada do gustu niemal
każdemu, kto go spróbuje.

346

MIGDAŁY
w gorzkiej
czekoladzie

MIGDAŁY
w białej
czekoladzie

ALMONDS IN DARK CHOCOLATE

ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE

Idealne połączenie subtelnej słodyczy orzecha z
intensywnością gorzkiej czekolady intryguje
i pobudza zmysły.

Kusząca kombinacja orzechów i niebiańskiej
otoczki, której nie sposób się oprzeć to doskonała
propozycja dla miłośników łakoci.

100 g | 806011 |

100 g | 806013 |

22,90 PLN

22,90 PLN

229,00 PLN / 1 kg

229,00 PLN / 1 kg

SŁODYCZE

229,00 PLN / 1 kg
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Kawa
rozpuszczalna
CREME
CREME
INSTANT COFFEE
Harmonijna kompozycja wysokiej
jakości gatunków kaw o łagodnym
smaku i zachwycająco bogatym
aromacie urzeka zmysły już od
pierwszego łyku. Filiżanka pełna
finezji czaruje wyrazistymi nutami,
nadając wyjątkowości każdej chwili.
▪

delikatna i idealnie
zbalansowana

▪

tworzy na powierzchni
aksamitną piankę

▪

doskonała na popołudniowe
spotkania w gronie przyjaciół

Kawa rozpuszczalna
INTENSE

80 g | 802001 |

52,90 PLN

INTENSE
INSTANT COFFEE

661,25 PLN / 1 kg

To kompozycja perfekcyjnie dobranych gatunków
kaw tworząca intrygujące połączenie wyrazistości
i bogactwa aromatu. Pobudza do działania,
dostarczając przy tym intensywnych doznań.
To kubek pełen czarnej, energetyzującej esencji.
▪

dzięki procesowi liofilizacji zachwyca
mocnym, wielowątkowym smakiem

▪

dla koneserów głębokich, kawowych
akcentów

▪

idealna na dobry początek dnia

100 g | 802002 |

DOPASOWANA DO CIEBIE
348

Wolisz białą czy czarną? Pijesz ją przede wszystkim dla smaku czy
zastrzyku energii? Wybierz jedną z kaw rozpuszczalnych AURILE
i przekonaj się, że idealnie do Ciebie pasuje.

661,25 PLN / 1 kg

KAWY

52,90 PLN
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Ekorewolucja w Twoim domu
Nowa kolekcja SMART & CLEAN to innowacyjna odpowiedź na współczesne
problemy związane z ekologią – z jednej strony bezlitosna dla brudu
i tłuszczu, z drugiej niezwykle łagodna i bezpieczna zarówno dla środowiska,
jak i Twojej rodziny. Skoncentrowaliśmy moc naszych środków czystości
w małych tabletkach, które z łatwością rozpuścisz w wodzie, samodzielnie
tworząc specjalistyczny preparat. Kolejną dawkę płynu przygotujesz w
tej samej butelce, ograniczając produkcję szkodliwego plastiku. Poznaj
stworzone w 100% z naturalnych składników, biodegradowalne produkty dla
domu – zrób coś dobrego dla siebie i natury!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Bezzapachowe
naturalne PŁATKI
DO PRANIA

Naturalne
PŁATKI DO
PRANIA

Ekologiczne
TABLETKI
DO PRANIA

LAUNDRY DETERGENT
SHEETS

LAUNDRY DETERGENT
SHEETS FRESH LINEN

ECOLOGICAL WASHING
MACHINE TABLETS

▪

zawierają wyłącznie składniki
pochodzenia naturalnego

▪

zawierają wyłącznie składniki
pochodzenia naturalnego

▪

bardzo wydajne: 1 tabletka
wystarcza na 6-8 kg prania

▪

w pełni biodegradowalne

▪

w pełni biodegradowalne

▪

▪

wolne od toksycznych
chemikaliów – bez wybielaczy
optycznych i barwników

▪

wolne od toksycznych
chemikaliów – bez wybielaczy
optycznych i barwników

odpowiednie do białych
i kolorowych ubrań, do prania
ręcznego i mechanicznego

▪

wykonane z odnawialnych
surowców

▪

z aktywnym tlenem, który
umożliwia usuwanie trudnych
plam i zapobiega szarzeniu
bielizny

10 sztuk | 720020 |

126,00 PLN

▪

o świeżym zapachu
pochodzącym z olejków
eterycznych i ekstraktów
roślinnych

10 sztuk | 720021 |

126,00 PLN

19 sztuk | 720001 |

169,00 PLN
352

SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Tabletka
czyszcząca
DO KUCHNI

Tabletka
czyszcząca
DO SZYB

Tabletka
czyszcząca
DO ŁAZIENKI

Tabletka
czyszcząca
DO PODŁÓG

UNIWERSALNA
tabletka
czyszcząca

KITCHEN CLEANING TABLET

GLASS CLEANING TABLET

BATH CLEANING TABLET

FLOOR CLEANING TABLET

ALL PURPOSE CLEANING
TABLET

▪

uniwersalny środek do czyszczenia kuchni

▪

tworzy płyn o neutralnym pH

▪

perfekcyjnie usuwa nawet najbardziej
uporczywy brud i tłuszcz

▪

przeznaczona do wszystkich szklanych
powierzchni – okien, luster, stołów itp.

odpowiednia do płytek, blatów czy okapów

▪

nadaje im nieskazitelny blask

▪

z łatwością usuwa odciski palców, tłuste smugi
czy ślady pasty do zębów

▪

4 g | 720005 |

32,90 PLN

4 g | 720004 |

32,90 PLN

▪

doskonała do czyszczenia m.in.
toalet, umywalek, kranów, zasłon
prysznicowych

▪

powstały z niej płyn nie emituje
szkodliwych oparów

▪

nie pozostawia smug ani białych
plam

▪

ma właściwości rozpuszczania
wapna – jest bezkonkurencyjna
w walce z brudem

▪

bezpieczna nawet dla najbardziej
delikatnych powierzchni
– naturalnego drewna czy
marmuru

▪

błyskawicznie się rozpuszcza

▪

usuwa wszelkie zabrudzenia
z różnorodnych powierzchni
pozostawia delikatny, przyjemny
zapach

▪

szybkoschnąca, nie naraża
podłóg na szkodliwe działanie
wilgoci

▪

▪

pozostawia je czyste, suche
i lekko błyszczące

4 g | 720006 |

4 g | 720003 |

32,90 PLN

32,90 PLN

4 g | 720002 |

32,90 PLN
B A R D Z O W Y D A J N E – J E D N A T A B L E T K A W Y S T A R C Z A N A 5 0 0 - 7 5 0 M L P Ł Y N U  

CO JEST W ŚRODKU?
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Tabletki dostarczamy wraz z naklejkami na butelki. Ich kolor odpowiada
barwie uzyskanego płynu, co pozwala uniknąć pomyłki!

SZYBY

KUCHNIA

PODŁOGA

ŁAZIENKA

UNIWERSALNY

SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO

NOWOŚĆ
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Nawilżane
CHUSTECZKI
CZYSZCZĄCE

UNIVERSAL WIPES BIO

1

2

Biodegradowalne
WORKI NA ŚMIECI
BIODEGRADABLE TRASH BAGS
▪

wyprodukowane na bazie skrobi kukurydzianej

▪

w 100% biodegradowalne i kompostowalne

▪

rozkładają się w ciągu 90 dni

▪

dostępne o pojemności 35 i 60 litrów

1

2

▪

w 100% biodegradowalne
i kompostowalne

▪

odpowiednie do wszystkich
powierzchni, m.in. plastiku,
szkła, metalu, drewna

▪

pozostawiają przyjemny zapach;
nie pozostawiają smug

▪

przebadane dermatologicznie,
przyjazne dla skóry dłoni

50 sztuk | 720007 |

39,90 PLN

96%

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

NOWOŚĆ

35 l | 10 sztuk | 720100 |

55,90 PLN
60 l | 10 sztuk | 720101 |

90,90 PLN
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SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO

NOWOŚĆ
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PAT O G E N Y I B A K T E R I E

TWORZĄ
P R Z YJ A Z N Y
DLA
ZDROWIA
M I K R O K L I M AT
100% AKTYWNYCH PROBIOTYKÓW

CZYSZCZĄ NA POZIOMIE
MIKROSKOPOWYM

Probiotyczny PŁYN
uniwersalny

Probiotyczny PŁYN
do mycia podłóg

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Skutecznie i długotrwale usuwa wszelki brud oraz
nieprzyjemny zapach z każdego rodzaju powierzchni
zmywalnych, m.in. glazury, podłóg, blatów kuchennych,
ścian i armatury sanitarnej.

Usuwa z czyszczonych powierzchni zanieczyszczenia
oraz złe kultury bakterii i na długo zwalcza nieprzyjemne
zapachy.

1000 ml | 713005 |

99,00 PLN

Probiotyczny
PŁYN do mycia
naczyń
PROBIOTIC WASHING-UP
LIQUID
Perfekcyjnie odtłuszcza naczynia.
Ponadto utrzymuje w czystości
podzespoły hydrauliczne. Łagodny
dla skóry.

1000 ml | 713001 |

99,00 PLN

750 ml | 713003 |

89,00 PLN
111,25 PLN / 1 l

Poznaj nasz
autorski znak
i wypatruj go na
innych produktach
– każdy z nich
jest przyjazny dla
środowiska.
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Ekologiczne środki czystości zadbają nie tylko o Twój dom, ale także
skórę, zdrowie i środowisko naturalne. Poznaj dobroczynną moc
probiotycznych preparatów.

POZWÓL SIĘ
ROZGOŚCIĆ DOBRYM
BAKTERIOM

Probiotyczny
ŻEL do rąk

Probiotyczny
PŁYN do prania

PROBIOTIC HAND GEL

PROBIOTIC LAUNDRY
LIQUID

Dokładnie czyści dłonie bez użycia
wody i doskonale je nawilża.
Przywraca skórze odpowiednią
mikroflorę.

500 ml | 713004 |

129,00 PLN
258,00 PLN / 1 l

Dzięki skoncentrowanej formule
wystarcza aż na 50 prań. Idealnie
czyści odzież białą i kolorową,
nadając jej piękny zapach. Ponadto
chroni pralkę przed osadzaniem się
brudu.

1500 ml | 713002 |

145,00 PLN

Pozytywny wpływ probiotyków na ludzki organizm znany jest od lat. Ich
korzystne właściwości doskonale wpisują się we wciąż rozwijający się trend eko.
Wykorzystaliśmy je zatem do stworzenia wyjątkowej linii chemii gospodarczej,
aby umożliwić usuwanie z powierzchni groźnych dla zdrowia patogenów. Wnętrze
Twojego domu stanie się nie tylko perfekcyjnie czyste, lecz także zasiedlone
dobroczynnymi szczepami bakterii.

SMART & CLEAN ECO

SMART & CLEAN ECO

DŁUGOTRWALE ZWALCZAJĄ
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Czystość i zapach
Bestsellerowe granulki do łazienki i kuchni w towarzystwie perfum do wnętrz
oraz produktów zapachowych do odkurzacza i szafy zadbają o Twój dom,
czyniąc go miejscem, do którego zawsze chce się wracać.

DRAIN CLEAR GRANULES
Sięgnij po nie, zanim wezwiesz hydraulika. Rozpuszczają
tłuszcz, włosy i odpady kuchenne. Przeznaczone do
udrożniania rur kanalizacyjnych, odpływów oraz syfonów
w zlewach, wannach i brodzikach.
▪

niezbędne w każdej kuchni i łazience

▪

stosować co najmniej raz w miesiącu

500 g | 706001 |

34,90 PLN
69,80 PLN / 1 kg

ŚRODEK DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

362

Dotrze w każdy zakątek i pozbędzie się wszystkich nieproszonych gości.
Nic go nie zatrzyma. Oddaj swoją kuchnię i łazienkę w ręce naszego
specjalisty do zadań specjalnych.

SMART & CLEAN

SMART & CLEAN

GRANULKI
do udrożniania rur

363

PERFUMY
do wnętrz

VACUUM FRESHENER

HOME PERFUME

W odkurzanym pomieszczeniu
roztacza przepiękną woń
i neutralizuje nieprzyjemny zapach
kurzu, długotrwale odświeżając
wnętrze. Nadaje się do wszystkich
typów odkurzaczy działających na
sucho. Prosty w użyciu – wystarczy
umieścić go w pobliżu filtra
wylotowego powietrza.

1

2

3

4

40 ml

58,00 PLN
145 PLN / 100 ml

2 szt. (4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

1

39,90 PLN

5

51,15 PLN / 10 g
40,71 PLN / 10 g

6

7

8

1

PURE HOME 366
708063 |

4

THRILLING ADVENTURE
708048 |

7

GREEN SPA
708025 |

2

ALLURING FRESHNESS
708046 |

5

MALDIVES PARADISE
708031 |

8

CHARMING ALLEY
708026 |

3

ORIENTAL MAGIC
708047 |

6

SINGAPORE TWILIGHT
708034 |

9

COSMIC FANTASY
708057 |

9

ZAWIESZKA zapachowa do szafy

Nasączona oryginalną kompozycją zapachową stopniowo uwalnia
wspaniały aromat. Przepiękne akordy wypełniają wnętrze szafy, dbając
o świeżość Twojej garderoby.

15,2 g

37,00 PLN
243,42 PLN / 100 g
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2

1

MALDIVES PARADISE
708032 |

2

SINGAPORE TWILIGHT
708035 |

MALDIVES PARADISE
708030 |

Lekkie, morskie akordy połączone
z subtelną słodyczą egzotycznych
owoców przywodzą na myśl rajskie
wakacje.
2

1

2

3

4

SINGAPORE TWILIGHT
708033 |

Pomarańcza skąpana w soczystych,
owocowo-kwiatowych nutach tętni
energią niczym Miasto Lwa.
3

GREEN SPA
708023 |

Orzeźwiające połączenie zapachu
aloesu z akordem zielonego ogórka
pozytywnie nastraja i relaksuje.

4

WARDROBE FRAGRANCE

1

Piękne kompozycje dla Twojego
domu.

CHARMING ALLEY
708024 |

Subtelny duet zapachów róży i piżma
otacza pomieszczenie romantyczną
aurą.

SMART & CLEAN

SMART & CLEAN

ZAPACH
do odkurzacza
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Zmieniamy się dla Was
Doskonale wiemy, jak ważna w świecie ciągłych zmian jest szybka i niezawodna
komunikacja. Dlatego stale się rozwijamy, dostarczając Ci najlepsze
i unikalne rozwiązania z zakresu telefonii komórkowej i Internetu, teraz także
w technologii 5G, która jest najnowocześniejszym rozwiązaniem na rynku.
Dodatkowo oferujemy naszym Partnerom Biznesowym FM CashBack, który
czyni korzystanie z abonamentu absolutnie wyjątkowym. W domu, w podróży,
w biznesie – z FM MOBILE na nowo odkryjesz radość z nawiązywania
kontaktów.

FM MOBILE

Stawiamy na
JAKOŚĆ
Internet stał się niezbędny niemal w każdej dziedzinie życia, dlatego tak ważne jest, by
zawsze dotrzymywał Ci kroku. Teraz nie musisz martwić się o to, że nie nadąży za Twoimi
potrzebami. Doświadcz prędkości i niezawodności zarezerwowanych wyłącznie dla
technologii 5G.

SZYBSZY
INTERNET

STABILNIEJSZE
POŁĄCZENIE

MINIMALNE
OPÓŹNIENIA

Dołącz już teraz do
FM MOBILE 5G
Jak to zrobić? To proste:
1. Sprawdź na fmmobile.pl, czy znajdujesz się w zasięgu technologii i czy Twoje 		
urządzenie umożliwia korzystanie z niej.
2. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 727 900 900.
3. Poproś o włączenie usługi.

NAJNOWSZA
TECHNOLOGIA,
NAJWYŻSZY
STANDARD
368

Poczuj różnicę i daj się ponieść szybkości podczas codziennego korzystania
z Internetu dzięki usłudze FM MOBILE 5G, która zapewnia niezawodność
oraz prędkość przesyłania i pobierania danych niedostępną dla poprzednich
generacji. Następca sieci 4G LTE to najnowsze rozwiązanie w dziedzinie
telefonii mobilnej.

FM MOBILE

4. Ciesz się doskonałą jakością Internetu.
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FM MOBILE

OFERTA ABONAMENTOWA bez telefonu

OSZCZĘDŹ 348 PLN
JUŻ NA STARCIE

START

ADVANCE

SUCCESS

Nielimitowane połączenia do krajowych
sieci komórkowych i stacjonarnych

▪

▪

▪

Nielimitowane połączenia wideo do
wszystkich krajowych sieci komórkowych

▪

▪

▪

Nielimitowane wiadomości SMS/MMS

▪

▪

▪

10 GB/20 GB

15 GB/30 GB

25 GB/50 GB

Internet*
Czas trwania Umowy/Aneksu
FM MOBILE 5G

dodatkowo płatny
15 PLN

Z B I E R A J R A B AT Y
I C I E S Z S I Ę Z A K U PA M I

12/24 MIESIĄCE
dodatkowo płatny
25 PLN

Wybierając dowolną taryfę
w promocji FM CashBack lub
MegaPoints, perfumy UTIQUE
o wartości 349,00 PLN otrzymasz
za 1 PLN**.

bezpłatny

(w ofercie abonamentowej)

CASHBACK w praktyce

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD POLSKA
FM CashBack
Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

9,33 PLN

13,07 PLN

+

18,68 PLN
CashBack dla niego

Promocja FM CashBack

40,57 PLN

56,83 PLN

81,22 PLN

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

SUCCESS
81,22 PLN

CashBack dla niej

ADVANCE
56,83 PLN

+

CashBack dla nastolatki

+

START
40,57 PLN

CashBack dla nastolatka

START
40,57 PLN

RACHUNEK: 99,90 PLN + 69,90 PLN + 49,90 PLN + 49,90 PLN = 269,60 PLN

MegaPoints
Promocja MegaPoints

40,57 PKT.

56,83 PKT.

81,22 PKT.

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

FM CASHBACK: 219,19 PLN
RZECZYWISTY KOSZT FM MOBILE: 50,41 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO
FM 4All
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29,90 PLN

39,90 PLN

49,90 PLN

Pamiętaj. Promocje FM CashBack i MegaPoints nie łączą się ze sobą. Biorąc udział w promocji FM CashBack, nie otrzymujesz punktów za opłatę abonamentową.
Biorąc udział w promocji MegaPoints, nie otrzymujesz rabatu handlowego na zakupy w sklepie FM WORLD Polska.
*Oferta dotyczy okresu trwania umowy; szczegóły na fmmobile.pl

**Oferta dotyczy umów zawieranych zgodnie z regulaminami Promocji Bieg po Sukces oraz Promocji Dziennej.

OFERTA
ABONAMENTOWA
BEZ TELEFONU

REWOLUCJA
FINANSOWA
TRWA

Nielimitowane rozmowy, wiadomości oraz Internet od 10 do 25 GB – to oferta,
w której każdy znajdzie coś dla siebie. Partnerzy Biznesowi mogą ponadto
skorzystać z wyjątkowych promocji FM CashBack oraz MegaPoints, czerpiąc
jeszcze więcej korzyści z bycia abonentem FM MOBILE.

Pieniądze wydane na abonament w znacznej części wracają do Ciebie w formie
rabatu handlowego do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie FM WORLD
Polska… Rozmarzyłeś się…? To nie sen. To nasza rzeczywistość.

FM MOBILE

Opłata miesięczna
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FM MOBILE

INTERNET MOBILNY
w ofercie FM CashBack i MegaPoints
Internet mobilny*

INTERNET DOMOWY
w ofercie FM CashBack i MegaPoints

netFM START

netFM ADVANCE

SUCCESS

30 GB

50 GB

200 GB

HomeOffice START

HomeOffice ADVANCE

HomeOffice SUCCESS

200 GB dzień + 200 GB noc
Internet domowy*

Czas trwania Umowy/Aneksu
FM MOBILE 5G

12/24 MIESIĄCE
dodatkowo płatny
25 PLN

dodatkowo płatny
15 PLN

bez routera
bezpłatny

(w ofercie abonamentowej)

z routerem podstawowym

Czas trwania Umowy/Aneksu
FM MOBILE 5G

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD POLSKA

z routerem premium

24 MIESIĄCE
dodatkowo płatny
25 PLN

dodatkowo płatny
15 PLN

bezpłatny

(w ofercie abonamentowej)

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD POLSKA

FM CashBack

FM CashBack

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

9,33 PLN

13,07 PLN

18,68 PLN

Promocja FM CashBack

40,57 PLN

56,83 PLN

81,22 PLN

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

18,68 PLN

24,29 PLN

28,03 PLN

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

Promocja FM CashBack

81,22 PLN

105,61 PLN

121,87 PLN

Opłata miesięczna

99,90 PLN

129,90 PLN

149,90 PLN

MegaPoints
Promocja MegaPoints

40,57 PKT.

56,83 PKT.

81,22 PKT.

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

MegaPoints
Promocja MegaPoints

81,22 PKT.

105,61 PKT.

121,87 PKT.

Opłata miesięczna

99,90 PLN

129,90 PLN

149,90 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO
OFERTA DLA KAŻDEGO

netFM 4All
29,90 PLN

39,90 PLN

netFM 4All

49,90 PLN
Opłata miesięczna

*Oferta dotyczy okresu trwania umowy; szczegóły na fmmobile.pl

CIESZ SIĘ
INTERNETEM
MOBILNYM JUŻ OD
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49,90 PLN

69,90 PLN

89,90 PLN

*Oferta dotyczy okresu trwania umowy; szczegóły na fmmobile.pl

9,33 PLN
MIESIĘCZNIE

Połącz nieograniczoną wolność,
jaką daje Internet mobilny oraz
wymierne korzyści płynące
z promocji FM CashBack
i MegaPoints.

Z FM CASHBACK
ZYSKASZ NAWET

121,87 PLN
KAŻDEGO
MIESIĄCA

Skorzystaj z wybranej taryfy (Start,
Advance lub Success) i serfuj po
Internecie bez limitu w zasięgu
LTE, a także płać mniej za taryfy
HomeOffice, korzystając z promocji
FM CashBack i MegaPoints.

FM MOBILE

Opłata miesięczna
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POBIERZ
DARMOWĄ
APLIKACJĘ

dołącz do sieci w każdym
momencie

▪

ogranicz formalności
do minimum

▪

miej dostęp do przejrzystej
oferty

▪

zyskaj doskonałe narzędzie
do rozwoju biznesu

FM MOBILE

FM MOBILE
FM MOBILE
EVERYWHERE

Bycie w stałym kontakcie jest niezbędnym elementem budowania
i rozwoju każdego biznesu. Zapewnia to nasza stała oferta, do której teraz
masz łatwiejszy dostęp za sprawą aplikacji FM MOBILE EVERYWHERE.
To nowoczesne narzędzie, które jest zawsze w zasięgu ręki, pozwala na
szybkie i wygodne wybranie najlepszego rozwiązania oraz polecanie go
w dowolnym miejscu i czasie. Tylko od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz.

▪
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FM MOBILE

Jesteśmy tam,
GDZIE TY
▪

Dedykowana oferta dla
Partnerów Biznesowych
FM WORLD Polska

▪

Narzędzie do rozwoju biznesu

▪

Usługi telefonii komórkowej

▪

Usługi mobilnego Internetu

▪

Internet domowy HomeOffice

▪

Zasięg, który Cię nie ogranicza

B I U R O O B S Ł U G I K L I E N TA
Konsultanci FM MOBILE są dostępni są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00 (bez dni ustawowo wolnych od pracy).

FM MOBILE

+48 727 900 900
BOK@FMMOBILE.PL
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LEX
Profesjonalne usługi
księgowe i prawne
FM LEX to specjalistyczne biuro rachunkowe stworzone z myślą o Partnerach
Biznesowych FM WORLD Polska. Zespół doświadczonych księgowych
i prawników oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług wspierających
prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Dzięki kompleksowym
rozwiązaniom dopasowanym zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki
branży MLM, nie tylko otworzą się przed Tobą niepowtarzalne możliwości,
ale przede wszystkim zyskasz czas, spokój i pieniądze.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Konsultanci FM LEX są dostępni od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.
tel. (71) 327 00 00
e-mail: kontakt@fmlex.pl
www.lex.fmworld.com

PROFESJONALNE USŁUGI
KSIĘGOWE

1

PRAWNE

2

Twoją firmą zaopiekuje się wykwalifikowany,
dedykowany księgowy, który:

Jak to DZIAŁA
▪

Dokumenty do zaksięgowania
wysyłasz mailowo lub przez
aplikację.

▪

Faktury wystawiane w systemie
księgowym online są zapisywane
automatycznie. Za jego pomocą
możesz również wysłać je
bezpośrednio do kontrahenta.

▪

Dokumenty są księgowane przez
dedykowanego księgowego.
W systemie online masz do nich
pełny wgląd.

▪

Księgowy sporządza i wysyła
deklaracje podatkowe oraz pliki
JPK.

zaksięguje wszystkie dokumenty

▪

w trakcie kontroli skarbowej

▪

wyliczy wysokość podatków

▪

▪

sporządzi i wyśle deklaracje oraz pliki JPK

dotyczących funkcjonowania
w środowisku MLM

▪

będzie dla Ciebie wsparciem w zakresie
prowadzenia działalności i zapewni Ci
profesjonalne doradztwo księgowe

▪

w zakresie możliwości działania w danej
sytuacji prawnej

▪

zapewniających prawne bezpieczeństwo
w biznesie

PAKIET
PODSTAWOWY

PAKIET
ROZSZERZONY

SYSTEM KSIĘGOWY ONLINE
W ramach każdego pakietu otrzymasz dostęp
do elektronicznego systemu księgowego, który pozwoli
Ci na szybkie i sprawne zarządzanie
Twoją firmą poprzez:

4

APLIKACJA MOBILNA
Dzięki aplikacji mobilnej dosłownie od ręki
wyślesz każdy dokument do swojej księgowej
– wystarczy, że zrobisz zdjęcie faktury.

do 100 dokumentów miesięcznie

Księgowanie dokumentów
spoza grupy FM

do 20 dokumentów miesięcznie

bez limitu

Elektroniczne powiadomienia
o zmianach prawnych

▪

▪

▪

Przygotowanie pełnej dokumentacji
księgowej na wezwanie Urzędu Skarbowego

▪

▪

▪

Telefoniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

2 porady miesięcznie

2 porady miesięcznie

bez limitu

▪

wystawianie faktur sprzedaży

▪

kontrolę płatności wystawionych faktur

Porady prawne w zakresie
obsługi kontroli skarbowych

brak

2 porady miesięcznie

4 porady miesięcznie

▪

wgląd do wszystkich Twoich dokumentów:
– kopii faktur
– książki przychodów i rozchodów
– deklaracji VAT
– wyliczenia zaliczki podatku dochodowego

Porady prawne dotyczące
funkcjonowania w branży MLM

brak

1 porada miesięcznie

2 porady miesięcznie

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

Opłata miesięczna (netto)
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PAKIET
VIP

Księgowanie dokumentów
z grupy FM

Elektroniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

3

Na koniec okresu
rozliczeniowego płacisz podatki
wyliczone przez księgowego.

W Y B I E R Z PA K I E T D O PA S OWA N Y D O T WO I C H P OT R Z E B

Zespół doświadczonych prawników
będzie udzielał Ci porad:

▪

▪

FM LEX

FM LEX

Oferta usług
KSIĘGOWO-PRAWNYCH
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FM LEX

FM CASHBACK
– rewolucja w ofercie rachunkowej
Ty opłacasz swój abonament, a my
zwracamy Ci 100% kwoty netto
w formie rabatu handlowego do
wykorzystania na dowolne zakupy
w sklepie FM WORLD.

1

Pamiętaj! Biorąc udział w promocji FM CashBack, nie otrzymasz MegaPoints
w Planie Marketingowym i na odwrót – wybierając MegaPoints, nie dostaniesz
rabatu handlowego na zakupy w sklepie FM WORLD.

OFERTA FM CASHBACK
PAKIET
PODSTAWOWY
Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

PAKIET
VIP

0,00 PLN

Opłata miesięczna (netto)

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

FM CashBack

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

PAKIET
PODSTAWOWY

PAKIET
ROZSZERZONY

PAKIET
VIP

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

285 punktów

285 punktów

285 punktów

OFERTA FM MEGAPOINTS

2

3

Opłata miesięczna (netto)
FM MegaPoints

OPŁACASZ PAKIET
ROZSZERZONY
ZA 385 PLN

PAKIET
ROZSZERZONY

OTRZYMUJESZ
RABAT HANDLOWY
W WYSOKOŚCI
385 PLN

KORZYSTASZ Z USŁUG
FM LEX CAŁKOWICIE
ZA DARMO

MODYFIKUJ PAKIETY
wedle uznania
Co powiesz na rozszerzenie naszych pakietów o dodatkowe dokumenty spoza
grupy FM WORLD? Jeśli prowadzisz też inną działalność gospodarczą, to te
oferty są stworzone właśnie dla Ciebie!

OFERTA FM CASHBACK
+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE
Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

+ 50 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

+ 100 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

0,00 PLN

Dodatkowa opłata miesięczna (netto)*

+ 120,00 PLN

+ 275,00 PLN

+ 500,00 PLN

FM CashBack

+ 120,00 PLN

+ 275,00 PLN

+ 500,00 PLN

+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

+ 50 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

+ 100 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

+ 120,00 PLN

+ 275,00 PLN

+ 500,00 PLN

+ 120 punktów

+ 275 punktów

+ 500 punktów

Dodatkowa opłata miesięczna (netto)*
FM MegaPoints
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* Opłata jest doliczana do standardowej ceny Pakietu Podstawowego, Rozszerzonego lub VIP

FM LEX

OFERTA FM MEGAPOINTS

383

PAKIET PODSTAWOWY

PAKIET VIP

do 30 dokumentów
miesięcznie

do 50 dokumentów
miesięcznie

Elektroniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

bez limitu

bez limitu

Elektroniczne powiadomienia
o zmianach prawnych

▪

▪

Przygotowanie pełnej dokumentacji
księgowej na wezwanie Urzędu Skarbowego

▪

▪

Księgowanie dokumentów

OFERTA FM CASHBACK
PAKIET
PODSTAWOWY
Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

Doradztwo gospodarcze w ramach
prowadzonej działalności

▪

▪

2 porady miesięcznie

3 porady miesięcznie

Porady prawne w zakresie
prowadzonej działalności

brak

3 porady miesięcznie

Opłata miesięczna (netto)

695,00 PLN

Telefoniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

995,00 PLN

PAKIET
VIP

+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

0,00 PLN

Opłata miesięczna (netto)

695,00 PLN

995,00 PLN

165,00 PLN

FM CashBack

695,00 PLN

995,00 PLN

165,00 PLN

PAKIET
PODSTAWOWY

PAKIET
VIP

+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

695,00 PLN

995,00 PLN

165,00 PLN

695 punktów

995 punktów

165 punktów

OFERTA FM MEGAPOINTS

Opłata miesięczna (netto)
FM MegaPoints

Jak widzisz, z posiadania firmy płynie mnóstwo korzyści. Chciałbyś założyć własną, ale obawiasz się wszystkich formalności
z tym związanych? W ramach korzystania z usług FM LEX pomożemy Ci otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą,
spółkę cywilną lub z o.o. zupełnie za darmo. Skontaktuj się z BOK, by poznać szczegóły.
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FM LEX

FM LEX

WYBIERZ PAKIET
dla swojej spółki z o.o.

385

APLIKACJE MOBILNE

APLIKACJE MOBILNE

ZAPRASZAMY DO
MOBILNEGO
ŚWIATA
FM WORLD

2014

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od dnia jego premiery aż do
wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu. Szczegółowe informacje o produktach i sposobie ich użycia znajdują się na stronie internetowej pl.fmworld.
com. Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie zaakceptowane przez FM WORLD, FM WORLD
POLSKA albo przez FM GROUP Mobile są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM WORLD. Produkty opatrzone Znakiem FM
WORLD są oryginalnymi produktami FM WORLD.
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