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PERFUMY
UTIQUE SEXY CASHMERE
Jak można opisać ten zapach?
Sexy Cashmere to eksplozja pożądania i nieposkromionej namiętności. Kompozycja pełna sprzeczności przywodzi na myśl odmienne natury mężczyzny
i kobiety, które niespodziewanie się uzupełniają, tworząc synergiczną jedność.
Sexy Cashmere rozpala wyobraźnię, wydobywając najgłębiej skryte pragnienia.

Jakie nuty znajdują się w perfumach Sexy Cashmere?
Perfumy UTIQUE Sexy Cashmere o zaperfumowaniu 20% zawierają następujące
nuty zapachowe: głowy – śliwkę, serca – irys, fiołek, ylang-ylang, drzewo cedrowe,
paczulę oraz bazy – drzewo sandałowe, żywicę benzoesową, wanilię i piżmo.

Jak zapach rozwija się na skórze?
Kompozycja zapachowa perfum w pierwszych chwilach oszałamia mocnymi i hipnotyzującymi akordami, powoli przechodząc w miękkie i ciepłe nuty otulające ciało
niczym kaszmirowy szal. Jej złożoność sprawi, że będziesz stale odkrywać ją na nowo.

W jakiej pojemności dostępny jest zapach?
Perfumy są dostępne we flakonach o pojemności 100 ml i 15 ml.

Czy perfumy są unisex?
Tak, jak wszystkie zapachy z linii UTIQUE, i te perfumy są przeznaczone dla kobiet i mężczyzn.
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PERFUMY

PURE ROYAL LIMITED EDITION
BY JOANNA PRZETAKIEWICZ
Kim jest Joanna Przetakiewicz?
Joanna Przetakiewicz to znana z niebanalnego stylu i ceniona za niebywałą
klasę businesswoman. Z wykształcenia radczyni prawna, z pasji projektantka
mody. W latach 2014-2015 zasiadała w fotelu jurorskim polskiej edycji programu Project Runway. Przede wszystkim jednak jest pomysłodawczynią, założycielką i dyrektor kreatywną, objętego Honorowym Patronatem przez samego
Karla Lagerfelda, domu mody La Mania. Jest nie tylko niezależną i przedsiębiorczą kobietą sukcesu, lecz także przenikliwą obserwatorką współczesnej
rzeczywistości. Zapoczątkowała Erę Nowych Kobiet – kobiet dumnych z tego,
kim są; kobiet pewnych siebie, które będąc świadome swoich wad i zalet, patrzą
na siebie życzliwym okiem; kobiet szczęśliwych. W ramach projektu organizuje
spotkania, podczas których mogą mówić o swoich niedoskonałościach, wątpliwościach i problemach bez strachu o to, że zostaną ocenione. Inicjatywa spotkała się z tak dużym uznaniem, że w ostatnim czasie do Ery Nowych Kobiet
dołączyły liderki prowadzące w imieniu Joanny spotkania w całym kraju.

Skąd inicjatywa współpracy z Joanną?
Liderki FM WORLD to niezaprzeczalnie Kobiety Nowej Ery – niezależne, silne, czerpią z życia pełnymi garściami. W dodatku są odważne, nie boją się ryzykować i przekraczać własne granice. Ich codzienna praca, tak jak działalność społeczna
Joanny, gromadzi wokół nich społeczność, którą nasze bohaterki chcą inspirować, motywować do działania oraz wspierać
w realizacji celów. Z tej analogii i podziwu dla projektu Asi zrodziła się nasza współpraca. Zaproponowaliśmy jej zrobienie
czegoś zupełnie wyjątkowego tylko dla żeńskiej części FM WORLD i, na szczęście, na odpowiedź nie musieliśmy długo
czekać. Tak to wszystko się zaczęło…

Jak wyglądał proces tworzenia perfum?
Zaczęło się od idei. Chcieliśmy stworzyć zapach na tyle wielowątkowy, aby każda z kobiet mogła nadać mu własny, niepowtarzalny charakter. Pierwsze, i jak się okazało najlepsze, skojarzenie padło na stolicę mody i miasto zakochanych. Paryż.
Od wieków inspiruje malarzy, poetów i kompozytorów. Jest jak niekończący się festiwal wolności, zapachu i miłości. Sprawia, że kobieta czuje się jednocześnie święta i wyzwolona. Swoją sensualnością w jednej chwili onieśmiela i dodaje pewności
siebie. Dobierając wraz z Joanną nuty zapachowe perfum PURE ROYAL, braliśmy pod uwagę wszystkie te sprzeczności.
Stąd jedne są lekkie i pełne urokliwej słodyczy (bergamotka, malina i wanilia), inne zaś jak piżmo i ambra intrygują głębokimi
akordami drapieżności. Po roku pracy, testów i udoskonaleń zapachu osiągnęliśmy swój cel – przewrotny i intrygujący
charakter perfum PURE ROYAL limited edition by Joanna Przetakiewicz przenosi do miasta, które sprawia, że chce się żyć;
miasta, w którym kobieta odkrywa swoje nowe, nieznane dotąd, nietuzinkowe oblicze.
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PERFUMY
PURE ROYAL

Jakie nowe zapachy pojawiły się wśród perfum PURE ROYAL?
Wszystkie nowe zapachy PURE ROYAL umieściliśmy w poniższej tabeli:

DAMSKIE

MĘSKIE

PURE ROYAL 817

PURE ROYAL 821

CH A R A K T ER:

CH ARAK T ER:

radosny, subtelny, pełen blasku
N UT Y Z A PAC H OW E:

energetyzujący, charyzmatyczny,
uwodzicielski

Głowy: malina, cytryna
Serca: róża, neroli
Bazy: piżmo, wanilia, paczula

N U T Y ZAPACH OWE :

PURE ROYAL 818

PURE ROYAL 822

CH A R A K T ER:

CH ARAK T ER:

radosny, świeży, kuszący

odważny, wielowymiarowy,
uzależniający

N UT Y Z A PAC H OW E:

Głowy: grejpfrut, śliwka, dryfujące
drewno
Serca: orzech laskowy, cedr, biały
miód
Bazy: paczula, mech, suche drewno

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

N U T Y ZAPACH OWE :

PURE ROYAL 819

PURE ROYAL 823

CH A R A K T ER:

CH ARAK T ER:

Głowy: mandarynka, kadzidło, pieprz
Serca: nuty wodne, lawenda, śliwka
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo sandałowe, wetiwer, bursztyn

wyrafinowany, nowoczesny, elegancki dekadencki, luksusowy,
kontrowersyjny
N UT Y Z A PAC H OW E:
Głowy: różowy pieprz, bergamotka,
N U T Y ZAPACH OWE :
kwiat śliwy
Głowy: dzika lawenda, szałwia muszSerca: róża turecka, dziki jaśmin,
katołowa
paczula
Serca: kwiat wanilii, irys, migdał
Bazy: skóra, ambra, mech dębowy,
Bazy: piżmo kaszmirowe, bób tonka,
drzewo sandałowe, bób tonka, wanilia skóra, ambra

PURE ROYAL 820

PURE ROYAL 824

CH ARAK T ER:

CH ARAK T ER:

zmysłowy, prowokujący,
magnetyczny

N U T Y ZAPACHOWE :

N UT Y Z A PAC H OW E:

Głowy: kwiat pomarańczy, brzoskwinia
Serca: ylang-ylang, róża
Bazy: drzewo sandałowe, ambra,
wanilia, piżmo

świeży, swobodny, przejrzysty
Głowy: skórka z limonki, zielona mandarynka
Serca: kwiat grejpfruta, kandyzowany
imbir, żółta mandarynka
Bazy: wetiwer, białe piżmo, drzewo
bursztynowe
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PERFUMY
PURE
Jakie nowe zapachy pojawiły się wśród perfum PURE?
Wszystkie nowe zapachy PURE umieściliśmy w poniższej tabeli:

DAMSKIE

MĘSKIE

PURE 444

PURE 478

CH A RAK T ER:

CH ARAK T ER:

kuszący, zaskakujący, ciepły
N UT Y Z APAC H OW E:

orzeźwiający, pełen pasji,
nowoczesny

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

N U T Y Z APACHOWE :

PURE 446

PURE 479

CH A RAK T ER:

CH ARAK T ER:

buntowniczy, zmysłowy

świeży, odważny,
wyrafinowany

N UT Y Z APAC H OW E:

Głowy: grejpfrut, yuzu, pomarańcza,
zielone jabłko
Serca: geranium, imbir, arbuz, cynamon, goździki
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo sandałowe, wetiwer, bursztyn

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

N U T Y Z APACHOWE :

PURE 445

PURE 480

CH A RAK T ER:

CH ARAK T ER:

radosny, wibrujący, soczysty

osobliwy, harmonijny,
tajemniczy

N UT Y Z APAC H OW E:

Głowy: mandarynka, bergamotka,
nektarynka
Serca: róża, jaśmin, wiciokrzew, lilia
wodna
Bazy: drzewo sandałowe, paczula,
drzewo cedrowe, wanilia, piżmo

Głowy: sycylijska bergamotka, włoska cytryna
Serca: liście fiołka, geranium, dziki
jaśmin
Bazy: białe piżmo, mech dębowy,
drzewo cedrowe

N U T Y Z APACHOWE :

Głowy: cytryna, bergamota, neroli
Serca: geranium, hiacynt, lawenda,
szałwia muszkatołowa, aksamitka
Bazy: drzewo cedrowe, bób tonka,
ambra, mech dębowy, piżmo

PHEROMONE
Jakie nowe zapachy pojawiły się wśród perfum PHEROMONE?
Do rodziny perfum PHEROMONE dołączyły trzy DONNA zapachy: 01, 34, 431 i jeden męski: 135.
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KOSMETYKI
PIELĘGNACYJNE
PIANKA DO GOLENIA
Jak działa?
Pianka do golenia o kremowej konsystencji skutecznie zmiękcza twardy zarost,
zapewniając dokładne i komfortowe golenie. Wspomaga łagodzenie zaczerwienień i podrażnień powstałych przy goleniu, dzięki czemu pozostawia skórę
w doskonałej kondycji. Dodatkowo poprawia jej nawilżenie, czyni ją aksamitnie
gładką i przyjemnie odświeża dzięki formule wzbogaconej o ekstrakt z mięty.

Jak pachnie?
Pianka ma orzeźwiający zapach perfum PURE 134.

Jak ją stosować?
Niewielką ilość pianki nanieś na dłoń, a następnie rozprowadź na uprzednio
zwilżonej twarzy.

ZMIĘKCZAJĄCY PEELING
DO STÓP
Jak działa?
Zmiękczający peeling do stóp stworzony na bazie złuszczających, naturalnych
drobinek z pestek moreli, łupin orzecha włoskiego i migdałowca skutecznie
usuwa zrogowaciały naskórek. Dzięki zawartości alantoiny i gliceryny wyraźnie
wygładza oraz zmiękcza szorstką i suchą skórę stóp. Ekstrakt z dzikiej wodnej
mięty odświeża i relaksuje, przynosząc stopom ukojenie, natomiast masło shea
i witamina E o właściwościach nawilżających zapewniają im zdrowy wygląd.

Jak go stosować?
Wmasuj w wilgotną skórę stóp 1-2 razy w tygodniu. Stosuj zawsze przed zabiegiem pedicure. Nie używaj w przypadku otwartych lub niezagojonych ran.
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KOSMETYKI
PIELĘGNACYJNE
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ODŚWIEŻAJĄCY
ANTYPERSPIRANT DO STÓP
Jak działa?
Odświeżający antyperspirant do stóp ogranicza wydzielanie potu i chroni je
przed nieprzyjemnym zapachem. Dzięki zawartości olejku z trawy cytrynowej
zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Ponadto wspomaga pielęgnację stóp
narażonych na kontakt z bakteriami i grzybami. Przeznaczony do codziennego
stosowania. Nie zawiera alkoholu i składników odzwierzęcych.

Jak go stosować?
Wstrząśnij pojemnikiem, a następnie spryskaj preparatem czystą i suchą skórę
stóp. Odczekaj chwilę aż do całkowitego wyschnięcia.

INTENSYWNIE
NAWILŻAJĄCY KREM DO STÓP
Jak działa?
Intensywnie nawilżający krem do stóp dzięki wysokiej zawartości mocznika
posiada właściwości zmiękczające, nawilżające i wygładzające skórę. Systematycznie stosowany redukuje zgrubiały naskórek. Oleje z oliwki europejskiej
i makadamia oraz wosk pszczeli doskonale odżywiają skórę stóp, a masło shea
i kwas mlekowy dodatkowo przywracają jej miękkość i elastyczność.
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Do jakiej skóry jest przeznaczony?
Przeznaczony jest do pielęgnacji bardzo suchej i szorstkiej skóry oraz pięt ze skłonnością do pękania.

Czym jest mocznik?
Mocznik to jeden z głównych składników NMF – naturalnego czynnika nawilżającego w skórze – oraz znakomity humektant, czyli substancja wiążąca wodę, której zawartość w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem. Ma bardzo pozytywny
wpływ na skórę: pochłania wilgoć, silnie nawilża i poprzez wzmocnienie bariery ochronnej poprawia jej kondycję.

Jak mocznik wpływa na miękkość i gładkość skóry?
Wysokie, 10-procentowe stężenie mocznika w Intensywnie nawilżającym kremie do stóp działa keratolitycznie – wspomaga
złuszczanie warstwy rogowej naskórka, zmiękczając go i wygładzając, oraz zwiększa jego przepuszczalność, co ułatwia
wchłanianie innych substancji aktywnych zawartych w kosmetyku.

Jak go stosować?
Wmasuj niewielką ilość kremu w skórę stóp aż do całkowitego wchłonięcia. Stosuj systematycznie rano i wieczorem.

PERUFMOWANE BALSAMY
I ŻELE POD PRYSZNIC
Co zmieniło się w perfumowanych balsamach i żelach
pod prysznic?
Nasze kultowe kosmetyki do pielęgnacji ciała dołączyły do rodziny PURE. Występują teraz w zupełnie nowej odsłonie. Wszystkie zyskały większą aż o 100 ml
pojemność oraz bardziej poręczne opakowania w nowej, minimalistycznej szacie graficznej. Znane i lubiane akordy perfum PURE zapewnią Ci intensywne
doznania zapachowe i uczynią codzienny prysznic aromatyczną ucztą dla zmysłów.
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KOLOR ROKU
Czym zajmuje się Instytut Pantone?
Firma Pantone Inc. jest światowym liderem w zakresie kolorów. Zajmuje się ich systematyką, a także udziela firmom wsparcia w zakresie wykorzystywania barw w marketingu i identyfikacji wizualnej. Instytut Pantone od 20 lat, kierując się „duchem epoki”, wybiera także kolor roku. Z jednej strony więc opiera się na aktualnych trendach, z drugiej je kreuje, gdyż
zwycięski odcień dominuje przez najbliższe 12 miesięcy w architekturze, designie, modzie i makijażu.

Jaki kolor zwyciężył tego roku?
To Living Coral – w opinii Instytutu Pantone energetyczny, towarzyski, zachęcający do beztroskiej aktywności, ucieleśniający naszą wrodzoną potrzebę optymizmu. Ten niezwykle łagodny, a jednocześnie tętniący energią kolor napawa optymizmem i chęcią do życia.

Jak wykorzystywać go w makijażu?
Stanowiący niebanalną mieszankę różu, pomarańczy i czerwieni kolor doskonale wypadnie w towarzystwie tych barw. Ale
nie tylko. Living Coral przywodzi na myśl podwodny, pulsujący kolorami świat koralowych raf, dlatego wykonując makeup,
możesz inspirować się egzotyczną naturą. Puść wodze wyobraźni i łącz go z błękitem, turkusem czy szmaragdową zielenią.
A jeśli lubisz bardziej stonowane barwy jak brązy i beże, słoneczny koral idealnie je ożywi, dodając Twojemu makijażowi
dynamiki.

Które z produktów FM WORLD występują w tym kolorze?
Odcień słonecznego koralu najlepiej oddają Cień MIX & MATCH Peach Passion, Róż MIX & MATCH Coctail Peach i Pomadka klasyczna Color Intense Sweet Coral.

TRENDY 2019 ROKU
Jakie są jeszcze, poza słonecznym koralem, trendy 2019 roku?
W sezonie wiosna-lato 2019 królować będą przede wszystkim promienna cera z efektem glow i świeży look, którego podstawą jest zadbana, aksamitna i nieskazitelna skóra. Ten naturalny wygląd można śmiało przełamywać wyrazistą, graficzną
linią, podkreślonymi brwiami, spektakularnymi rzęsami i czerwienią na ustach. Bardzo na czasie będą też odcienie nude,
takie jak beże i cieliste róże. Nie dość, że pasują niemal do wszystkich kreacji i pięknie podkreślają większość karnacji, to
dodają klasy i elegancji.
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PŁYNNY ROZŚWIETLACZ 3D
GLOWING DROPS
Jak działa?
Płynny rozświetlacz 3D GLOWING DROPS natychmiastowo rozświetla cerę
i dodaje jej blasku. Dzięki składnikom odbijającym światło nadaje skórze zjawiskowo świeży i promienny wygląd. Zapewnia efekt optycznego odmłodzenia
i zniwelowania oznak zmęczenia. Idealnie nadaje się do makijażu techniką strobingu. Ma jedwabistą, płynną formułę zapewniającą łatwą i przyjemną aplikację
oraz pipetę umożliwiającą wygodne dozowanie. Równomiernie się rozprowadza, nie pozostawia smug i nie obciąża skóry.

Czy któreś ze składników rozświetlacza działają na skórę pielęgnacyjnie?
Tak, formuła kosmetyku zawiera olej z kiełków pszenicy o największej ze wszystkich olejów zawartości witaminy E, nazywanej witaminą młodości, oraz betainę. To wysoko oczyszczona substancja naturalnie występująca w roślinach. Dzięki najnowszym
technologiom jest wykorzystywana w kosmetyce jako substancja silnie nawilżająca skórę i regulująca gospodarkę wodną
jej komórek. Za sprawą swojej wyjątkowej struktury skutecznie wzmacnia barierę lipidową skóry, zapobiegając nadmiernej
utracie wody z naskórka. Doskonale chroni go przed odwodnieniem oraz podrażnieniem.

Jak go aplikować?
Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów: 1. pod swój pokład, po uprzednim
nałożeniu kremu dziennego i bazy pod makijaż, 2. miejscowo na podkład, aby uzyskać efekt strobingu lub 3. dodając kroplę do ulubionego podkładu i mieszając na
wierzchu dłoni bezpośrednio przed aplikacją.

Rozświetli czoło

Powiększy
optycznie oczy

Czym jest strobing?
Strobing to termin wywodzący się z fotografii, którym opisuje się sposób wykonywania zdjęć z użyciem ostrego światła lub lampy błyskowej. W sztuce makeupu
polega na modelowaniu twarzy za pomocą rozświetlacza. Ten rodzaj makijażu
określa się także jako glow, będący jednym z wiodących trendów 2019 roku.

Jak wykonać makijaż metodą strobingu?
Aby uzyskać oczekiwane, wizualne efekty, należy nakładać rozświetlacz
wg schematu

Rozświetli
spojrzenie
Uwypukli kości
policzkowe
Wysmukli nos i nada
mu estetyczny kształt

Wypełni usta
Podkreśli brodę
i powiększy dolną wargę
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PODKŁAD LIFTINGUJĄCY
BLUR EFFECT
Jak działa?
Podkład liftingujący BLUR EFFECT doskonale kryje i wyrównuje koloryt skóry
sprawiając, że wygląda jednocześnie nieskazitelnie i bardzo naturalnie. Dzięki
składnikom o specyficznych właściwościach optycznych wywołuje efekt blur,
maskując niedoskonałości cery. Zawiera biopolimer glukanowy zapewniający
natychmiastowy wizualny efekt liftingu oraz proszek polimerowo-krzemionkowy redukujący błyszczenie skóry. Za sprawą płynnej, lekkiej konsystencji nie
zbiera się w załamaniach skóry, zapewniając młodzieńczy wygląd bez efektu
maski. Doskonale nadaje się do cery dojrzałej.

Czym jest efekt blur?
Efekt blur, 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.

Jakie odcienie podkładu są dostępne?

Do wyboru są trzy odcienie: najjaśniejszy LIGHT NUDE, średni CLASSIC BEIGE
i najciemniejszy SATIN SAND.
LIGHT NUDE

Jak go używać?

CLASSIC BEIGE SATIN SAND

Przed użyciem wstrząśnij, a następnie rozprowadź równomiernie na powierzchni skóry twarzy.

Czy nowe produkty do makijażu twarzy są odpowiednie dla wegetarian?
Zarówno Płynny rozświetlacz 3D GLOWING DROPS, jak i Podkład liftingujący BLUR EFFECT nie zawierają żadnych składników odzwierzęcych, w związku z czym mogą być bez obaw stosowane przez wegetarian.
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MAKIJAŻOWE TRIKI I PORADY
Dlaczego wygląd działu makeup zmienił się tak radykalnie?
Aby kosmetyki do makijażu w stu procentach spełniały swoje zadanie, konieczna jest wiedza na temat tego, jak ich używać. Postanowiliśmy dostarczyć Ci tę wiedzę w naszym katalogu. W miejscu dłuższych opisów znajdują się teraz graficzno-tekstowe porady i makijażowe triki. Najważniejsze informacje, jak np. to, do jakiej cery przeznaczony jest dany kosmetyk
i jakie są jego główne cechy czy działanie, znajdziesz teraz w osobnych ramkach. Dodatkowo stworzyliśmy specjalne znaki,
dzięki którym z łatwością znajdziesz na stronach katalogu produkty wpisujące się w najnowsze trendy. Mamy nadzieję, że
taka forma działu przypadnie Ci do gustu i ułatwi zarówno pracę, jak i zabawę z kolorówką FM WORLD.

Jaka powinna być kolejność nakładania kosmetyków do makijażu twarzy?
Aby zagwarantować sobie efekt perfekcyjnej cery należy rozpocząć makijaż od bazy, która przedłuża jego trwałość.
Następnie powinno się nałożyć podkład, który wyrównuje koloryt i pielęgnuje skórę. Potem warto ukryć niedoskonałości
cery za pomocą korektora, po czym utrwalić makijaż i nadać mu matowe wykończenie pudrem. Kolejno można wymodelować kształt twarzy zestawem do konturowania i dodać skórze młodzieńczego blasku za pomocą rozświetlacza.

Jak tworzyć zestawy MIX & MATCH?
Najpierw wybierz idealną, dostosowaną do swoich potrzeb kasetkę z czterech dostępnych w naszej ofercie. Następnie połącz dowolne kosmetyki – cienie, róże, rozświetlacze i/lub pudry – i umieść w swojej kasetce. Wymieniaj je kiedy tylko zechcesz – eksperymentuj z odcieniami i baw się układem kosmetyków.

Jak podzielone są teraz cienie MIX & MATCH?
Zmieniliśmy podział cieni MIX & MATCH na podział według efektu, jaki dają. I tak mamy do wyboru: mat, połysk, glamour
z drobinkami oraz satynę.

Dlaczego cienie należy dobierać do koloru swoich oczu?
Cienie do powiek powinny perfekcyjnie współgrać z kolorem naszych tęczówek. Odpowiednie odcienie będą wydobywać
naturalne piękno oczu i kusząco podkreślać spojrzenie.

Jakie kolory pasują do niebieskich i szarych oczu?
Pasują zarówno odcienie kontrastujące: brązy, miedzie, beże, złota, pomarańcze, brzoskwinie, korale, fiolety, róże, jak i odcienie harmonijne: szarości, błękity, granaty, grafity, srebra.

Jakie kolory pasują do zielonych oczu?
Mając oczy zielone, powinnaś wybrać cienie kontrastujące: fiolety, róże, purpury, korale lub harmonijne: zielenie, beże, złota,
miedzie, brązy, szarości, grafity.

Jakie kolory pasują do piwnych i brązowych oczu?
Z takimi tęczówkami doskonale współgrają odcienie kontrastujące: granaty, błękity, zielenie, turkusy, fiolety, purpury, róże
i następujące odcienie harmonijne: brązy, beże, miedzie, złota, oranże, korale.
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Jak używać zestawu do stylizacji brwi?
W pierwszym kroku należy nadać brwiom kształt jednym z dwóch matowych cieni, potem utrwalić je woskiem, a na końcu
rozświetlić łuk brwiowy jasnym cieniem, nakładając go tuż pod nim.

TUSZ DO RZĘS LEGENDARY
FULL HD LASHES
Jak działa?
Tusz do rzęs legendary FULL HD LASHES zapewnia im wielowymiarowy, spektakularny efekt inspirowany wyglądem hollywoodzkich gwiazd wprost z czerwonego dywanu. 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. Formuła tuszu zapewnia aksamitne wykończenie bez grudek, nie osypuje się i nie rozmazuje. Rzęsy są idealnie uniesione i optycznie zagęszczone już po pierwszej aplikacji

Na czym polega efekt koloryzacji rzęs?
Dzięki zawartości ekstraktu z orzecha włoskiego oraz innowacyjnego heksapeptydu-1 kosmetyk delikatnie przyciemnia rzęsy. Po dłuższym, regularnym
stosowaniu tuszu zachwycisz się zmianą w kolorze swoich naturalnych rzęs.

Czy zadaniem tuszu jest wyłącznie wydłużenie, zagęszczenie i koloryzacja rzęs?
Nie, nasz tusz nie tylko poprawia wygląd rzęs, ale też ich kondycję. Zawiera wosk ryżowy i wosk z liści kopernicji, które
działają na rzęsy odżywczo.

Co jeszcze wyróżnia ten tusz?
Poza innowacyjnymi składnikami i odżywczymi woskami wyróżnia go pojemność aż 13,5 ml, podczas gdy większość tuszy
dostępnych na rynku ma pojemność oscylującą w granicach 8-10 ml, oraz bardzo duża szczoteczka gwarantująca wielowymiarowy efekt FULL HD.
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DŁUGOTRWAŁA MATOWA
POMADKA W PŁYNIE
Jak działa?
Długotrwała matowa pomadka w płynie zapewnia perfekcyjny i intensywny
mat, który utrzymuje się na ustach aż do 6 godzin. Ultralekka formuła nie tylko
gwarantuje doskonałe, intensywnie matowe wykończenie, ale również nie obciąża ust, zapewniając wyjątkowe uczucie komfortu. Bez efektu sklejania, przesuszania i rozmazywania. Za sprawą drogocennych, naturalnych składników, takich jak wosk pszczeli i olej z awokado, pomadka nie wysusza ust, dając uczucie
nawilżenia. Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi, jedwabistej konsystencji i przyjemnemu zapachowi malowanie ust zamienia się w prawdziwą przyjemność.

Jakie odcienie pomadki są dostępne?
Poniżej prezentujemy wszystkie dostępne odcienie:

HOT RED

MAUVE

CRIMSON

ROSE

VIOLET

CERISE

604014

604017

604009

604015

CREAMY

604010

604016

CLARET

604018

604012

- 14 -

TAFFY

604011

BLUSH

604013

NOWOŚCI KATALOGU NR 30 | WARTO WIEDZIEĆ

SMART & CLEAN
Co zmieniło się w produktach SMART & CLEAN?
Nieustannie udoskonalamy nasze produkty, także pod kątem wizualnym. Ostatnie już opakowania zyskały nową, minimalistyczną, wpisująca się w aktualne trendy szatę graficzną, na dobre dołączając do rodziny specjalistycznych preparatów
SMART & CLEAN. Na nowoczesny wygląd opakowań składa się biała butelka z wytłoczonym logo na nakrętce, dużym,
wytłoczonym logo na froncie i estetycznymi, kolorowymi ikonami symbolizującymi przeznaczenie produktu.

Kiedy będą dostępne w sprzedaży produkty w nowych opakowaniach?
Produkty w nowych opakowaniach z nowymi kodami będą wysyłane od momentu wyczerpania zapasów magazynowych
starych opakowań.
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NUTRICODE
COLLAGEN PRO FLEX
STRENGTH SYSTEM
SYSTEM NA 30 DNI
Jak działa?
COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH SYSTEM to innowacyjny preparat składający się ze składników aktywnych najwyższej jakości, które, działając ze sobą synergicznie, wspaniale wspierają kondycję stawów i kości. Starannie wyselekcjonowany skład kompleksowo wspomaga prawidłowe funkcjonowanie stawów
– pozytywnie wpływa na stan chrząstki, pracę mięśni i ścięgien oraz utrzymanie
zdrowych kości. Pomoże Ci zatroszczyć się o sprawność fizyczną i pozwoli cieszyć się pełnią życia.

Co zawiera w swoim składzie?
Zawiera astaksantynę o działaniu przeciwzapalnym oraz kolagen, który jest głównym materiałem budulcowym ścięgien
oraz chrząstek tworzących stawy. W suplemencie został wykorzystany wysoko oczyszczony kolagen morski, otrzymywany w standardach farmaceutycznych. Kolejne składniki to witamina C, która pomaga w odpowiedniej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki i kości oraz witamina D wspomagająca prawidłową pracę mięśni,
które mają istotny wpływ na mobilność stawów. Tarczyca bajkalska jest silnym antyoksydantem, który skutecznie wspomaga ochronę stawów, ścięgien oraz mięśni. Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości, a siarczan glukozaminy to
ważny prekursor szeregu biocząsteczek, m.in. chondroityny, jednego z głównych składników chrząstki stawowej.

Dlaczego obecność kolagenu morskiego w tym suplemencie jest tak ważna?
Kolagen to jedno z podstawowych białek występujących w ciele. Jest materiałem budulcowym m.in. tkanki łącznej, skóry,
stawów, ścięgien czy więzadeł. Nasz organizm regularnie odbudowuje włókna kolagenowe, jednak z różnych przyczyn ten
proces może być zaburzony, np. z powodu urazów lub podeszłego wieku. Do produkcji COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH
SYSTEM wykorzystano kolagen morski pozyskiwany z łososia atlantyckiego. Ze względu na małą budowę cząsteczek cechuje się zdecydowanie lepszą przyswajalnością przez organizm niż kolagen wołowy lub wieprzowy. Dzięki temu efektywnie stymuluje chondrocyty do produkcji kolagenu w chrząstkach, przyczyniając się do poprawy mobilności stawów.

Jak działa tarczyca bajkalska?
Ta piękna roślina występująca we Wschodniej Azji ma szereg zbawiennych właściwości dla ludzkiego organizmu. W Chinach nazywana jest „żółtym złotem” ze względu na kolor swojego korzenia, który jest bogaty w związki aktywne – właśnie
ta część rośliny stanowi surowiec leczniczy. Tarczyca bajkalska zawiera m.in. flawony typu lipofilnego, saponiny steroidowe,
glikozydy, a także koenzym Q10, co czyni ją niezwykle silnym przeciwutleniaczem. Wykazuje korzystne działanie na stawy – wpływa na zmniejszenie stresu oksydacyjnego związanego ubytkami kolagenu w chrząstkach oraz przyczynia się do
zachowania elastyczności ścięgien.

Jak go stosować?
Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, każdorazowo popijając wodą.
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NUTRICODE
IDEAL SHAPE
SYSTEM NA 30 DNI
Jak działa?
IDEAL SHAPE to doskonałe uzupełnienie diety osób pragnących zachować
smukłą sylwetkę i dbających o zdrowie. Dzięki idealnej kompozycji starannie dobranych składników pozytywnie wpływa na kondycję organizmu i wraz
z niskokaloryczną dietą pomaga stracić zbędne kilogramy bądź też utrzymać
prawidłową masę ciała. Każda kapsułka to prozdrowotna bomba witamin, aminokwasów i minerałów. Za sprawą wysoko oczyszczonego kolagenu wizualnie
zmniejsza widoczność zmarszczek, opóźnia procesy starzenia się skóry i poprawia jej nawilżenie, czyniąc miękką i elastyczną. IDEAL SHAPE zadba o Ciebie
perfekcyjnie i kompleksowo – wspierając Twoje zdrowie i poprawiając Twoją urodę.

Co wpływa na to, że młody jęczmień jest takim hitem?
Na młodzieńczy i zdrowy wygląd składa się przede wszystkim piękna skóra, smukła sylwetka oraz doskonała kondycja organizmu, a młody jęczmień pozwala osiągnąć wszystkie te korzyści jednocześnie. Wysoka zawartość błonnika pokarmowego,
bogactwo egzogennych aminokwasów i obecność chlorofilu – naturalnego zielonego barwnika – czynią go jedną z najskuteczniejszych substancji odchudzających. Błonnik nie tylko spowalnia wchłanianie tłuszczów, ale też wspomaga perystaltykę jelit i pozwala uniknąć problemów związanych z zaparciami. Chlorofil o właściwościach oczyszczających reguluje pracę
układu pokarmowego i uwalnia organizm z toksyn. Zawarta w młodym jęczmieniu glikozylisowiteksyna działa przeciwko
wolnym rodnikom w przybliżeniu pięćset razy skuteczniej niż witamina E, którą określa się jako „witaminę młodości”. Ten
silny antyoksydant wyraźnie wpływa na opóźnienie procesów starzenia się skóry. Młody jęczmień stanowi ponadto znakomite źródło witamin z grupy B, ma o wiele więcej witaminy C niż cytryna i beta-karotenu niż marchewka. Zawiera w swoim
składzie też biotynę, kwas foliowy, wapń, żelazo, cynk, magnez, antyoksydanty, a także ponad 20 enzymów, których często
brakuje w codziennej diecie.

Czy zielona herbata i cynk działają wyłącznie odchudzająco?
Obecność zielonej herbaty w innowacyjnym suplemencie diety IDEAL SHAPE ma nie tylko na celu zintensyfikować odchudzające działanie młodego jęczmienia poprzez zwiększenie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, ale też korzystnie
wpływa na dobre samopoczucie. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu i cukru we krwi, a także
wspiera pracę układu krwionośnego. Cynk zaś pomaga m.in. zachować właściwy metabolizm węglowodanów, makroskładników i kwasów tłuszczowych. Ma też pozytywny wpływ na ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Jak go stosować?
Zażyj po 1 kapsułce rano i po południu w trakcie posiłku. Każdorazowo popij szklanką wody.
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NUTRICODE
EYE PROTECT
GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU
Jak działa?
Żelki EYE PROTECT to perfekcyjna kompozycja składników aktywnych wspomagających prawidłowe widzenie. 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, a także przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu witaminy A. Witaminy E i C pomagają w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym, co ma pozytywny wpływ na zachowanie
właściwej kondycji wzroku.

Dla kogo jest przeznaczony?
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. Suplement jest odpowiedni dla wegetarian.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn) / orzechów ziemnych, soi i mleka / sztucznych
barwników, aromatów i konserwantów / dodatku cukru.

Jak go stosować?
Przyjmuj 1 żelek dziennie.

- 18 -

NOWOŚCI KATALOGU NR 30 | WARTO WIEDZIEĆ

NUTRICODE
PROBIOTIC GUMMIES
30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O SMAKU TRUSKAWEK
I POMARAŃCZY
Jak działa?
Żelki PROBIOTIC to suplement diety o nowoczesnej formule, który wspomaga
odbudowę naturalnej mikroflory jelitowej organizmu. Wykazuje wielotorowe,
pozytywne działanie na organizm, zwłaszcza na układ pokarmowy. Każdy żelek
zawiera aż 2,5 miliarda jednostek zidentyfikowanego szczepu bakterii probiotycznych Bacillus coagulans.

Czym są Bacillus coagulans?
Bacillus coagulans to szczep bakterii probiotycznych zdolnych do poruszania się i produkujących kwas mlekowy. Dzięki temu
dostaje się do jelita grubego bez większych strat liczebnych, co daje mu przewagę nad innymi szczepami probiotycznymi.
Jego wyjątkowa wytrzymałość sprawia, że jest odporny na działanie kwaśnego soku żołądkowego i nie ulega trawieniu,
łagodząc dolegliwości układu pokarmowego takie jak zaparcia czy biegunki.

Dlaczego suplement polecany jest w podróży?
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.

Dla kogo jest przeznaczony?
Dla osób, które cierpią na dolegliwości ze strony układu pokarmowego spowodowane m.in. stresem, zmianą środowiska
i diety oraz antybiotykoterapią. Suplement jest odpowiedni dla wegetarian.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn) / orzechów ziemnych, soi i mleka / sztucznych
barwników, aromatów i konserwantów / dodatku cukru.

Jak go stosować?
Przyjmuj 1 żelek dziennie.
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NUTRICODE
O! MEGA-3 GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU
Jak działa?
Kwasy omega-3 są niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu:
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 oraz wpływają na wzmacnianie układu odpornościowego.

Dla kogo jest przeznaczony?
Dla osób, które potrzebują uzupełnić dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Doskonałe dla chcących
pozytywnie wpłynąć na organizm – wzmocnić odporność oraz wspomóc funkcjonowanie układu nerwowego i krążeniowego.

Dlaczego obecność kwasu alfa-linolenowego w suplemencie jest tak ważna?
Kwas alfa-linolenowy (ALA) należy do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) z grupy omega-3.
Są one kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania niemal wszystkich układów organizmu. Mimo tak istotnej roli kwasy
omega-3 nie są wytwarzane przez nasz organizm – muszą być dostarczane wraz z dietą. Kwas alfa-linolenowy ponadto jest
przetwarzany w organizmie na kwasy EPA i DHD, które są również niezwykle cenne dla zdrowia.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn) / orzechów ziemnych, soi i mleka / sztucznych
barwników, aromatów i konserwantów / dodatku cukru.

Jak go stosować?
Dzieci powyżej 4. roku życia powinny przyjmować 1 żelek dziennie, dorośli – 2 żelki dziennie.
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NUTRICODE
HEALTHY BONES
GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH
O CYTRYNOWYM SMAKU
Jak działa?
Żelki HEALTHY BONES to doskonałe źródło witaminy D. Pomagają utrzymać
zdrowe zęby i mocne kości.

Dla kogo jest przeznaczony?
Dla dzieci, które wciąż intensywnie rosnąc, potrzebują wzmocnienia zębów i kości, a także dorosłych, którzy chcą uzupełnić
niedobory witaminy D w organizmie.

Co zawdzięczamy witaminie D?
Witamina D jest niezbędna dla naszego zdrowia. Odpowiada za właściwy poziom wapnia we krwi, mocne kości i zdrowe
zęby, efektywną pracę mięśni, prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, usprawnienie procesu podziału komórek oraz odpowiednie przyswajanie wapnia i fosforu.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement diety nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn) / orzeszków ziemnych, soi i mleka / sztucznych barwników, aromatów i konserwantów.

Jak go stosować?
Dzieci powyżej 4. roku życia powinny przyjmować 1 żelek dziennie, dorośli – 3 żelki dziennie.
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NUTRICODE
PERFECT SLIM
GUMMIES

28 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O JABŁKOWYM SMAKU
Jak działa?
Dzięki starannie dobranym ekstraktom roślinnym żelki PERFECT SLIM
pomagają w uzyskaniu pięknej i smukłej sylwetki. 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. Suplement zawiera także ekstrakt
z ketonów z malin.

Jak działają ketony malinowe?
Żelki PERFECT SLIM są źródłem najwyższej jakości ketonów malinowych, które przyczyniają się do ograniczenia odkładania tkanki tłuszczowej i wspomagają spalanie tej już nagromadzonej. Ponadto podnosząc poziom hormonów adiponektyny
i noradrenaliny, wpływają na przyspieszenie metabolizmu i regulację glukozy we krwi.

Dla kogo jest przeznaczony?
Dla każdego, kto chce w naturalny i przyjemny sposób stracić na wadze, a zyskać na zdrowiu. Suplement jest odpowiedni
dla wegetarian.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn) / orzechów ziemnych, soi i mleka / sztucznych
barwników, aromatów i konserwantów / dodatku cukru.

Jak go stosować?
Przyjmuj 2 żelki dziennie.
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FM LEX
Czym jest FM LEX?
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 własnej działalności gospodarczej. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom dopasowanym do specyfiki branży MLM nie
tylko zyskasz czas, spokój i pieniądze, lecz także niepowtarzalne możliwości. Twoją firmą zaopiekuje się wykwalifikowany
specjalista, który będzie dla Ciebie wsparciem w zakresie: księgowania dokumentów, naliczania podatków, wysyłki deklaracji i plików JPK oraz doradztwa księgowego. W ramach każdego pakietu otrzymasz też dostęp do systemu online, pozwalającego na szybkie i sprawne korzystanie z następujących funkcjonalności: wystawianie faktur sprzedaży, kontrola płatności
faktur, przesyłanie faktur do księgowego oraz wgląd do dokumentów (kopii faktur zakupów, książki przychodów i rozchodów, deklaracji VAT, wyliczenia zaliczki podatku dochodowego).

Jakie pakiety są do wyboru?
Wszystkie pakiety umieściliśmy w poniższej tabeli:

PAKIET
PODSTAWOWY
Księgowanie dokumentów
z FM WORLD i FM MOBILE

PAKIET
ROZSZERZONY*

PAKIET
VIP*

do 100 dokumentów miesięcznie

Księgowanie dokumentów spoza grupy FM
(np. paliwo, leasing, kurier)

do 20 dokumentów miesięcznie

Elektroniczny kontakt z księgowym

2 porady miesięcznie

2 porady miesięcznie

bez limitu

brak

2 × miesięcznie

4 × miesięcznie

0,00 PLN

0 ,00 PLN

0,00 PLN

FM CashBack

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

Opłata miesięczna

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

285

385

485

Telefoniczny kontakt z księgowym
Przygotowywanie dokumentów na wezwanie
Urzędu Skarbowego
Porady prawne w zakresie obsługi
kontroli skarbowych
Elektroniczne powiadomienia o zmianach prawnych
Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

Punkty w Planie Marketingowym

Wszystkie podane ceny są cenami netto i zostanie do nich doliczony VAT w wysokości 23%.
*Pakiet dostępny od 1 kwietnia 2019 r.
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FM LEX
Jak działa FM CashBack w FM LEX?
Bardzo prosto – Ty opłacasz swój abonament, a my zwracamy Ci 100% tej kwoty w formie rabatu handlowego do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie FM WORLD, co obrazuje poniższy schemat:

Opłacasz Pakiet
rozszerzony
za 385 PLN

Otrzymujesz
rabat handlowy
w wysokości
385 PLN

Korzystasz
z usług FM LEX
całkowicie
za darmo

1

2

3

Czy korzystając z promocji FM CashBack otrzymuje się punkty?
Nie. Biorąc udział w promocji FM CashBack, nie otrzymasz punktów w Planie Marketingowym i na odwrót – wybierając
punkty w Planie Marketingowym, nie dostaniesz rabatu handlowego na zakupy w sklepie FM WORLD.
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