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AZ ALKOTÁS ÖRÖME
Lépjen be az FM WORLD termékek varázslatos világába. Lapozza át ezt az exkluzív
katalógust és tegyen egy utazást az illatok, intenzív színek és különleges
lehetőségek csodálatos földjére. Az új termékek fejlesztésekor tudósokat és
technológusokat, valamint a kincsekben bővelkedő természetet kértük fel
együttm ködésre. Nem csak meghódítottuk a modern tudomány legmagasabb
csúcsait, de megszórtuk egy csipetnyi varázslattal is. S mindezt azért,
hogy termékeink között böngészve Ön a legjobbakból válogathasson.
A katalógus megjelenése ugyanakkor nagy premierekkel is egybeesik. Három mesés
brandet mutatunk be: a UTIQUE exkluzív parfümöket és természetes olajokat,
FONTAINAVIE néven egyedülálló termékek kínálatát, valamint a NUTRICODE innovatív
táplálék kiegészítőket. Megalkotásukba – a legjobb alapanyagok válogatásakor
és az új ajánlatok összeállításakor - a nagy mennyiség
munka mellett a szívünket is beleadtuk.
Ha előre nézek, azt látom, hogy a jövő az FM WORLD!
De ez csak Önökkel válhat valóra. Köszönöm!

Artur Trawiński
FM WORLD
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EGYEDÜLÁLLÓ
ÉLMÉNY
A legértékesebb olajok, kiinomult receptúra és
gazdag összetétel – lépjen be velünk a luxus
világába! A tökéletességre való vágyból,
és a test-lélek tökéletes harmóniájából
megalkottuk az egyedülálló UTIQUE brand-et.
A szépséget, harmóniát és életerőt tükröző
parfümöket. A mindennapi pillanatokat
titokzatossággal és érzékiséggel megtöltő bőrés hajápoló olajokat.
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UTIQUE
A UTIQUE új név a luxus parfümök és kozmetikumok világában, az érzéki választási lehetőségekből
kötött csokor. Arra állították össze, hogy megragadjuk a szépséget, az egyensúlyt és vitalitást.
Arra tervezték, hogy a mindennapokba egy kis luxust csempészve megérintsük a létezést. Hogy
életünk szenvedéllyel teli legyen. A UTIQUE maga a kiválóság mindazok számára, akik a klasszis és
kiinomultság után vágyakoznak.Lépjen be az elegancia birodalmába és ismerje meg az alkimistákat,
akik a legkülönlegesebb elixírt készítik: háromféle misztikus illatból és kétféle természetes olajból.

Természetes Olajok
A UTIQUE olajok maguk a folyékony arany, olyan kincs, ami a mindennapos ápolást leírhatatlan
élménnyé teszi. Egy keverési technika révén több értékes olajat kombinálunk, amelyek – egymás
hatását kiegészítve – a bőr iatalítását, hidratálását és regenerálását nyújtják. Hatásuk titka
természetességükben rejlik. A UTIQUE arc- és hajápoló olajokban nincs tartósítószer, azonban értékes
vitaminokban gazdagok, mivel tanúsítványok igazolják az összetevők csúcsminőségű eredetét.

Hagyomány és Korszerűség
A parfümöket valaha természetes nyersanyagokból készítették, sokszor olajok és folyadékok
formájában. Ezek az exkluzív termékek kezdetben csak az uralkodók és a legtehetősebb polgárok
számára voltak hozzáférhetők. A UTIQUE termékek a klasszikus illatszerek gyökereihez nyúlnak
vissza, amikor a gondosan válogatott olajokat és a természet jegyeit kombinálják a páratlan minőség
érdekében. Titkos receptek szerint, értékes hozzávalókra alapozva. A titokzatosság és egzotikum
megtestesülése. Igazi mestermű.

Az Illat Művészet
Fényűzés, elegancia, a legkiválóbb összetevők gazdagsága – egyszerre a tökéletesség álma, valamint
a test és lélek harmóniája – ebből születtek a UTIQUE parfümök. Hogy az addig még sose tapasztalt
minőség a világ divat-fővárosai legeldugottabb kerületének legapróbb luxus butikjában is megjelenjen.
Proitálva a világklasszis parfümőrök tudásából, a UTIQUE parfümök a legkiválóbb alapanyagokból egy
szűk vevőkör számára készülő elixír, amely illóolajok magas koncentrációját tartalmazza. Maga
a tökéletesség, azok számára, akik a mindennapokból menekülve a kiinomultabb kalandokat
célozzák meg.
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UTIQUE
Szeressen bele az értékes
összetevők természetes
gazdagságába
• Neroli olaj megelőzi
a kapillárisok
kialakulását.
• Argán olaj
ráncmegelőző és
iatalító tulajdonságú.
• Rosa Mosqueta olaj
enyhíti a ráncokat és
megakadályozza újak
kialakulását.
• Nigella olaj segíti
a mitesszerek és
tökéletlenségek
gyógyulását.
• Jojoba olaj összezárja
a pórusokat, hidratálja
a bőrt és javítja
feszességét.
• Napraforgó olaj növeli
a bőr rugalmasságát,
lassítja az öregedési
folyamatot.
• Szójabab olaj a
hidratálás révén
helyreállítja a bőr
természetes védelmét.
• Castor olaj hatékony
antioxidáns, a bőr
védelméül szolgál.
• Calendula olaj erősíti
a véredényeket,
regeneráló
tulajdonságú.
• Esti kankalin
olaj hidratálja és
megnyugtatja
a nagyon száraz,
repedezett és érzékeny
bőrt.
• Muskátli olaj tisztít és
csillapítja az irritációt.
• Ylang-ylang illóolaj
csökkenti a gyulladást.
• Jázmin olaj segíti
a természetes
sejtmegújulást

8
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LUXUS ARCÁPOLÓ OLAJ
LUXURY FACE OIL

13 értékes növényi eredetű olaj és illóolaj exkluzív kombinációja. Az egymást
kiegészítő természetes alapanyagok legértékesebbjeiből különleges vegyítési
technikával készült egyedi formula. Visszaadja az egészséges és sugárzó
külsőt. Nagy koncentrációban tartalmaz vitaminokat és antioxidánsokat,
amelyek intenzív táplálást, hidratálást és regenerálást biztosítanak.
A nélkülözhetetlen narancsvirág olaj, a Rosa Mosqueta, argán és jojoba olaj
enyhíti a ráncokat, hátráltatja az öregedést és iatalító hatású.
Kiváló a smink alá, nappal és éjszaka is használható
100%-ban természetes, tartósítószert nem tartalmaz

30 ml | 502004
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Az illóolajok legjavát hasznosítjuk: csodálatos illatukat keleties-fás parfümjeinkben és tápláló
tulajdonságaikat arc- és hajápoló kozmetikumainkban. Ismerje meg ezek erejét!

Természetes
erő a hajnak
• Jojoba olaj serkenti
a hajnövekedést.
• Lenolaj megoldja
a hajhullás
problémáját.
• Sárgabarackmag
olaj táplálja a
száraz és igénybe
vett hajat.
• Argan olaj
mélyen táplálja és
újjáépíti a hajat,
fényt ad neki,
javítja állapotát és
megakadályozza,
hogy töredezzen
a vége.
• Az esszenciális
ylang-ylang olaja
tonizáló hatású.

LUXUS HAJREGENERÁLÓ OLAJ
LUXURY HAIR REPAIR OIL

Hatása a növények legjavából származó természetes, hitelesített olajokban
rejlik. A sárgabarack, lenmag, jojoba és argán olaj kiinomult házassága a
hajat láthatóan erősebbé és egészségesebbé teszi. Élénkíti a haj színét, és
fényét, míg az puha, sima, és bársonyos tapintású marad.
Tökéletesen felszívódik és a hajat nem húzza le.
Tartósítószer nélküli.

50 ml | 502005
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UTIQUE

PARFÜMÖK

Illatanyag: 20% | Kiszerelés: 100 ml

RUBY | 502003
Mágnesesség, szenvedély, csábítás – a legszebb érzelmek üvegbe zárva.
UTIQUE Ruby egy kis kirándulás a mindennapokból, titokzatos utazás az
emberi lélek mélyére. Érezze a lágy cirógatást, hagyja, hogy felébressze
érzékeit. Értse meg az érzékiség lelkét.
Jellemzők: mágneses, vonzó, csábító
Illatjegyek:
Fej:
kasmír fa, jázmin, szuhar
Szív:
vanília, ámbra, balzsamos
Alap:
fehér oud, fekete pézsma, száraz fa
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GOLD | 502002

BLACK | 502001

A keleties ragyogás maga. Parfüm, amely elkápráztat, és különleges, mint egy
míves, egyedi ékszer. Az ezotéria megtapasztalása, vágy a szenvedélyre, egy
villanásnyi kísértés… UTIQUE Gold kiinomítja az Ön értékét. Méltóságteljes,
lényegi és inspiráló.

Egyedülálló jelentést ad mindennek, ami értékes, mámorító, hódító és
varázslatos. Egy titkos dimenzió illata, amelyben a tűz és az érzékiség
egyesül. UTIQUE Black maga az elegancia, a bizalom, sőt függőség.
Izgalmas, emlékezetes és igyelemreméltó.

Jellemzők: luxust árasztó, rendkívüli

Jellemzők: elegáns, kiinomult, titokzatos

Illatjegyek:
Fej:
Szív:
Alap:
Illat család:

Illatjegyek:
Fej:
Szív:
Alap:
Illat család:

rózsaszín bors, cédrusfa, szerecsendió
lórenci nőszirom, sáfrány, vetiver
cypriol, pacsuli, fekete pézsma, ámbra
keleties-fás

fás, sáfrány, styrax
vetiver, ámbra, vanília
bőr, szantálfa, amberwood
keleties-fás

UTIQUE | 11
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A FIATAL
BŐR TITA
A legfejlettebb laboratóriumok azok,
amelyekben a iatal és feszes bőr titkát keresik.
Az örök iatalság forrásának legendája már
nem mítosz. Az egész világ szakembereinek
lefrissebb technológiai és tudományos
felfedezéseit állítjuk csatarendbe, hogy az
Ön iatalságát minél tovább megőrizzük
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FONTAINAVIE
A fejlett technológia révén a bőr öregedésének folyamata késleltethető. Így alkottuk meg
a FONTAINAVIE-t, a legfrissebb tudományos kutatások eredményén alapuló speciális
öregedésgátló kozmetikumokat, amelyek hatékonysága a piacon fellelhető más termékekével
össze sem hasonlítható. Ismerje meg közülük az elsőt, a Lift Extrém Szemkörnyékápoló
Szérumot (Lift Extreme Eye Serum), amely pár perc alatt látványos hatást garantál.
A botulinum toxin tökéletes alternatívája és összetevői között az innovatív argireline is
megtalálható, amit egy Nobel-díjas amerikai biokémikus laboratóriumában fejlesztettek ki.

MINDEN RÉSZÉBEN
TÖKÉLETESSÉG
A Lift Extrém
Szemkörnyékápoló
Szérum megalkotásakor
minden részletre
igyeltünk. A pontos,
higiénikus és megfelelő
alkalmazás érdekében
a szérumot légmentes
pumpás üvegbe töltöttük.

14 | FONTAINAVIE

LIFT EXTRÉM SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
SZÉRUM
LIFT EXTREME EYE SERUM

Exkluzív bőrfeszesítő szérum, csökkenti a inom
szarkalábakat, ráncokat és a szem körüli duzzanatot.
Pentapeptid-18 és hexapeptid-8 kombinációja révén
a Botoxhoz hasonlóan hat, feszesítve, simítva a bőrt.
azonnali lifting hatás
duzzanat csökkentése és rugalmasság növelése
pórusok láthatóságának csökkentése
a szem alatt és az arc más részein való használatra

5 ml | 503001
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HOGYAN HAT?
• A peptidek rendkívüli, szinergetikus hatása: a

Pentapeptid-18 és Hexapeptid-8 a botulinum
toxin (Botox) egyik alternatívája. Ellazítják az
izmokat, ezáltal csökkentve a látható ráncok
számát.
• A Tetrapeptid-5 intenzíven hidratáló anyag.

Szabályozza a mikro keringést, megelőzi az
duzzanatok kialakulását, amelyek a sejtek
közötti folyadék felhalmozódásából erednek,
javítja a bőr rugalmasságát

• Argireline – gátolja a neurotranszmitterek

felszabadulását és hatékonyan gyengíti az
izomgörcsöket, ezzel csökkentve a ráncok
mélységét. Gondoskodik a bőr feszességéről,
rugalmasságáról.

• A kovasav két sójának kombinációja

csökkenti a pórusok és ráncok láthatóságát,
valamint kiegyenlíti a bőr szerkezetét.

• A növényi fehérje hidrolizátum bevonja a bőrt,

gyorsan simítja ki a ráncokat és a felületen
látható tökéletlenségeket.

EGYFÉLE SZÉRUM –
TÖBBFÉLE ALKALMAZÁS

TÖKÉLETES ÖREGEDÉSGÁTLÓ HATÁS
Fiatalság elixír az Ön bőrének

Nagy koncentrátumú szérum és benne egy
rendkívüli formula, ami a iatalító ápolás
specialistája. Nagyon hatékony, 25-szöri
használatra elegendő. A Pentapeptide-18
és Hexapeptide-8 azonnali lifting hatást
garantál. Az arcbőr megiatalítása még
sose volt ilyen egyszerű! 2-3 perc elég, hogy
a ráncok elsimuljanak és a bőr feszesebb
legyen. Kiváló kozmetikum egy fontos
megbeszélés, egy esti program előtt,
vagy akár mindennapos használatra.

szarkalábak
szem körüli ráncok

Nasolabialis barázdák

Homlok vonalak

Az “oroszlán ránc”

Szemöldök ráncok

FONTAINAVIE | 15
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ÁLLJON
MEG EGY
PILLANATR A

…és tör djön Magával. Az Ön egészsége
és jó közérzete kulcs fontosságú
számunkra. Ezért fejlesztettünk ki öt
táplálékkiegészít programot, amelyek
egymást kiegészítve egyenes válaszokat
adnak a modern ember szükségleteire.
Segítünk, hogy újra formában legyen,
saját lábára álljon és visszanyerje erejét.
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NUTRICODE
A 21. század válasza
Teljes életet akarunk élni, mindent kipróbálva és semmit sem elmulasztva. Az élet sokat kínál, de ugyanannyit el is
vesz. Gyorsabb és intenzívebb életet élünk, mint nagyszüleink, sokkal több szenvedéllyel, mint szüleink. Eközben
a minket körülvev környezet min sége romlik: mesterséges ételek, szennyez dés, mesterséges tartósítószerek
tonnáit fogyasztjuk akaratlanul.
Tudja, miért érzünk fáradtságot? Miért vagyunk hajlamosak mondani, hogy nincs kedvem megcsinálni , miközben
b rünk napról napra rosszabbul néz ki? Ha úgy érzi, szervezete nem tudja tartani az iramot a változó világgal,
anyagcseréje lelassul, a b r elveszíti ragyogását, elhagy az er , csökken az immunitás – van megoldásunk az Ön
számára. Igazi 21. századi megoldás.

Természetes erősítés
A táplálékkiegészít ket évek óta mint a szervezetet élénkít anyagokat ismerjük. A múltban ezek gyógynövények
voltak, ma a táplálékkiegészít k nyújtják azt a formát, amely nem igényel el készítést, miel tt bevennénk.
A tudomány és technológia el rehaladtával új lehet ségek kínálkoztak mindazok megszerzésére, amik a
természetben a legfontosabbak. Olyan megoldások, amelyekkel a táplálkozás értékeit kis kapszulákba zárják és
ez megfelel friss gyümölcsök, zöldségek több kilogrammjának. A trükk olyan tápanyag-készlet összeállítása, ami
a testet nem terheli, de ösztönzi és m ködésre serkenti. Mi ezt a trükköt vittük tökélyre. A Nutricode az egymást
kiegészít hozzávalók aránya és a megfelel receptek több éves kutatásának eredménye. Az aktív hatóanyagok
egyedülálló összetétele, és természetes eredete teszi lehet vé, hogy a szervezet egésze részére támogatási
rendszert jelentsen.

Nutricode – gondoskodás minden sejt számára
A szakért ink által készített táplálékkiegészít k sejt-szinten segítenek tör dni szervezetével, ami ezáltal jobb
izikai és mentális állapotba kerül. Öt programot fejlesztettünk ki, amelyek egymást kiegészítve megfelelnek
a modern ember szükségleteinek. Programjaink segítenek, hogy újra formában legyen, saját lábára álljon és
visszanyerje erejét. A titok a kiegészít rendszer egyedülálló receptúrájában van. A természet gazdagságából és
a legjobb szakért k tudásából kiindulva, a legfrissebb technológiákat alkalmaztuk. Minden Nutricode csomag
sokéves munka és kutatás eredménye, ami miatt meg vagyunk gy z dve, hogy táplálékkiegészít ink a test
minden apró celláját felpezsdítik.

Szisztematikus válasz az Ön szükségleteire
Minden Nutricode táplálékkiegészít csomag a szervezet szükségleteinek megfelel összetev k optimális
keveréke. Álljon meg egy pillanatra és tör djön Magával. Tekintsen végig Magán és gondolja át, mit vár
a szervezetét l, határozza meg szükségleteit, t zze ki céljait. Számíthat a Nutricode segítségére. Legjobb
a savmegkötéssel kezdeni, ami a korábbi gondatlanság hatásait csökkenti. A Nutricode rendszerrel fokozatosan el
fogja érni álmai testét és visszanyeri életerejét. Tele energiával, felkészült lesz a mindennapi kihívásokra. Szezonális
nátha nem lesz akadálya, hogy elérje, amit akar, egészséges küls , ragyogó b r fogja jellemezni.
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Ha összefogunk, könnyebben megy
Bemutatjuk az Ön számára éveken át kutatott tökéletes kiegyensúlyozottságot jelent megoldást. Ugyanakkor tudjuk, milyen
nehéz tartós változást elérni meglév szokásainkban, ezért támogatjuk céljait megizethet megoldásokkal, táplálkozási
programmal, valamint egy online felülettel, ahol napi szinten talál hasznos ötleteket, vagy egy mobil alkalmazással, amely
segítségére lesz, hogy sikert érjen el. Biztos van valaki, aki igazán fontos Önnek. Hívja meg t is a programba és harcoljanak együtt
az egészségükért. A kölcsönös biztatással, a táplálékkiegészít k segítségével könnyedén valóra válthatják legnagyratör bb
terveiket is.

NUTRICODE | 19
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AZ ÖN PROBLÉMÁJA
A SAV-BÁZIS
EGYENSÚLY?

Normális esetben az emberi test tökéletesen kezeli a savak semlegesítését. Az egészségtelen életmód
és savasító táplálkozás azonban megnehezíti a szervezet számára a felesleges savak eltávolítását. Ha
túl sok savas terméket eszünk, mint például a cukor, alkohol, kávé, magasan feldolgozott élelmiszer vagy
hús, megjelenhet a a savasodás vagy sav-bázis egyensúly hiánya.
TESTE ELSAVASODHAT, HA:
•

•

•

•

édességet vagy
cukorban gazdag más
élelmiszert fogyaszt,
kávét, alhoholt, édes
vagy szénsavas italokat
iszik
feldolgozott
élelmiszereket eszik
gyakran eszik bolti

•
•
•

•
•

készételt
sok húst eszik
rosszkedv , fáradt
stresszes, idegesít
életet él
elnehezülést érez
felhalmozza a
felesleges vizet

•

•
•
•

•

fogyókúráját
eredménytelennek érzi
nincs energiája
gyakran megfázik
b re színtelen, haja
hullik
haspuffadástól
szenved

•

•

•

gyakran van
fejfájása
koncentrációs
zavarral küzd
nehezen kel ki
reggel az ágyból

ELLEN RIZZE, NEM
SAVASODOTT-E EL
A SZERVEZETE!
Végezze el az ingyenes
tesztet:
nutricode.fmworld.com.
Jusson eszébe! A vér
pH-jában már a legkisebb
változás veszélyes lehet.
Az optimális szint 7.357.45. Az emelkedés
komoly egészségügyi
következményekkel járhat.
Ilyen esetben veséje,
tüdeje, bőre, izmai és
csontjai sérülékenyebbek
lehetnek.
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INNER BALANCE

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍT

fenntartja a sav-bázis egynsúlyt
kulcsfontosságú mikroelemek forrása
Havi nappali-éjszakai rendszer, 24-órás gondoskodás
a test sav-bázis egyensúlyának fenntartására.

60 TASAK + 60 KAPSZULA
240 g + 30 g | 801001

NAPPALI TASAKOS OLDÓDÓ POR – CITROM ÍZ
A Nutricode Inner Balance a Rosa Centifolia virág kivonatra épül, ami támogatja az anyagcsere iziológiai folyamatát és segít fenntartani a sav-bázis
egyensúlyt. A Cink kedvez en hat az immunrendszer m ködésére és védi a sejteket az oxidatív hatástól, a kálciummal együtt fenntartja a csontok
egészségét. A Magnézium és vas megóv a kimerültségt l, míg a kálium és réz támogatja az idegrendszer megfelel m ködését. A csalán kivonat segít
a felesleges víz szervezetb l való eltávolításában.

ÉJSZAKAI
KAPSZULÁK
Éjszakai kapszulák, amelyek
citromf kivonatot és komlót
tartalmaznak, megkönnyítik
az elalvást és a jó alvás
révén a szervezetben további
savcsökkentést idéznek el .

Éjszakára 2 kapszulát vegyen be sok vízzel
(legalább 1 pohár).

A tasak tartalmát 200 ml vízban oldja fel.
Naponta 2 tasakot vegyen be.

EGÉSZSÉGES SZOKÁSOK
• naponta legalább 2.5 liter vizet igyon meg
• fogyasszon lúgosító termékeket, például a
zöld leveles zöldségeket, friss gyümölcsöket,
dióféléket, magvakat, és egészséges olajokat
• mozogjon sokat
• fogyókúrájához szedjen táplálékkiegészít ket
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A TÚLSÚLY KÉRDÉSE

A helytelen étkezési szokások és az egészségtelen életmód a túlsúly leggyakoribb okai. Az elhízás
nem csak a vonzó küls hiánya. Sok komoly betegséghez is vezethet. Ha nem vigyáz Magára, a
kés bbiekben cukorbetegség, szívproblémák, magas vérnyomás és az oszteoartikuláris rendszer
elváltozása is kialakulhat.
ELLEN RIZZE TESTTÖMEG INDEXÉT! EZ A MEGBÍZHATÓ SÚLYMEGHATÁROZÓ
RENDSZER IGEN NÉPSZER A TÁPLÁLKOZÁSI SZAKÉRT K KÖZÖTT.

BMI =

SÚLY (kg)
MAGASSÁG x MAGASSÁG (m)

< 18,49 SOVÁNYSÁG

18,5-24,99 NORMÁL SÚLY
25 < TÚLSÚLY

Használja az ingyenes online kalkulátort! nutricode.fmworld.com.
A BMR kalkulátorral számolja ki napi kalóriaszükségletét is. Összeállítottunk
Önnek egy fogyókúra programot és számos fogyókúrás tanácsot.
Ha testtömeg indexe túl magas vagy úgy érzi, néhány kilótól meg kellene válnia, ne
habozzon – már mától tör djön egészségével és jöv jével! A fogyókúra nem kell,
hogy bonyolult legyen és a modern táplálék kiegészít knek köszönhet en elfelejtheti
az egész id alatt érezhet éhséget. Az Ön álom alakjához vezet út könnyebb, mint
gondolná!
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SLIM EXTREME

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍT

fogyás könnyedén, étvágycsökkentéssel
glucomannannal, a fogyás hatékony segít jével
fogyjon és rizze meg b re szépségét
A Nutricode Slim Extreme olyan összetev k együttese, amelyek
a súlycsökkenést az étvágy csökkentése révén érik el. Az egyetlen
“Egésznapos Súlykontrol rendszer mindazoknak készült, akik ésszer en
akarnak fogyni. Ez lehet vé teszi, hogy b rük a fogyókúra alatt is szép
maradjon. A termék vegetáriánus és vegán fogyasztók számára is alkalmas.

180 BEVONT TABLETTA + 30 PEZSG TABLETTA
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

BEVONT TABLETTÁK

PEZSG TABLETTÁK
- SZ L ÍZBEN

Egy innovatív összetev n,
a glucomannanon alapulnak,
amely alacsonykalóriás
fogyókúra mellett
súlyveszteséghez vezet.
A króm segít fenntartani
a normális vércukorszintet
az által, hogy csökkenti az
édesség és a két étkezés közötti
csipegetés utáni sóvárgást.
A cink el segíti a kiegyenlített
fogyókúrát, gondoskodik
a szénhidrátok, zsírsavak
és makrotápanyagok helyes
anyagcseréjér l, valamint
segít az anyagcserében
résztvev fehérjék megfelel
szintézisében. A Garcinia
cambogia kivonat ugyanakkor
a hidroxi-citromsav (HCA) egyik
forrása, amely étvágycsökkentés
révén akadályozza meg a túlsúly
kialakulását.

A csökkentett táplálékbevitel miatt
hiányzó vitaminok és ásványi
anyagok pótlására szolgál. Néhány
fogyókúra kísér jelensége
a vitamin- és ásványi anyag
veszteség. A SLIM EXTREME
tabletták tökéletesen kiegészítik
a fogyókúrát: gondosan válogatott
vitaminok és ásványi anyagok
gy jteménye a b r szépségének
meg rzésére. A C Vitamin
segíti a kollagénképz dést, ami
a b r alapvet m ködéséhez
nélkülözhetetlen. A Biotin
gondoskodik az energia és
makrotápanyagok anyagcseréjér l,
a B2 vitaminnal együtt, amely
segít meg rizni az egészséges
arcszínt. A kalcium az emészt
enzimek helyes m ködését segíti.

Naponta 3-szor 2 tablettát vegyen be,
sok vízzel (1 vagy 2 pohár).

Napi 1 tablettát oldjon fel 1 pohár (200 ml) vízben.
Étkezés előtt igya meg.

GLUCOMANNAN – AZ ÉTVÁGY-GYILKOS
A Glucomannan vízben oldódó étkezési rost, amit az Amorphophallus
Konjac növényb l nyernek. Mivel a gyomorban megduzzad, a
glucomannan kitölti azt, így az jelet küld az agy hipotalamusában
lev jóllakottsági központba, hogy Ön nem éhes. Ezzel csökkenthet
az étkezések száma és mennyisége. A kutatások azt mutatják, hogy
kalóriacsökkent fogyókúrával együtt a glucomannan alkalmazása a
túlsúlyos embereknél havi átlag 3 kg-os súlycsökkenést eredményez1.
Hogy a glucomannan tehesse a dolgát, gondoskodjon sok vízr l a
bevételükhöz.
1
Birketvedt GS. Fogyási kísérletek három különféle rost kiegészítővel. Med Sci Monit.
2005 Jan; 11(1): PI5-8
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NE HAGYJA, HOGY AZ
ENERGIAHIÁNY ROMBA
DÖNTSE TERVEIT!

Munka, gyerekek, hobbik és kedvtelések – hogy lehet mindezt összehozni, ha egy nap csak 24 órából
áll? Ha nem akar többet ilyen nehéz választási lehet ségeket, rizze meg vitalitását! Javítsa pszichoizikai állapotát és töltse fel akkumulátorát életer vel!
GONDOLJA ÁT, IGAZAK-E ÖNRE AZ ENERGIAHIÁNY JELEI:
•
•
•

•

elfárad
könnyen elkalandozik
el re eltervezett
tevékenységeir l lemond
napközben elszundikál

•
•

•

•

munka után nincs energiája
gyaloglás helyett inkább
autózik
feladta korábbi kedvenc
id töltését
lemondja a barátokkal való

•

•

találkozást
hétvégén csak regenerálódik,
ahelyett, hogy valami
érdekeset csinálna
nem tanul olyan gyorsan,
mint korábban

VAJON MENNYI MINDENT TUDNA ELVÉGEZNI, HA TÖBB ÉLETEREJE LENNE? Cserélje papucsát sportcipőre,
búcsúzzon el a kanapétól és vigye le a gyerekeket a parkba!
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VITALITY BOOST

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍT

napi energia adag az Ön testének és lelkének
vitalitás, fiatalodás
Kiválóan párosított alapanyagok, amelyek kedvez en
hatnak a napközbeni fizikai és szellemi energia
áramlásra, éjjel pedig a jó alvásra.

30 TASAK + 60 BEVONT KAPSZULA
300 g + 48 g | 801003

NAPPALI FOLYADÉK TASAKBAN
– NARANCS ÍZ

ÉJSZAKAI TABLETTÁK

Az Ön napi energia adagja. A Niacin, pantotén sav és
riboflavin, koffeinnel meger sítve éri el a fáradtság
csökkensét. A Pantotén sav egyúttal frissíti az
agym ködést. A B vitaminok csoportja segítve a normál
energia anyagcserét, óvja az idegrendszert és segít
fenntartani a pszichológiai funkciók helyes m ködését. A
Thiamine a szív normális m ködésért felel. Az E Vitamin
a sejtek oxidatív sztresszt l való megóvásában vállal
szerepet.

Gazdag vitamin- és ásványi anyag
források. A tabletta alkotó elemei az
anyagcsere gyorsítása révén segítik
az éjszakai pihenést, ami növeli a
napközbeni energiát. A króm segít
fenntartani a normális vércukorszintet
és gondoskodik makroelemek
normális anyagcseréjér l. A
Magnézium el segíti az elektrolitegyensúlyt. A Szelén védi az
immunrendszert és segít a sejtek
oxidatív stressz elleni védekezésében.
A vas a testen belül a szabályos
oxigénellátásban vesz részt. A réz a
normal energia anyagcserében vesz
részt. A cink segíti a szénhidrátok és
zsírsavak megfelel anyagcseréjét,
mivel a fekete borsból származó
piperine kedvez en hat az emésztésre
és a tápanyagok felszívódására.

Naponta 1 tasak tartalmát fogyassza el. A termék vegetáriánus és
vegán fogyasztók számára is alkalmas!

Esténként 2 tablettát vegyen be vízzel.

AZ ÉLET JÓ RITMUSA
Figyeljen teste cirkadián ritmusára. Este 10-t l hajnali 2-ig, a mély alvás
szakaszában teste regenerálódik és újraépíti életerejét. Ez a megnövekedett
biológiai aktivitás értékes id szaka. Ugyanakkor a nem megfelel életmód,
szabálytalan pihen id szakok és a mesterséges fény használata gyengíti
teste ritmusát, ami alvászavarokhoz vezethet.

AZ E VITAMIN EREJE
Ez a közismert antioxidáns, amit fiatalság vitaminnak is neveznek, nem
csak a sejteket védi az örgedést l, de a fáradtságérzetet is csökkenti. Ezért
az E vitaminban gazdag diéta azoknak ajánlott, akik túlhajtják magukat és
stresszes életet élnek.
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TERMÉSZETES
IMMUNITÁS LÖKET

A C vitamin évek óta ismert, most pedig egyenesen reneszánszát éli. A legfrissebb kutatások
eredménye, ami nem csak igazolja ennek a vitaminnak immunrendszerünkre gyakorolt jelent s
hatását, de sok betegség gyógyításában való hasznosságát is. Ne hagyja, hogy a visszatér megfázás
ledöntse lábáról! Kérje napi egészség adagját egyenesen a természett l.

IMMUNO

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍT
100% természetes C vitamin az acerolából
C vitamin egyenesen az acerola gyümölcsb l. Az acerola,
vagy Barbados cseresznye olyan szupergyümölcs, amiben
30-szor annyi C vitamin van, mint a citromban. A vadrózsa pedig
bioflavonoidokban gazdag, amelyek természetes antioxidánsok.
A rendszeres C vitamin bevitel segít az ellenállóképesség
megóvásában, különösen olyanoknál, akik edzenek vagy fizikai
munkát végeznek. Hatása kedvez fogra, b rre, csontokra és
idegrendszerre, valamint védi a sejteket az oxidatív stresszt l.
A termék vegetáriánus és vegán fogyasztók számára is alkalmas!

60 SZOPOGATÓ TABLETTA – ACEROLA ÉS
CSERESZNYE ÍZBEN
72 g | 801004

Naponta 2 tablettát lassan szopogasson el.

TUDTA?
A biolavonoidok különösen értékes
alkotóelemek, leginkább a gyümölcsök
héjában lelhet k fel ezek nem
vitaminok, de gyakran P vitaminként
említik ket. A biolavonoidok a
természetes antioxidánsok egy
csoportját képezik és pl. a vadrózsa
bogyókban vannak jelen.
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BELÜLRŐL IS
GONDOSKODJON
SZÉPSÉGÉRŐL!

B re legyen újra gyönyör és hibátlan! Körme legyen er s! Élvezze fényl , leny göz haját!

HAIR SKIN NAILS

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍT
Pro-Beauty formula
Gránátalma kivonat

Az összetev k tökéletes formulája, hogy haja er s, fényl , b re
bársonyos, körme pedig egészséges legyen. A Pro-Beauty
formulában a réz a megfelel hajpigmentációról, a vas, az
oxigénnek a szervezetben való megfelel áramlásáról és
a növekedéshez szükséges sejtosztódásról, a cink a köröm
meger sítésér l gondoskodik, de jelen van az E vitamin és
a gránátalma kivonat is. A komplexumot söréleszt vel, A, B2,
B6, B12 és C vitaminnal, valamint biotinnal és aminosavakkal
is gazdagították, amelyek jótékony hatással vannak hajra,
b rre, körmökre.

56 BEVONT TABLETTA
44,8 g | 801005

Napi 1 tablettát
vegyen be vízzel.

JÓTÉKONY KÉNTARTALMÚ AMINOSAVAK
A metionin és cisztein kén aminosavak, amelyek
a söréleszt ben találhatók. Ezek a keratin,
a b rben, hajban és körömben jelen lev
természetes fehérje lényeges alkotóelemei.
A metionin, cisztein és Pro-Beauty formula
kombinációja, ami az antioxidáns tulajdonságú
gránátalma kivonattal együtt igazi elixir az Ön
szépségének!
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A PARFÜMÖK
ELAGADÓ
VILÁGA
Az illatok mindig is velünk éltek.
Körülvesznek, minden nap elbűvölnek.
Ha egy kellemes pillanathoz
kapcsolódnak, mélyen lelkünkbe
ivódnak. A parfümök személyiségünket
hangsúlyozzák, ízlésünk és
temperamentumunk védjegyei.
Kivételes palettánkon biztosan talál
olyat, ami álmodozásra ösztönzi. De
az önbizalmat mindegyik er síti. És
bármelyik egyszerűen az Öné…
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PURE
Nőknek

PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

KELETIES JEGYEKKEL

PURE 422

PURE 425

elegáns és klasszikus

Jellemzők: könnyed, inom, hűvös

Érzéki, sejtelmes, eredeti és
elegáns... a fás illatcsalád
tökéletes megjelenít je. Az ezt
választó hölgy magabiztos,
igyelemre méltó.

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, ananász,
akvatikus jegyek
Szív:
jázmin, lonc, rózsa
Alap:
pacsuli, fehér pézsma,
ámbra

Jellemzők: igényes, rendkívül
stílusos

FÁS

100422

VIRÁGOS JEGYEKKEL

ORIENTÁLIS

er s és vad

Közel-Keleti országokhoz
kapcsolódó illatok, amelyek
egzotikus utazásokra,
rejtelmes és érdekes helyekre
emlékeztetnek. Tökéletes
a merész és érzéki hölgyek
számára.

100425

Illatjegyek:
Fej:
körte, kardamom,
bergamott
Szív:
frangipáni, frézia,
jázmin, ibolya
Alap:
vanília, szantálfa,
pézsma

PURE 402

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

PURE 09

100402

Típus:

Illatjegyek:
Fej:
rózsaszín bors, grapefruit,
mandarin
Szív:
kávé, pluméria,
bazsarózsa
Alap:
pézsma, vanília, fás jegyek

Típus:

PURE 404

PURE 98

Típus:

Típus:

100009

mélyen emlékezetes,
mágikus

Illatjegyek:
Fej:
ibolya, kardamom, zöld
gyümölcsök
Szív:
mandula, jázmin
Alap:
vanília, pézsma

PURE 101
100101
Típus:

kiinomult, felejthetetlen

Illatjegyek:
Fej:
narancsvirág, körte
Szív:
gyömbér, tömjén
Alap:
szantálfa, vanília, méz,
pézsma

PURE 257
100257
Típus:

rendkívüli, meglep

Illatjegyek:
Fej:
rózsa, lonc, mandarin
Szív:
margaréta, jázmin
Alap:
pézsma, pacsuli

PURE 263
100263
Típus:

er s, klasszikus

Illatjegyek:
Fej:
aldehid, gyümölcs jegyek,
citrusfélék
Szív:
gyöngyvirág, napraforgó,
jázmin, tubarózsa
Alap:
pézsma, trópusi fa
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Típus:

csábító, tele széls ségekkel

100404

elragadó, csábító

Illatjegyek:
Fej:
licsi, gyöngyvirág,
mandarin
Szív:
tubarózsa
Alap:
szantálfa, pézsma

PURE 423
100423
Típus:

elegáns, érzéki,
romantikus

Illatjegyek:
Fej:
szibarack, nektarin,
mandarin, bergamott
Szív:
írisz, frézia, jázmin, afrikai
narancsvirág
Alap:
vanília, tonkabab,
napraforgó, cédrusfa

PURE 424
100424
Típus:

romantikus, meseszerű,
kifejez

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, alma,
szibarack
Szív:
jázmin, liliom, gyöngyvirág
Alap:
szantálfa, vanília, pézsma,
napraforgó

PURE 12
100012

hipnotizáló, csábító

Illatjegyek:
Fej:
golgotavirág
Szív:
jázmin, gardénia
Alap:
vanília, pézsma, vetiver

100098

friss, inom

Illatjegyek:
Fej:
fekete ribizli, bergamott,
citrom
Szív:
jázmin, gyöngyvirág, rózsa
Alap:
szantálfa, cédrus,
borostyán

PURE 413
100413
Típus:

nagyon édes, kacér

Illatjegyek:
Fej:
fekete ribizli, körte
Szív:
n szirom, jázmin,
narancsvirág
Alap:
csoki praliné, pacsuli,
vanília

PDF Compressor Pro

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

PURE 173

PURE 417

100173

100417

Típus:

Típus:

Illatjegyek:
Fej:
ánizs, medvecukor
Szív:
Jacaranda fa,
keserűmandula
Alap:
szantálfa, pézsma, moha

hipnotizáló, csábító
édesség

Illatjegyek:
Fej:
almavirág, bazsalikom,
nektarin
Szív:
napraforgó, gardénia,
Pittosporum
Alap:
szantálfa, pézsma, vanília,
tölgymoha, cédrusfa

FÁS JEGYEKKEL

PURE 26
100026
Típus:

melenget , betakaró

Illatjegyek:
Fej:
gujáva, málna, bergamott,
kókusz
Szív:
vízililiom, rózsa, bors,
magnólia
Alap:
szantálfa, vanília, kávé,
karamell

FŰSZERES JEGYEKKEL

PURE 24
100024
Típus:

álomszerű, opálos

PURE 177
100177
Típus:

vágykelt , meleg

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, babérlevél,
rózsaszín bors
Szív:
sáfrány, narancsvirág
Alap:
tömjén, vanília, szantálfa

ÁMBRÁS JEGYEKKEL

PURE 32
100032
Típus:

elbűvöl , kétértelmű

Illatjegyek:
Fej:
dinnye, kókusz, mandarin,
vattacukor
Szív:
fekete ribizli, mangó,
szilva, méz
Alap:
vanília, csokoládé,
karamell

egzotikus, nagyon
fűszeres

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, római kömény
és szegfűszeg
Szív:
mangó, napraforgó,
kardamom, ilang-ilang
Alap:
pézsma, vanília, ámbra
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PURE
Nőknek

PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml

ALDEHID JEGYEKKEL

VIRÁGOS

szép és n ies

Ez a legátfogóbb illatcsalád,
úgyhogy rajta, kísérletezzen
az illatokkal! Váltogassa ket
az alkalomnak megfelel en!
Ezeknek a parfümöknek
a romantikus, intim és
érzéki jellege a n iesség
hangsúlyozására készült.

PURE 29

PURE 21

100029

Típus:

Illatjegyek:
Fej:
golgota gyümölcs, ribizli
Szív:
ciklámen, bazsarózsa
Alap:
pézsma, pacsuli

100021

klasszikus, meleg és
átölel

Illatjegyek:
Fej:
aldehid, ilang-ilang,
narancsvirág
Szív:
rózsa, gyöngyvirág, írisz
Alap:
cibet, tölgymoha,
szantálfa

PURE 418
100418
Típus:

sikkes, modern,
dinamikus

Illatjegyek:
Fej:
alma, akvatikus jegyek,
ibolya
Szív:
rózsa, aldehid, gardénia
Alap:
pézsma, szantálfa, ámbra

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

PURE 10
100010
Típus:

stimuláló, édes

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, babérlevél,
champaca virágok
Szív:
jázmin, afrikai orchidea,
rózsa
Alap:
amarant fa, fekete ribizli,
pézsma

Típus:

forró, s t trópusi

PURE 125
100125
Típus:

magával ragadó,
optimista

Illatjegyek:
Fej:
citrus gyümölcsök,
zöldborsó, mandarin
Szív:
zöldalma, gardénia,
maszlag, praliné
Alap:
almafa, cédrus, mandula

PURE 180
100180
Típus:

100400
Típus:

PURE 412
100412
Típus:

100181

játékos, incselked

érzelemdús, energiát adó

Illatjegyek:
Fej:
pezsg , gyümölcsjegyek
Szív:
szibarack virág
Alap:
ámbra, fehér pézsma,
fás jegyek

PURE 415
100415
Típus:

PURE 181

optimista, kedves

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, nadragulya
Szív:
vízililiom, hibiszkusz,
gránátalma
Alap:
cédrus, pézsma

csábító, változékony

Illatjegyek:
Fej:
licsi, málna, rózsa
Szív:
frézia, gyöngyvirág,
cédrus
Alap:
vanília, borostyán, vetiver

Típus:

PURE 400

varázslatos, egyszerre
édes és friss

Illatjegyek:
Fej:
eper, fekete ribizli, pézsma
Szív:
Májusi rózsa, rózsa,
bazsarózsa
Alap:
gyanta borostyán, kasmír
fa, praliné

PURE 416
100416

gondtalan, bűbájjal teli

Típus:

PURE 17

Illatjegyek:
Fej:
ribizli, citrusfélék, vízi
liliom
Szív:
gyöngyvirág, cukor, nád,
rózsa
Alap:
cédrus, pézsma

Típus:

PURE 271

PURE 420 ÚJ

100017

stimuláló, édes

Illatjegyek:
Fej:
dinnye, szibarack, alma
Szív:
frézia, liliom, mimóza,
tubarózsa, jázmin
Alap:
cédrus, ilang-ilang,
pézsma

100271
Típus:

enyhén lörtöl ,
de visszafogott

PURE 25

Illatjegyek:
Fej:
kivi, papaya, gránátalma
Szív:
gyöngyvirág, orchidea,
hibiszkusz
Alap:
cédrus, ámbra

Típus:

PURE 272

100025

harmonikus, enyhén
„szemtelen”

Illatjegyek:
Fej:
zöldalma, akvatikus jegyek
Szív:
jázmin, frézia, írisz,
golgotavirág
Alap:
szantálfa, cédrus, vanília
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100272
Típus:

kfriss, energiát adó

Illatjegyek:
Fej:
fekete ribizli levelek, frézia,
málna, mandarin
Szív:
n szirom, viola, mimóza
Alap:
szantálfa, vanília, pézsma

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, szicíliai citrom,
piros bogyók, klementin
Szív:
nektarin, jázmin, frézia
Alap:
pézsma, cédrusfa

100420
Típus:

csábítóan édes, vonzó

Illatjegyek:
Fej:
piros gyümölcsök,
mandarin
Szív:
gyöngyvirág, bazsarózsa
Alap:
praliné, borostyán,
pézsma, karamell

PDF Compressor Pro

ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

PURE 20
100020
Típus:

csábító, érzéki

Illatjegyek:
Fej:
illatvirág, fekete tea,
bergamott
Szív:
rózsa, frézia, magnólia,
orchidea
Alap:
pézsma, pacsuli

PURE 97
100097
Típus:

inom, bársonyos

Illatjegyek:
Fej:
frézia, gyöngyvirág, rózsa
Szív:
liliom, gardénia, pálmafa,
nárcisz
Alap:
fekete ribizli, pézsma,
tölgymoha

PURE 132
100132
Típus:

exkluzív, intenzív

Illatjegyek:
Fej:
gyömbér, kardamom,
bors, narancs
Szív:
tubarózsa, kókusz,
gardénia, bazsarózsa
Alap:
ámbra, pézsma

PURE 183
100183
Típus:

éles, er s

Illatjegyek:
Fej:
t zegáfonya, rózsaszín
bors, tamarindusz
Szív:
fekete ibolya, kakaó,
rózsa, hunyor
Alap:
pacsuli, vanília, Massoia fa

PURE 401
100401
Típus:

édes, játékos

Illatjegyek:
Fej:
rózsaszín bors, ribizli
Szív:
jázmin szirmok, rózsa,
bazsarózsa
Alap:
panna cotta, pacsuli,
pézsma

AKVATIKUS JEGYEKKEL

ZÖLD JEGYEKKEL

FÁS JEGYEKKEL

PURE 07

PURE 01

PURE 414

Típus:

Típus:

Típus:

100007

kiegyensúlyozott, lágy

100414

100001

egyszerre hideg és meleg

Illatjegyek:
Fej:
ananász, bazsarózsa,
édes borsó
Szív:
frézia, jázmin, liliom
Alap:
szantálfa, cédrus, pézsma

Illatjegyek:
Fej:
citrom, tea, t zegáfonya
Szív:
jázmin, bazsarózsa,
vízililiom
Alap:
fás jegyek, pacsuli

PURE 174

PURE 81

Típus:

Típus:

100174

mágikus, szikrázó

Illatjegyek:
Fej:
frézia, licsi
Szív:
liliom, magnólia, jázmin,
gyömbér, bors
Alap:
borostyán, pézsma

független, nagyon n ies

Illatjegyek:
Fej:
kaktusz
Szív:
rózsaszín frézia, jázmin,
rózsa
Alap:
cédrus, fás jegyek

100081

excentrikus, de árnyalt

Illatjegyek:
Fej:
zöld alma, uborka, magnólia
Szív:
gyöngyvirág, rózsa, ibolya
Alap:
szantálfa, ámbra
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PURE
Nőknek

PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml

VIRÁGOS JEGYEKKEL

CHYPRE

elbűvöl és csábító
A chypre (ciprus) illatcsalád a
selyemsál és az elegáns kesztyű
illatát idézi fel. Az er s karakterű,
furfangos és érzéki n höz illik.
A ciprus jegyek bátorságot
adnak Önnek..

PURE 421
100421
Típus:

tagadhatatlanul n ies,
vibráló

Illatjegyek:
Fej:
grapefruit, szibarack,
zöld levelek
Szív:
rózsa, narancsvirág,
tubarózsa, bazsarózsa, írisz
Alapjegyek: pacsuli, ámbra, vanília,
pézsma

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

PURE 34

PURE 05

100034

Típus:

Illatjegyek:
Fej:
írisz, ananász, jácint,
rózsaszín bors
Szív:
jázmin, citrom
Alapjegyek: vanília, vetiver, pézsma

100005

érdekes, modern

Illatjegyek:
Fej:
frézia, gardénia
Szív:
szantálfa, rózsa, koriander
Alapjegyek: vanília, vetiver, pacsuli

PURE 16
100016
Típus:

mesés, elbűvöl

Típus:

szabad, örömteli

PURE 80
100080
Típus:

meglep , kívánatos

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, körte, zöld
jegyek
Szív:
orchidea
Alapjegyek: pacsuli, karamell

Illatjegyek:
Fej:
eper sorbet, meggy,
ananász
Szív:
karamelles pattogatott
kukorica, ibolya, rózsa
Alapjegyek: pézsma, ámbra, pacsuli

CITROM JEGYEKKEL

MANDARIN JEGYEKKEL

NARANCSOS JEGYEKKEL

PURE 33

PURE 23

PURE 06

Típus:

Típus:

FÁS JEGYEKKEL

PURE 18
100018
Típus:

sugárzó, elbűvöl

Illatjegyek:
Fej:
narancs, narancsvirág
Szív:
rózsa, jázmin, ilang-ilang
Alapjegyek: fehér pézsma, vetiver,
tonkabab, vanília

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

CITRUS

örömteli és er teljes
Társaságkedvel , vidám és
er teljes vagy? Szereted a
szabadságot, könnyedséget
és kényelmet az életben?
A citrusfélék felfokozzák
az energiáidat, kiemelik
temperamentumodat és jó
hangulatba hoznak.

z nutą OWOCOWĄ

PURE 419
100419
Típus:

optimista, fesztelen

Illatjegyek:
Fej:
citrus gyümölcsök,
grapefruit, bergamott,
akvatikus jegyek, calone,
dinnye, szibarack
Szív:
fás jegyek, jázmin,
gyöngyvirág
Alapjegyek: pézsma, ámbra

100033
Típus:

frissít , örömteli

Illatjegyek:
Fej:
mangó, szicíliai citrom,
alma
Szív:
jázmin, bambusz, fehér
rózsa
Alapjegyek: cédrus, ámbra
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100023

érzéki egy csepp édességgel

Illatjegyek:
Fej:
gyöngyvirág, vörös
narancs
Szív:
mandarin, jázmin, rózsa
Alapjegyek: vanília, szantálfa, fehér
pézsma

100006

éteri, diszkrét

Illatjegyek:
Fej:
citrom, bergamott, menta
Szív:
narancs, zöld tea
Alapjegyek: tölgymoha, ámbra

PDF Compressor Pro
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FÁS JEGYEKKEL

CHYPRE

érzéki, igyelemfelkelt

Merész, er s, stílusos és elegáns
illatok. Tiszta, mégis friss illatukra
sokáig emlékszünk.

PURE 56
100056
Típus:

lángra lobbantja
az érzékeket, vibráló

Illatjegyek:
Fej:
grapefruit, levendula,
szerecsendió virág, lonc
Szív:
málna, napraforgó,
szegfűszeg
Alapjegyek: cédrus, gyanta, boróka

ÁMBRA ÉS PÉZSMA JEGYEKKEL

PURE 110
100110
Típus:

kicsit pimasz, lázadó

Illatjegyek:
Fej:
levendula, bergamott,
kardamom
Szív:
narancsvirág, gyöngyvirág
Alapjegyek: pézsma, ámbra, vanília

LEVENDULÁS JEGYEKKEL

FOUGERE

csábítóan férias

Azoknak a fériaknak hoztuk
létre, akik értékelik a klasszikus
és a hagyományos fériasság
szabályait. Olyan kompozíciók,
amelyek a professzionalizmust
képviselik és egy érett féri
stílusát emelik ki.

PÁFRÁNY JEGYEKKEL

PURE 189

PURE 54

100189

Típus:

Illatjegyek:
Fej:
ánizs mag, piros bors,
grapefruit
Szív:
málna, levendula
Alapjegyek: napraforgó, vetiver

100054

ambiciózus, friss

Illatjegyek:
Fej:
menta, bergamott, rum
Szív:
cédrus, zsálya, levendula
Alapjegyek: tölgymoha, vetiver,
szarvasb r

Típus:

lényegre tör , er s

PURE 464

PURE 63

100464

Típus:

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, citrom,
levendula, dinnye,
ananászlevél
Szív:
boróka, frézia, koriander
Alapjegyek: szantálfa, tölgymoha,
pézsma, cédrusfa

100063

vonzó, provokatív

Illatjegyek:
Fej:
citrom, rózsaszín bors
Szív:
levendula, narancsvirág
Alapjegyek: pacsuli, cédrus, ámbra

PURE 68

Típus:

ünnepi, diszkrét, friss

PURE 43
100043
Típus:

energizáló, megragadó

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, törpemandarin,
rózsaszín bors
Szív:
koriander, frézia,
kardamom
Alapjegyek: b r jegyek, jacarandafa

PURE 135
100135
Típus:

meglep , intenzív

Illatjegyek:
Fej:
keserű narancs, mandarin
Szív:
santolina, tengeri fű
Alapjegyek: ámbra, fás jegyek

100068
Típus:

karizmatikus, stimuláló

Illatjegyek:
Fej:
citrom, bergamott
Szív:
írisz, levendula,
kardamom
Alapjegyek: dohány, cédrus, szantálfa
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er s, elkápráztató

Különösen intenzív, er teljes
és provokatív illatok, amelyek
stimulálják a képzel er t.
Ideális az szi-téli napokra
és speciális alkalmakra.
Egy magabiztos féri illata.

PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml

VIRÁGOS JEGYEKKEL

ÁMBRÁS JEGYEKKEL

FŰSZERES JEGYEKKEL

PURE 52

PURE 64

PURE 224

Típus:

Típus:

100052

megragadó, határozott

Illatjegyek:
Fej:
alma, bergamott, menta
Szív:
jázmin, muskátli,
levendula
Alapjegyek: fahéj, szegfűszeg,
pézsma

PURE 465
100465
Típus:

100064

Illatjegyek:
Fej:
kardamom, bergamott,
citrom, menta, narancs
Szív:
zsálya, levendula,
narancsvirág, tonkabab,
keserű narancs vessz
olaj
Alapjegyek: szantálfa, vanília, ámbra,
pézsma

100224
Típus:

édes, megnyer

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, cédrus, ánizs
Szív:
rozmaring, olajfa virágok
Alapjegyek: pézsma, guajak fa,
tonkabab

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, grapefruit, fű
Szív:
sáfrány, ibolya,
szerecsendió, jázmin
Alapjegyek: cukornád, vanília, ámbra

PURE 458

PURE 459

100458
Típus:

szuggesztív, aromás

inom és érzéki

orientális, de frissít

Illatjegyek:
Fej:
menta, koriander
Szív:
feketebors, ámbra, vetiver
Alapjegyek: tölgymoha, pacsuli, vanília

100459
Típus:

extrovertált, meglep

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, grapefruit,
elemifa gyanta
Szív:
bors, fahéj, sáfrány
Alapjegyek: b r jegyek, vetiver, dohány

PURE 466
100466
Típus:

szexi, izgató, füstös

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, bazsalikom,
levendula, narancs, citrom
Szív:
almavirág, napraforgó,
akvatikus jegyek,
görögdinnye, szegfűszeg
Alapjegyek: pézsma, cédrusfa,
tonkabab, szantálfa,
guajak fa

PURE 468
100468
Típus:

er teljes, érett, vonzó

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, fahéj, ananász
Szív:
cédrusfa, pacsuli,
tonkabab
Alapjegyek: ámbra, moha guajak fa
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AKVATIKUS JEGYEKKEL

FÁS

klasszikus és divatos
Romantikus, sejtelmes, meleg
és nemes fás aromák, amelyek
fokozzák képességeibe vetett
hitét. Gyantás, erdei aromával
emelkedik ki. Az elegáns férinak
szánt kompozíciók.

PURE 457
100457
Típus:

friss, minimalista

Illatjegyek:
Fej:
grapefruit, mandarin,
akvatikus jegyek
Szív:
jázmin, babérlevél
Alapjegyek: ámbra, pacsuli, tölgy
moha

PURE 460
100460
Típus:

friss, id tlen, gátlások
nélküli

Illatjegyek:
Fej:
citrom, alma, bazsalikom,
bergamott, szegfűszeg
Szív:
rózsa, bors, jázmin,
kardamom, szerecsendió,
gyöngyvirág
Alapjegyek: cédrusfa, pézsma, vanília

PURE 462

PURE 469

100462
Típus:

100469
félúton a ragyogás és
a minimalizmus között

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, citrom, tenger
jegyek
Szív:
narancsvirág, fahéj, tölgy
moha
Alapjegyek: kasmírfa, pacsuli, ámbra,
pézsma

Típus:

modern, er teljes, fémes

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, ananász,
fekete ribizli levél
Szív:
akvatikus jegyek, kasmír
fa, kardamom
Alapjegyek: pacsuli, szantálfa, pézsma

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

PURE 55

CITRUS JEGYEKKEL

100055

PURE 461

Típus:

100461
Típus:

er teljes, frissít ,
dinamikus

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, mandarin,
lime, borostyánlevél,
rózsaszín grapefruit
Szív:
szerecsendió, levendula,
zsálya
Alapjegyek: pézsma, cédrusfa,
szantálfa, pacsuli

könnyű és elegáns

Illatjegyek:
Fej:
koriander, alma
Szív:
tömjén, szecsuáni bors
Alapjegyek: vanília, fás jegyek
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ZÖLD JEGYEKKEL

AKVATIKUS

hűs és inspiráló

A frissít szell , kalandos
szabadság, nyári es inspirálták.
Egyszerű, modern, örömteli és
lezser. Kiváló mindenhol, ahol
több szabadságot
engedhet meg magának.

PURE 451
100451
Típus:

tiszta, energizáló

Illatjegyek:
Fej:
akvatikus jegyek,
rozmaring
Szív:
kardamom, kaliforniai
óriásfeny
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

PURE 463
100463
Típus:

üzleti, mégis eredeti

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, kardamom,
yuzu (japán citrom)
Szív:
rozmaring, tengeri húr,
muskátli
Alapjegyek: cédrusfa, vetiver,
tölgymoha

CITRUS

friss és stimuláló
Könnyed, nagyon frissít és
energizáló illatok, amelyeket az
életet szeret és szívében iatal
féri részére komponáltak meg.
A kipihentség és a relaxáció
érzetét kínálják és ezen felül több
energiát is adnak Önnek.

AKVATIKUS JEGYEKKEL

NARANCSOS JEGYEKKEL

MANDARIN JEGYEKKEL

PURE 467

PURE 93

PURE 134

Típus:

Típus:

Típus:

100467

pimasz, könnyed és
megfoghatatlan

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, mandarin,
borsmenta
Szív:
tengeri jegyek, gyömbér,
kardamom, levendula
Alapjegyek: tömjén, cédrusfa, ámbra,
pézsma

100093

modern, vibráló

Illatjegyek:
Fej:
ananász, rozmaring,
bergamott
Szív:
ciklámen, levendula,
jázmin, gyömbér
Alapjegyek: tölgymoha, borostyán

100134

frissít , rabul ejt

Illatjegyek:
Fej:
keserű narancs, citrom,
bergamott
Szív:
rozmaring, tengeri fű,
ibolya
Alapjegyek: pacsuli, cédrus, ámbra

PURE 452
100452

CITROM JEGYEKKEL

PURE 57
100057
Típus:

tele nappal, csodálatos

Illatjegyek:
Fej:
szilva, alma, bergamott
Szív:
fahéj, rózsaszín bors
Alapjegyek: vanília, jamaicai rum
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Típus:

nagyon frissít , csillogó

Illatjegyek:
Fej:
aldehid, menta, citrus
gyümölcsök, akvatikus
jegyek
Szív:
narancsvirágolaj, cédrus,
bors, ciprus
Alapjegyek: tonkabab, vanília, vetiver
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PHEROMONE

PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml

Azt a bizonyos utolsó simítást
keresi álmai napjához?

VÁLASSZA A
PHEROMONE-t!

Legyen emlékezetes! Ezekkel
a parfümökkel senkiben sem hagy
majd kétségeket. A feromonok
olyan szagtalan anyagok, amelyeket
a parfümhöz hatásuk fokozása
érdekében adnak hozzá.
A feromonok titkos fegyverek,
amelyek küldetése a vonzer és az
önbizalom fokozása. A hódítás
sosem volt ilyen könnyű!

Nőknek
A FLÖRTHÖZ

05

120005

10

120010

18

120018

23

120023

101

120101

A SIKERHEZ

33

120033

81

120081

98

120098

A BÁJHOZ

97

120097

173

120173

Fériaknak
A CSÁBÍTÁSHOZ

52

120052

110

120110

A SIKERHEZ

64

120064

134

120134

AZ ÖNBIZALOMHOZ

43

120043

56

120056
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INTENSE
Egy szuper hosszantartó
illatot keres?

VÁLASSZA AZ
INTENSE-t!

Élvezze kedvenc illatát
hihetetlenül hosszú ideig!
Akár 30% illatanyag

Kölni (3-5%)

Nőknek

PARFÜM
Mennyiség: 50 ml

VIRÁGOS

Parfüm (20%)

INTENSE (24-30%)

| Illatanyag: 24%

CHYPRE

CITROM JEGYEKKEL

FÁS JEGYEKKEL

INTENSE 10

INTENSE 33

110033 | frissít és energikus

INTENSE 56

110010 | egy illat, amely provokál

INTENSE 17

MANDARIN JEGYEKKEL

ÁMBRA ÉS PÉZSMA
JEGYEKKEL

INTENSE 25

110025 | elbűvöl kompozíció
Eau de Parfum (16%)

CITRUS

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

110017 | a csábítás ereje
Eau de Toilette (up to 16%)

Fériaknak

| Illatanyag: 30%

ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

INTENSE 97

INTENSE 23

110023 | örömteli és romantikus

ORIENTÁLIS
VIRÁGOS JEGYEKKEL

ZÖLD JEGYEKKEL

INTENSE 09

110009 | Fedezze fel a titkot

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

ALDEHID JEGYEKKEL

INTENSE 98

110021 | klasszikus

ORIENTÁLIS
GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

INTENSE 52

110052 | a 21. századi féri meghatározója

110081 | friss és rainált

INTENSE 21

INTENSE 110

110110 | felszabadult, férias és bátor

110097 | mindig stílusosan

INTENSE 81

110056 | határozottan modern

110098 | üzleti elegancia

FŰSZERES JEGYEKKEL

INTENSE 173

110173 | egzotikus utazás

ÁMBRÁS JEGYEKKEL

INTENSE 64

110064 | az elegancia ereje

FOUGERE
PÁFRÁNYOS JEGYEKKEL

CHYPRE

INTENSE 43

110043 | az unalom ellenszere

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

INTENSE 05

110005 | fellobbantja az érzékeket

FÁS JEGYEKKEL

INTENSE 18

110018 | enyhén provokatív
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CITRUS
MANDARIN JEGYEKKEL

INTENSE 134

110134 | a könnyedség lényege
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MINI KLASSZIKUSOK
PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 15 ml

A klasszikus kollekció
illatai csak a készlet
erejéig kaphatók!
Szeretné, ha a kedvenc illata
mindig Önnel lenne?
Az egész parfümös üveget
magunkkal vinni kissé
kényelmetlen lehet.
A mini változatok a tökéletes
megoldás – minden táskában
elférnek!

ORIENTÁLIS
GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

FM 237*
Típus:

provokáló, lörtöl

Illatjegyek:
Fej:
egzotikus gyümölcsök,
fekete ribizli
Szív:
bazsarózsa, jázmin, szilva
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

VIRÁGOS
ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

FM 239*
Típus:

vibráló, intenzív

Illatjegyek:
Fej:
kardamom, rózsaszín
bors, mandarin
Szív:
írisz, harangvirág, ceyloni
tea
Alapjegyek: cédrus, vetiver, pézsma

FÁS
VIRAGOS JEGYEKKEL

FM 241*
Típus:

csábító, kellemes,
igézettel teli

Illatjegyek:
Fej: bergamott
Szív:
ilang-ilang, Casablanca
liliom, narancsvirág
Alapjegyek: szantálfa,
borostyángyanta, vanília
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TALÁLD MEG SAJÁT
STÍLUSODAT!

PARFÜM
Mennyiség: 30 ml

Eau de Toilette olyan lányok és iúk részére, akik éppen csak most kezdik meg
kalandozásukat a parfümökkel. JÁTSSZ A DIVATTAL!

Lányok
VIRÁGOS

Fiúk
FOUGERE

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

LEVENDULA JEGYEKKEL

Finomnak hangzik, ugye?

Kitűnő társaság!

FM 600

FM 601

Típus:

Típus:

örömteli, lányos

Illatjegyek:
Fej:
meggy, mandarin, zöld
jegyek
Szív:
málna, jázmin, rózsa
Alapjegyek: szantálfa, ámbra

pfriss, energizáló

Illatjegyek:
Fej:
citrom, boróka,
kardamom
Szív:
alma, levedula, geránium
Alapjegyek: cédrus, vanília, tonkabab
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LUXUS KOLLEKCIÓ
Nőknek

A Luxus Kollekció parfümök és parfümös vizek széles választéka olyan eredeti üvegcsékben, amelyek
kihangsúlyozzák szépségüket.
GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

CHYPRE

érzéki és csábító

FM 149
Típus:

örömteli és érzéki

Illatjegyek:
Fej:
fehér tea, basmati rizs
Szív:
cseresznyevirág,
frangipáni, napraforgó
Alapjegyek: pézsma, tanaka fa,
tömjén, vanília

FM 192
Típus:

magával ragadó, édes

Illatjegyek:
Fej:
körte, narancsvirág
Szív:
tiare, liliom
Alapjegyek: méz, pacsuli

FM 362
Típus:

ellenállhatatlan, bódító

Illatjegyek:
Fej:
fekete ribizli levél
Szív:
rózsa, frézia
Alapjegyek: pacsuli, vanília, ambroxan,
fás jegyek

ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

FM 356
Típus:

egzotikus, szexi

Illatjegyek:
Fej:
viola, frangipáni
Szív:
jázmin, illatvirág
Alapjegyek: pacsuli, pézsma

Parfüm 30 ml | Illatanyag: 20%
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PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml
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FÁS JEGYEKKEL

FM 357
Típus:

alapvet , er sen púderes

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, rózsaszín bors
Szív:
rózsa, mimóza, n szirom,
pacsuli
Alapjegyek: vanília, szantálfa,
tonkabab

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%
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FÁS JEGYEKKEL

ORIENTÁLIS

er s és vad

FM 363
Típus:

hipnotizáló, egzotikus

EAU DE PARFUM

Illatjegyek:
Fej:
sáfrány, cypriol,
feny tömjén
Szív:
agar (oud), török rózsa,
bolgár rózsa
Alapjegyek: agar (oud), guajak, pacsuli

Parfümolaj: 16% | Mennyiség: 100 ml

FM 364
Típus:

merész, fondorlatos

Illatjegyek:
Fej:
narancsvirág, kardamom
Szív:
agar (oud), rózsa, b r
jegyek
Alapjegyek: sáfrány, vanília, fás jegyek

FM 142

FM 162

FM 359

Típus:

Típus:

Típus:

provokatív, addiktív

Illatjegyek:
Fej:
szeder, mandarin levelek
Szív:
rózsa, tubarózsa,
narancsvirág
Alapjegyek: szantálfa, tonkabab,
vanília

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%
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klasszikus, enyhén édes

elragadó, mély

Illatjegyek:
Fej:
virágméz
Szív:
rózsa, vanília
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

Illatjegyek:
Fej:
jázmin, napraforgó
Szív:
írisz gyökér, kasmírfa
Alapjegyek: ámbra, vanília

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%
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FŰSZERES JEGYEKKEL

FM 366
Típus:

lázadó, városi, szexi,
széls séges

Illatjegyek:
Fej:
rózsaszín bors,
narancsvirág, körte
Szív:
kávé, jázmin
Alapjegyek: vanília, pacsuli, cédrus

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

FM 286
Típus:

szexi, kiinomult

Illatjegyek:
Fej:
bergamott
Szív:
rózsa, pacsuli
Alapjegyek: ámbra, narancs

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

MANDARIN JEGYEKKEL

CITRUS

örömteli és er teljes

FM 296
Típus:

kiinomult, klasszikus

Illatjegyek:
Fej:
fügekaktusz, zöld
mandarin, körte,
bergamott
Szív:
liliom, jázmin, kardamom,
nárcisz
Alapjegyek: olajfa, szantálfa, cédrus

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%
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GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

FÁS

kiinomult és klasszikus

FM 319
Típus:

merész, ambíciozus

Illatjegyek:
Fej:
citrus gyümölcsök, zöld
jegyek
Szív:
füge, kaviár
Alapjegyek: fügefa, pézsma

Parfüm 30 ml | Illatanyag: 20%

FM 358
Típus:

ultra n ies, csodálatos

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, fekete ribizli
Szív:
jázmin, gyöngyvirág
Alapjegyek: cédrus, szantálfa,
tonkabab, vanília

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

VIRÁGOS JEGYEKKEL

FM 287
Típus:

elbűvöl , misztikus

Illatjegyek:
Fej:
gardénia, zöld jegyek
Szív:
jázmin, mandula
Alapjegyek: kínai édesgyökér, ámbram
pézsma, vanília

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

FM 313
Típus:

sikkes, impozáns

Illatjegyek:
Fej:
citrom, málna
Szív:
narancsvirág, jázmin
Alapjegyek: pacsuli, fehér méz

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%
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VIRÁGOS

szuper n ies
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CITRUS JEGYEKKEL

FM 298
Típus:

energiával teli, friss

Illatjegyek:
Fej:
citrus gyümölcsök,
bazsarózsa
Szív:
rózsa, illatvirág
Alapjegyek: pacsuli, szantálfa

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

FM 360
Típus:

inom, simogató

Illatjegyek:
Fej:
lime, grapefruit virág
Szív:
frézia, lonc, fehér virágok
Alapjegyek: ámbra, nyírfa

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

FM 283
Típus:

provokatív, édes

Illatjegyek:
Fej:
nektarin, fekete ribizli,
szibarack
Szív:
narancsvirág, vad
orchidea
Alapjegyek: pézsma, borostyán

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%
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VIRÁGOS

szuper n ies

FÁS JEGYEKKEL

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

FM 320

FM 321

Típus:

Típus:

romantikus, kicsit
titokzatos

Illatjegyek:
Fej: fekete ribizli, t zegáfonya
Szív: ibolya, damaszkuszi rózsa,
bazsarózsa
Alapjegyek: pacsuli, szantálfa

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

FM 351
Típus:

sokoldalú, érzéki

Illatjegyek:
Fej:
szibarack, frézia, zöld
abszint
Szív:
rózsa, írisz
Alapjegyek: szantálfa, pézsma, ámbra

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

FM 365
Típus:

klasszikus jegy egy kis
barokk pompa

Illatjegyek:
Fej:
grapefruit, bergamott
Szív:
rózsa, nárcisz, jázmin,
muskátli, pacsuli
Alapjegyek: szantálfa, vanília, fehér
pézsma, tonkabab

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%
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inom, elbűvöl

Illatjegyek:
Fej:
nektarin, körte, szibarack
Szív:
jázmin, rózsa
Alapjegyek: pézsma, cédrus

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

PDF Compressor Pro
FM 281
Típus:

vibráló, tüzes

Illatjegyek:
Fej:
fekete ribizli
Szív:
jázmin, rózsa,
Alapjegyek: pézsma, eper

Parfüm 30 ml | Illatanyag: 20%

FM 322
Típus:

derűs, érzéki

Illatjegyek:
Fej:
birsalma, grapefruit
Szív:
jázmin, jácint
Alapjegyek: fehér pézsma, cédrus

EAU DE PARFUM
Parfümolaj: 16% | Mennyiség: 100 ml

FM 291
Típus:

elbűvöl , szirupos

Illatjegyek:
Fej:
málna, licsi
Szív:
frézia, rózsa
Alapjegyek: pacsuli, vanília

FM 323
Típus:

édes, n ies

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

Illatjegyek:
Fej:
alma, görögdinnye,
licsi
Szív:
magnólia, rózsa
Alapjegyek: fehér pézsma, cédrus

FM 292

FM 367

Típus:

egzotikus, frissít

Illatjegyek:
Fej:
licsi, szilva, eper, körte
Szív:
ibolya, jázmin
Alapjegyek: ámbra, vanília, tikfa

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

Típus:

stílusos, kiinomult, elegáns

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, mangó,
narancsvirág, mandarin,
grapefruit
Szív:
ibolya, narancsvirág
Alapjegyek: ámbra, pézsma, cédrus,
szantálfa

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

AKVATIKUS JEGYEKKEL

FM 141
Típus:

kristálytiszta, romantikus

Illatjegyek:
Fej:
yuzu, gránátalma, jég húr
Szív:
lótusz, magnólia,
bazsarózsa
Alapjegyek: ámbra, pézsma,
mahagóni

PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml

FM 361
Típus:

optimista, sugárzó

Illatjegyek:
Fej:
akvatikus jegyek,
grapefruit, citrom
Szív:
gardénia, zöldborsó, fehér
virágok
Alapjegyek: pézsma, fás jegyek
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ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

VIRÁGOS

szuper n ies

FM 297
Típus:

szexi, csupa szenvedély

Illatjegyek:
Fej:
friss, édes alma
Szív:
narancsvirág, fehér rózsák
Alapjegyek: szantálfa, crème brûlée,
vanília

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

54 | FEDERICO MAHORA / LUXUS KOLLEKCIÓ N KNEK

PDF Compressor Pro
PARFÜM
Parfümolaj: 20% | Mennyiség: 50 ml

FM 146
Típus:

édességgel átitatott,
sejtelmes

Illatjegyek:
Fej:
frézia, alma, jamaikai bors
Szív:
viola, hibiszkusz, rózsa,
orgona
Alapjegyek: tömjénfüst, szantálfa,
cédrus, szarvasb r

FM 352

FM 353

Típus:

Típus:

bársonyos, izgalmas

Illatjegyek:
Fej:
narancsvirág
Szív:
jázmin
Alapjegyek: pacsuli, méz

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

FM 147

mámorítóan édes,
kívánatos

Típus:

elbűvöl

Illatjegyek:
Fej:
licsi, mandarin, szibarack
Szív:
szilva, gyöngyvirág, liliom
Alapjegyek: vanília, ámbra, pézsma

Illatjegyek:
Fej:
bergamott
Szív:
narancsvirág, jázmin,
bolgár rózsa
Alapjegyek: vanília, karamellizált cukor

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

FM 317

FM 318

Típus:

Típus:

sokoldalú, érzéki

könnyű, energizáló

FM 354

FM 355

Típus:

Típus:

békés, relaxáló

Illatjegyek:
Fej:
szibarack, frézia, zöld
abszint
Szív:
rózsa, írisz
Alapjegyek: szantálfa, pézsma, ámbra

Illatjegyek:
Fej:
menta, citrom
Szív:
vörös bors, bazsarózsa,
jázmin
Alapjegyek: cédrus, tömjén, cukor

Illatjegyek:
Fej:
rózsa, alpesi ibolya,
gyapotvirág
Szív:
textil illat
Alapjegyek: írisz, pézsma

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

érzéki, bódító

Illatjegyek:
Fej:
citrus jegyek
Szív:
jázmin tea, liliom
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, vanília

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%
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LUXUS KOLLEKCIÓ
FÉRFIAKNAK

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

CHYPRE

érzéki és izgató

FM 169
Típus:

relaxáló, fűszeres

Illatjegyek:
Fej:
szicíliai mandarin
Szív:
rozmaring, rózsafa,
szecsuáni bors
Alapjegyek: tömjén, tölgymoha

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

FÁS

kiinomult és klasszikus

FM 195
Típus:

nemes, klasszikus

Illatjegyek:
Fej:
koriander, bazsalikom
Szív:
kardamom
Alapjegyek: cédrus, ámbra, dohány

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

FM 333
Típus:

hűvös, dinamikus

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, grapefruit,
bergamott
Szív:
galbánum, ibolya,
szerecsendió
Alapjegyek: vetiver, pacsuli, cédrus

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%
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PDF Compressor Pro
VETIVER JEGYEKKEL

FM 151
Típus:

kiinomult, impresszív

EAU DE PARFUM
Parfümolaj: 16% | Mennyiség: 100 ml

Illatjegyek:
Fej:
citrom, bergamott,
gyömbér
Szív:
cédrus, borostyán
Alapjegyek: muskátli, pézsma

FM 152
Típus:

elegáns, harmonikus

Illatjegyek:
Fej:
bergamott
Szív:
bors, tömjén, b r, dohány
Alapjegyek: cédrus

FM 329
Típus:

érzéki és modern

Illatjegyek:
Fej:
feketebors, bergamott
Szív:
levendula, koriander
Alapjegyek: vetiver
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PACSULI JEGYEKKEL

FÁS
Elegáns és klasszikus

FM 331
Típus:

er s, energiával teli

Illatjegyek:
Fej:
körte, narancs
Szív:
szerecsendió
Alapjegyek: pacsuli, b r

FM 198
Típus:

színpompás,
expresszív

Illatjegyek:
Fej:
bergamott
Szív:
feketebors, dohány
Alapjegyek: pacsuli, ciprus

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

EAU DE PARFUM
Parfümolaj: 16% | Mennyiség: 100 ml

FM 327
Típus:

nnyers, er teljes

Illatjegyek:
Fej:
grapefruit, rózsaszín bors
Szív:
szerecsendió, gyömbér,
jázmin
Alapjegyek: vetiver, pacsuli, tömjén
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FM 334
Típus:

frissít , egy leheletnyi
fűszerrel

Illatjegyek:
Fej:
grapefruit, narancs
Szív:
muskátli levelek, feketebors,
rózsaszín bors
Alapjegyek: cédrus, vetiver, pacsuli

FM 160
Típus:

lágy, meglep

Illatjegyek:
Fej:
paradicsomlevelek, vízi
virágok, fekete ribizli
Szív:
feketebors, rózsa
Alapjegyek: pacsuli
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LEVENDULA JEGYEKKEL

FOUGERE

csábítóan férias

FM 300
Típus:

könnyű, dinamikus

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, citrom, grapefruit
Szív:
gyömbér, levendula
Alapjegyek: Atlasz cédrus

Parfüm 50 ml | Illatanyag: 20%

PÁFRÁNYOS JEGYEKKEL

FM 332
Típus:

könnyed, tele energiával

Illatjegyek:
Fej:
zöldalma, menta,
mandarin
Szív:
gyömbér, zsálya, páfrány
Alapjegyek: tölgymoha, pézsma,
szantálfa

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%
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VIRÁGOS JEGYEKKEL

ORIENTÁLIS

er s és nyers

FM 302
Típus:

klasszikus, nagyon férias

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, koriander,
kardamom
Szív:
cédrus, ámbra
Alapjegyek: rózsa, jázmin, frézia

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

FM 328
Típus:

ravasz, varázslatos

Illatjegyek:
Fej:
bors
Szív:
levendula, kardamom,
édeskömény
Alapjegyek: pacsuli, vanília

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

FM 325
Típus:

modern, energizáló

Illatjegyek:
Fej:
mandarin
Szív:
narancsvirág, kardamom
Alapjegyek: pacsuli, cédrus, abszint

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

60 | FEDERICO MAHORA / LUXUS KOLLEKCIÓ FÉRFIAKNAK

PDF Compressor Pro
FŰSZERES JEGYEKKEL

FM 336

FM 199

Típus:

Típus:

gazdag, sokrétű

inom, kiemelkedik
a tömegb l

Illatjegyek:
Fej:
olasz mandarin,
borsmenta
Szív:
fahéj, török rózsa,
kardamom
Alapjegyek: b r jegyek

Illatjegyek:
Fej:
bergamott, narancsvirág,
levendula, ánizs
Szív:
szerecsendió, vízililiom,
szilva, fahéj, boróka
Alapjegyek: tömjén, pacsuli, b r,
borostyán gyanta

Eau de parfum 100 ml

Eau de parfum 100 ml

Illatanyag: 16%

Illatanyag: 16%

PACSULI JEGYEKKEL

FM 335
Típus:

diszkrét, modern

Illatjegyek:
Fej:
rózsafa, kardamom, bors
Szív:
vetiver, agar (oud)
Alapjegyek: vanília, ámbra

Eau de parfum 100 ml
Illatanyag: 16%

FM 301
Típus:

energikus, er teljes

FM 326
Típus:

csábító, érzéki

Illatjegyek:
Fej:
mandarin, citrom
Szív:
cédrus, koriander
Alapjegyek: ámbra, tömjén

Illatjegyek:
Fej:
nyírfa levelek
Szív:
kardamom, afrikai ibolya
Alapjegyek: fás jegyek, pézsma

Eau de parfum 100 ml

Eau de parfum 100 ml

Illatanyag: 16%

Illatanyag: 16%
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BŐRÁPOLÁS
ÖNNEK
Fedezze fel az Ön számára ideális
termékeket. Brandünk gazdag portfóliója
kiváló test- és arcápoló kozmetikumok
skáláját kínálja. Gondoskodjon b re
vitalitásáról, tegye újra feszessé és
sugárzóvá. Állítsa meg az id t és tegye
b rét egészségessé és széppé. Adja meg
neki, amire a legnagyobb szüksége van!

PDF Compressor Pro

FEDERICO MAHORA

Az arc és a test mindennapos ápolása egyszerű és szórakoztató is lehet! Rohanás,
sok utazás – amit ma a kozmetikumok világában mindenki keres, az a több célra
való felhasználhatóság. Pontosan erre szolgál új krémünk – az egész családnak és
minden b rtípusra.
ÚJ KOMPLETT ÁPOLÓKRÉM
COMPLETE CARE CREAM

Teljes körű gondoskodás az egész családnak! Könnyű,
különleges formulájával a gyerekek érzékeny b rére is
használható. Tökéletesen felszívódik, inom véd réteget
képez. Hidratáló és b rnyugtató összetev kkel, amelyek
helyreállítják a b r puhaságát és megkönnyebbülést adnak
arcnak, testnek, kéznek.
Kókusz és avokádó olajt tartalmaz, amelyek er sítik
a b r véd funkcióját
panthenollal és allantoinnal, amelyek nyugtató és
gyulladás csökkent hatásúak
C és E vitaminnal, amelyek lassítják az öregedési
folyamatot

30 ml | 501001

KIS KRÉM, NAGY ÖRÖM
Ez a kozmetikum mindig legyen Önnél.
Utazáshoz kiváló és olyan kicsi, hogy
a legapróbb táskába is belefér.
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β-GLÜKÁN AKTÍV

A ß-glükán aktív egy b rápoló termékcsalád, amely egy innovatív és
természetes összetev n, a zab béta-glükánon alapszik, amelyet nemrégiben
fedeztek fel a tudósok. Ezeket az univerzális kozmetikumokat ajánljuk mind
hölgyek, mind urak részére, koruktól függetlenül. Hatásai csodálatosak!

A BÉTA-GLÜKÁN
EREDMÉNYESSÉGÉT
SZÁMOS KUTATÁS IGAZOLTA:
• a b rnek optimális
hidratáltságot biztosít,
felületén vékony réteget
képez, amely védelmet nyújt
a vízveszteség ellen,
• serkenti a kollagén termelést,
így iatalító és öregedésgátló
hatású, valamint tartósan
csökkenti a ráncokat és az
árkokat,
• regenerálja a száraz b rt,
enyhíti az irritációt, el segíti
a gyógyulási folyamatokat,
• feszessé teszi a b rt, így az
rugalmas és sima lesz,
• természetes védelmet nyújt
az UV-sugárzással szemben.
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SMINKLEMOSÓ EMULZIÓ 3 IN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Kivételesen kímél , hipoallergén, könnyű állagú formula.
Tökéletesen lemossa még a vízálló sminket is, hatékonyan
eltávolítja a szennyez déseket és tonizál, így az arc sima
és táplált lesz.
az összetev k ereje: zab béta-glükan, pantenol,
édesmandula olaj, E vitamin, csodamogyoró
hidrolátum, százlevelű rózsa kivonat
nem kell lemosni
szemészetileg tesztelt

200 ml | BG09
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ARCÁPOLÓ SZÉRUM
FACE SERUM

Modern, intenzív hatású kozmetikum
minden b rtípusra, különösen a
hajszáleres és aknés problémákkal
rendelkez érzékeny, kimerült és
kiszáradt b rre. Rendszeresen
használjuk krém helyett, lehet leg
reggel és este, az arc és a test olyan
helyein, ahol különleges ápolás
szükséges.
Nem tartalmaz allergéneket

30 ml | BG08

HIDRATÁLÓ ARCKRÉM | BG05

TÁPLÁLÓ ARCKRÉM | BG06

EXTRA TÁPLÁLÓ ARCKRÉM | BG07

MOISTURISING FACE CREAM

SEMI-RICH FACE CREAM

RICH FACE CREAM

Mélyen hidratálja az arcb rt, amely napról-napra
visszaszerzi vitalitását és egészséges kinézetét.
A zabból nyert béta-glükan el segíti a kollagén
szintézist, a hialuronsav, a nátrium-laktát és a glicerin
megel zik a b r kiszáradását, a telített zsírsavészterek
pedig visszaépítik a hám lipidrétegét

Tápláló és regeneráló hatóanyagokat tartalmaz,
amelyek enyhén zsírosítják a b rt. A béta-glükán
aktívan regenerálja a b rt és rugalmassá teszi, a telített
zsírsavészterek segítenek fenntartani a hám megfelel
hidratáltságát, a kókuszolaj és a shea vaj visszaadja a
rugalmasságot.

A tökéletesen összeválogatott tápláló hatóanyagok
zsírosítják a b rt, és felületén véd réteget hoznak
létre, amely védelmet nyújt a kiszáradás és a küls
tényez k káros hatásával szemben.

probléma: száraz és vízhiányos b r

probléma: rugalmatlan vagy vegyes b r

30 ml | BG07

30 ml | BG05

30 ml | BG06

HIDRATÁLÓRÁNCTALANÍTÓ
KÉZKRÉM
MOISTURISING & SMOOTHING HAND
CREAM

Tartósan hidratálja és nyugtatja a
kéz b rét, így az bársonyosan sima
lesz. Rendszeres használata javítja
a b r tónusát, és meger síti a matt,
törékeny körmöt.

problémák: túl száraz és irritált b r

HIDRATÁLÓ
TESTÁPOLÓ
MOISTURISING BODY BALM

Hidratálja és táplálja a b rt,
feszességet és rugalmasságot ad
neki. Minden típusú b rre ajánlott.

300 ml | BG02

50 ml | BG04

REGENERÁLÓ-TÁPLÁLÓ
KÉZKRÉM | BG03
REGENERATING & NOURISHING HAND
CREAM

A kiszáradt, nagyon leromlott állapotú,
káros küls hatásoknak kitett b r
igényeit igyelembe véve alkottuk meg.
Intenzíven táplálja és ránctalanítja a
b rt, valamint javítja a köröm állapotát,
egészséges és jól ápolt kinézetet
biztosítva neki.
béta-glükán, rizsolaj, ricinusolaj
és allantoin alapú összetétel

CELLULIT ELLENI
TESTÁPOLÓ
ANTICELLULITE BODY BALM

Egyedi Anticellulite Forte
komplexumot tartalmaz, amely
formálja az alakot és er síti a
szöveteket. Rendszeres használata
fokozatosan csökkenti a narancsb rt,
és látható módon karcsúsítja
a combot, a csíp t, a feneket és a has
tájékot.

300 ml | BG01

50 ml | BG03
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GOLD REGENESIS

Az exkluzív Gold Regenesis kozmetikumokat a 40+ b rre fejlesztettük ki
kifejezetten arra a célra, hogy sikeresen legy zze az öregedés minden látható
jelét. A gazdag formula egyedülálló aktív alkotóelemmel, a biológiailag
meglév kolloidos arannyal rendelkezik.

FIATALÍTÓ GÉL TONIK
ANTI-AGEING GEL TONER

Egy luxus kozmetikum kímél , alkoholmentes formulával,
amely helyreállítja a b r megfelel pH-értékét, és aktiválja
védekez funkcióit.
rózsavízzel, amely kisimítja és helyreállítja a b r
fiatalos kisugárzását

FIATALÍTÓ SZEMRÁNCKRÉM
ANTI-AGEING EYE CREAM

Helyreállítja a szem körüli inom b r feszességét
és simaságát. Legy zi az id södés jeleit és az
elszínez déseket.
szemészek felügyelete mellett tesztelt

20 ml | GR03

150 ml | GR06

NAPPALI FIATALÍTÓ KRÉM
ANTI-AGEING DAY CREAM

Láthatóan kisimítja a ráncokat, visszaadja a
b r rugalmasságát, és optimális hidratáltságot
kölcsönöz neki.

50 ml | GR01

APLIK

U

EM SZ
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UŁK Ą
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KOLLOIDOS ARANY
– a múló id vel folytatott harc
egyik szövetségesével:
• stimulálja a kollagén és elasztin
szintézist, hozzájárul a szövet
újjáépítéséhez és helyreállítja a
természetes b rfeszességet
• stimulálja a mikroelem cserét
a b rben, hozzájárulva annak
intenzív táplálásához
• helyreállítja a b r természetes
fényét és vitalitását
• megszünteti az
elszínez déseket és aktiválja
a természetes immunrendszert
• megszünteti a meglév
ráncokat és megakadályozza
az újak keletkezését

ÉJSZAKAI FIATALÍTÓ KRÉM
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Táplálja, hidratálja és intenzíven regenerálja a b rt,
alvás közben kisimítja a ráncokat és alakítja az arc
vonalait.

50 ml | GR02
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TRIUMPH OF ORCHIDS

Az orchideák inom virágok, amelyek a báj, a kellem, a tökéletesség és a luxus szimbólumai, egy
egyedülálló kollekciót inspiráltak, a Triumph of Orchids elnevezésűt. Ezen kozmetikumok gazdag
formulái orchidea kivonaton és egy inom virágos illaton alapszanak.
AZ ORCHIDEA KIVONAT az egyik legértékesebb kozmetikai komponens, ismeretes iatalító,
puhaságot adó és hidratáló tulajdonságairól

Arcápolás
REVITALIZÁLÓ
SZÉRUM

Testápolás
VITAMINOS
TESTPERMET *

REVITALISING SERUM

VITAMIN BODY MIST

Finom állaga azonnal beszívódik
a b rbe, feszessé és rugalmassá
téve azt. Hidratáló hatásáról
jól ismert orchidea kivonatot, a
b r tónusát javító gyöngyházat,
valamint a kisebb ráncokat
kisimító elasztint tartalmaz. A
ráncok kevésbé láthatóvá válnak,
arca visszanyeri ragyogását.

Hidratál, táplál és javítja a b r
kondícióját és virágos illatot kölcsönöz
a b rnek. Könnyű, nem zsíros formula,
napi többszöri használatra.
vitaminbomba: A + E + F

75 ml | OA03

ceramid komplex tartalma
aktívan meger síti a felhám
lipid határát

30 ml | OP02

HIDRATÁLÓ
ARCLEMOSÓ

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ

SZATÉN TEST- ÉS
HAJOLAJ *

MOISTURISING FACE WASH

SATIN BODY & HAIR OIL

Normál, vegyes, zsíros és érzékeny
b r mindennapi ápolására. Tejsavalapú gazdag formula, amely
stimulálja a szövetregenerációt,
és növényi glicerin, amely intenzív
hidratálást biztosít a b rnek.

A b r és haj átfogó ápolására – véd a
túlzott kiszáradás ellen. Könnyű állagú,
ami nem nehezíti el a hajat, a b rre
permetezve pedig azonnal felszívódik,
selymes simaságot és puhaságot
biztosítva.

gyöngyházzal, amely ragyogóvá
teszi b rét

argán olajjal, amely intenzíven
táplálja a b rt és a hajat

150 ml | OP01

75 ml | OA01
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ALOE VERA

Szennyezett környezet, kedvez tlen küls tényez k és nem megfelel étrend – b rének
meg kell védenie magát. A gyors segítséget az értékes aloe hozza.

ARCTISZTÍTÓ HAB
FACIAL CLEANSING FOAM

Kímél , de hatásos és hidratáló
összetev kben gazdag – ideális
a mindennapos ápoláshoz!
Eltűnteti a sminket, és eltávolítja a
szennyez déseket, b re pedig friss,
kipihent és tökéletesen hidratált
marad.
hypoallergén formula

150 ml | AV01

PEEL-OFF ARCÁPOLÓ
PAKOLÁS
PEEL-OFF FACIAL MASK

Finoman eltávolítja az elhalt hámréteget,
tökéletesen tisztítja és szűkíti a pórusokat.
Megel zi a b r kifényesedését, puhaságot,
rugalmasságot és kellemes frissességet
nyújt.
nyugtató jázminkivonattal,
valamint az Enantia chlorantha fa
kérgéb l készült, a faggyútermelés
szabályozását el segít kivonattal
normál, vegyes és zsíros b rre

50 ml | AV02
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ARCTISZTÍTÓ TONIK

ARCÁPOLÓ GÉL-KRÉM

FACIAL TONER

FACIAL GEL-CREAM

Helyreállítja a b r helyes pH-értékét és
gondoskodik a megfelel hidratáltsági
szintr l.

Kivételesen könnyű, gyorsan
beszívódik. Intenzíven hidratálja,
táplálja és nyugtatja a b rt. Bársonyos
puhaságot, és friss, egészséges
kinézetet nyújt neki. Tökéletesen
beválik sminkelés el tt.

alkoholmentes és hipoallergén

150 ml | AV03

természetes UV szűr kkel
hypoallergén formula

50 ml | AV04
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INTIM MOSAKODÓ
INTIMATE HYGIENE WASH

Gyengéden tisztít, a tisztaság
és frissesség érzetét biztosítja.
Meger síti az intim területek
védelmét, és visszaállítja helyes pHértéküket. Enyhíti az irritációt, hidratál
és csökkenti a fert zés fellépésének
kockázatát.

150 ml | AV05

Az Aloe Vera kollekció
a kozmetikumokon
keresztül komplex
ápolást biztosít minden
b rtípusra, beleértve
az érzékeny, speciális
kezelést igényl b rt is.
Az ALOE egy kincs:
• csökkenti az irritációt
• hidratál és puhává tesz
• csökkenti a kipirosodást
• segíti a szövet regenerációját
• legy zi a szabad gyököket
• javítja a rugalmasságot
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HELLO HONEY

A természet kínálatából vettük azt, ami a legjobb a mézben – egy nagyon er s
kivonatot – és kombináltuk tápláló összetev kkel, hogy Ön élvezhesse az édes
gondoskodást minden egyes nap.

FÜRD PÚDER

NEKTÁR TUSFÜRD

BATH POWDER

NECTAR BODY WASH

Legyen örömteli a fürdés! Élvezze a gyengéd habot, az érzéki illatot és a
bársonyosan puha b rt.

Puha és illatos b r egy kíméletes, olajos állagú inom folyadéknak
köszönhet en. A Nektár tisztítja és táplálja a b rt. Használja mind fürdéshez,
mind zuhanyzáshoz.

borostyán kivonattal, amely hatékonyan semlegesíti a szabad
gyököket, segít abban, hogy b re hosszabb ideig meg rizze
fiatalosságát
mézzel és kecsketej kivonattal, amely tökéletes hidratáltságot biztosít

200 g | HH1
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mézkivonattal, tejsavval és allantoinnal, amely tökéletesen hidratálja
a testet
a feketekömény (Nigella) növény kivonatával, amely antioxidáns
tulajdonságokkal rendelkezik

220 ml | HH3
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A Hello Honey termékek el nyös tulajdonságai a mézben található egyszerű cukrokból,
ásványi anyagokból, vitaminokból, enzimekb l és szerves savakból erednek.

CUKROS TESTRADÍR

TEST PUDING

SUGAR BODY SCRUB

BODY PUDDING

Tökéletesen tisztítja, kisimítja és intenzíven zsírosítja a b rt. Helyreállítja b re
puhaságát és rugalmasságát. Használja hetente kétszer.

Hosszan tartó és intenzív hidratálás valamint szaténszerű puhaság.
Csodálatos illat kivételesen könnyű állaggal. Könnyen szétoszlatható és
gyorsan felszívódik.

argánolajjal, amely védi a hámréteget a kiszáradástól, javítja
rugalmasságát és késlelteti az öregedési folyamatot
édes mandula olajjal, amely nagy mennyiségben tartalmaz E-, PP- és
B-típusú vitaminokat, magnéziumot, káliumot, cinket és er sít hatású

150 g | HH2

édes mandula olajjal és méz kivonattal. amely tökéletes hidratálást
biztosít

130 g | HH4
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BODY SIGN
Olyan kozmetikumok, amelyek formulája természetes alapanyagokra
épül és az érzékek igazi élményét nyújtja.

TERMÉSZETES
SZAPPAN* | 140 g

TERMÉSZETES
AJAKBALZSAM* | 15 g

NATURAL SOAP

NATURAL LIP BALM

Kézzel készül kiváló min ségű
természetes alapanyagokból. Elbűvöl
illattal és eredeti küls vel csábít.
Összetv inek 98% -a természetes
eredetű.

Élvezet az ajkaknak! Csábító puhaság, ami
három természetes olaj, kókusz, rizs és
édes mandula ajándéka.

BS02 | cherry & chocolate

BS05 | cherry & chocolate
BS15 | cream & blackcurrant

TERMÉSZETES MELEG TESTVAJ* | 65 g
NATURAL WARM BODY BUTTER

Ezt a kozmetikumot a gyertya lángja olvasztja aromás masszázsolajjá.
Gyújtsa meg a kanócot és várjon, amíg a “vaj” olvadni kezd. Vigyázzon,
nehogy túl meleg legyen az olaj, mire használná. Masszírozza testébe,
kezébe, lábába.
Kókuszolajjal és mandulaolajjal, amelyek intenzíven regenerálják és
hidratálják a b rt, csökkentve vízveszteségét
természetes méhviasszal, ami újjáépíti az epidermis lipid rétegét,
hogy a b r simább, rugalmasabb és kellemesebb tapintású legyen
tápláló shea vajjal, ami internzíven hidratálja és nyugtatja a b rt

BS01 | cherry & chocolate
BS21 | cream & blackcurrant

TERMÉSZETES CUKROS TESTRADÍR* | 180 ml

TERMÉSZETES TESTHAB* | 180 ml

NATURAL SUGAR BODY SCRUB

NATURAL BODY MOUSSE

A cukornád kristályok gondosan tisztítják a b rt, míg a szárított cseresznye
darabkái lágyan masszírozzák és élénkítik a mikro keringést.

A bársonyos hab tápláló olajakat, vitaminokban, ásványi anyagokban és
zsírsavakban gazdag shea vajat tartalmaz, amelyek behatolnak a b rbe,
hogy azt puhábbá és rugalmasabbá tegyék.

BS13 | cream & blackcurrant

BS14 | cream & blackcurrant
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SPA SENSES

A SPA lényege rejt zik a szép csomagolásban. A Senses Spa egy fériak és n k által használható
kozmetikai termékcsalád.

FÜRD SÓ* | 600 g

TESTVAJ*

BATH SALT

BODY BUTTER

SALT BODY SCRUB

Brazília partjairól származó természetes só,
ami kálciumban, magnéziumban, brómban,
jódban, káliumban és vasban gazdag, er síti
a b rt és rugalmasabbá teszi. Csodálatos
kikapcsolódás egy illatos fürd vel.

Arra készült, hogy a relaxáló szépségápolást
saját fürd szobája kényelmében is élvezhesse.
Tápláló shea vajat, kókuszvajat, macadamia
dió olaját és lenmag olajat tartalmaz.

A sókristályok gyengéden tisztítanak és simítják a
b rt, hogy bársonyos és kellemes tapintású legyen.
A lágy olaj hidratálja és enyhén beolajozza a testet.

AB03 | verbena
AB04 | peach
AB01 | cherry blossom
AB02 | vanilla

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ

AB04 | peach
AB02 | vanilla

| 250 ml

SÓS TESTRADÍR* | 250 ml

AB04 | peach
AB01 | cherry blossom
AB02 | vanilla
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PARFÜM ILLATÚ
KOZMETIKUMOK
Nőknek
A parfüm illatú termékek hölgyeknek szánt ápoló
kozmetikumok luxus kivitelű sorozata olyan illatokkal,
amelyek harmonizálnak a legnépszerűbb
FM Federico Mahora parfümökkel.

HAJ ILLATOSÍTÓ

| 50 ml

HAIR FRAGRANCE

Lehet vé teszi a parfüm érzéki
illatának felszabadítását az Ön minden
egyes mozdulatával. Egy kényelmes
spray, amelyet a táskájába tehet.
speciálisan kiválasztott
polimerekkel, amelyek finoman
rögzítik frizuráját és fényt
kölcsönöznek neki
ceramidokkal, amelyek javítják és
simává teszik a hajat
KAPHATÓ ILLATOK: 18W,

PARFÜMÖS KÉZ-ÉS
KÖRÖMÁPOLÓ KRÉM
| 100 ml
PERFUMED HAND & NAIL CREAM

Kiváló a mindennapos kéz- és
körömápoláshoz. Diszkrét parfüm
illatot hagy maga után.
vitaminokban és hidratáló
anyagokban gazdag
KAPHATÓ ILLATOK: 33N*, 81N*,

98N*, 173N*

33W,

81W, 173W

PARFÜMILLATÚ
TESTÁPOLÓ | 200 ml

PARFÜMILLATÚ
TUSFÜRD | 200 ml

PERFUMED BODY BALM

PERFUMED SHOWER GEL

A b rt a leginomabb parfümök
illatába burkolja. Hidratáló és
regeneráló hatóanyagokat
tartalmaz.

Selymes állagával kényezteti az
érzékeket. Kímél módon tisztítja a
testet, és kedvenc parfümje illatát
hagyja maga után.

E, B5 vitaminokkal és
allantoinnal

KAPHATÓ ILLATOK: 10E*, 18E,
23E*, 25E*, 33E, 81E, 97E,
173E

KAPHATÓ ILLATOK: 05M*,

10M*, 33M, 81M, 173M
KAPHATÓ TERMÉKMINTÁK:

33M*, 81M*
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PARFÜMILLATÚ GOLYÓS
DEZODOR | 50 ml

ILLATMENTES GOLYÓS
DEZODOR

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

A dezodoráló hatás és az illatkompozíció
együttese komfortot és frissességet nyújt.
Ideális aktív, dinamikus hölgyek számára.

Az illatmentes, univerzális golyós dezodort
bármely parfümhöz használhatod.Tartós
védelmet nyújt a kellemetlen szagokkal
szemben.

KAPHATÓ ILLATOK: 05T*, 18T, 23T*,
33T, 81T, 97T, 173T

50 ml | 00T

Fériaknak
Azonos illatjegyekkel rendelkez kozmetikumok használatával
tartósabbá teheti kedvenc illatát, és a kiválasztott kompozíciók
harmonikus testápolási rítust alakítanak ki. Amikor parfümöt
választ, gondoljon arra, hogy ugyanolyan illatjegyekkel
rendelkez testápoló kozmetikumokat válasszon.

PARFÜMILLATÚ KÉZKRÉM

PARFÜMILLATÚ TUSFÜRD

PARFÜMILLATÚ GOLYÓS DEZODOR

| 100 ml

| 200 ml

| 50 ml

PERFUMED HAND CREAM

PERFUMED SHOWER GEL

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

A- és B5 vitaminban, valamint hatékony hidratáló
és véd hatóanyagokban gazdag.

Gondosan tisztítja a testet, és a leginomabb
parfümök illatát kölcsönzi neki. Hidratáló és
regeneráló panthenolt tartalmaz.

Egyedi formulája révén megszünteti a túlzott izzadás
következményeit, az illatkompozíciók pedig jól kiegészítik
a parfümöt. Biztosítja a kényelmes és friss érzést.

KAPHATÓ ILLATOK: 52E,

KAPHATÓ ILLATOK: 52T, 56T*, 110T*, 134T, 199T

KAPHATÓ ILLATOK: 52N*,

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ

134N*

134E, 199E
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FRISSÍTŐ KOLLEKCIÓ

BOROTVÁLOZÁS UTÁNI
BALZSAM
AFTER SHAVE BALM

A borotválkozás utáni irritált arcb rt nyugtató és
hidratáló hatóanyagokat tartalmaz, amelyek jól
beszívódnak, és egész nap biztosítják a jó közérzetet
tápláló makadámia olajjal
regeneráló panthenollal
KAPHATÓ ILLATOK: 52b,

134b, 199b

50 ml

BOROTVAHAB
SHAVING FOAM

Hatékonyan lágyítja a borostát, így megkönnyíti a
borotválkozást, és simává, frissé és ápolttá teszi az
arcb rt.
allantoinnal, amely csökkenti az irritációt

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI
ARCSZESZ
AFTER SHAVE

Az intenzív illatú borotválkozás utáni arcszesz kiváló
megkoronázása a tökéletes borotválkozásnak.
A hűsít mentol és allantoin kellemes frissességet nyújt.

aloe levél kivonattal, amely hidratáló és
regeneráló tulajdonságokkal rendelkezik

az allantoin nyugtatja az irritált b rt és
kiküszöböli a feszes b r érzetet

KAPHATÓ ILLAT: 52p

KAPHATÓ ILLATOK: 43s,

50 ml

134s, 199s
100 ml
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SKIN LAB

A Skin Lab kollekció a fériak b rét illet
szükségletekre adott válasz. A legjobb
min ségű alapanyagokból napközbeni
használatra készült termékek. Fák és
gyümölcsök illatának igen férias keverékével.

*

TERMÉSZETES MELEG TESTVAJ
NATURAL WARM BODY BUTTER

Ezt a kozmetikumot a gyertya lángja olvasztja aromás
masszázsolajjá. Gyújtsa meg a kanócot és várjon, amíg a “vaj”
olvadni kezd. Vigyázzon, nehogy túl meleg legyen az olaj, mire
használná. Masszírozza testébe, kezébe, lábába.
Kókuszolajjal és mandulaolajjal, amelyek intenzíven
regenerálják és hidratálják a b rt, csökkentve
vízveszteségét

*

TERMÉSZETES SZAPPAN
NATURAL SOAP BAR

Kézzel készül kiváló min ségű természetes
alapanyagokból, mesterséges színez anyagot nem
tartalmaz

természetes méhviasszal, ami újjáépíti az epidermis
lipid rétegét, hogy a b r simább, rugalmasabb és
kellemesebb tapintású legyen

növényi glicerinnel, ami a legjobb hidratálást
nyújtja

tápláló shea vajjal, ami internzíven hidratálja és
nyugtatja a b rt férfias, fás-gyümölcsös aroma

aloe kivonattal, ami a kókuszolajjal együtt
nyugtatja a b rt

65 g | SL13

100 g | SL11

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
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HAJÁPOLÁS
Haja igazi büszkesége lehet. Ahhoz, hogy
egészséges, er s és gyönyörűen fényl
legyen, megalkottuk azokat a samponokat és
balzsamokat, amelyek a különféle igényű és
típusú hajhoz szabottak.

KORPÁSODÁS
ELLENI SAMPON
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Holt-tengeri ásványokkal.
Korpásodás elleni
tulajdonságokkal rendelkezik,
helyreállítja az egészséges
kinézetet, fényessé és puhává teszi
a hajat.
helyreállítja a fejb r
természetes egyensúlyát

200 ml | HS02

SAMPON
FÉRFIAKNAK
MEN’S SHAMPOO

Alga kivonattal és fejb r
kondícionáló összetev kkel,
amelyek csökkentik a haj
zsírosodását és megel zik a
korpásodást.
mindennapos használatra
cédrusos-fűszeres illat

200 ml | HS05
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SAMPON SZÁRAZ ÉS
SÉRÜLT HAJRA
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Száraz, töredezett, festés, szárítás
és egyenesítés révén sérült hajhoz
alakítottuk ki.
vörös alga kivonattal és
panthenollal
eredmény: regenerált és
egészséges kinézetű haj
használja kondicionálóval együtt

200 ml | HS03

KONDICIONÁLÓ
SZÁRAZ ÉS SÉRÜLT
HAJRA
DRY AND DAMAGED HAIR
CONDITIONER

Alga kivonattal és aloe vera sziruppal,
búza fehérjékkel és A2 ceramidokkal.
öblítést igényel

150 ml | HC03

PDF Compressor Pro

SAMPON VÉKONY ÉS
LELAPULÓ HAJRA
FINE AND FL AT HAIR SHAMPOO

A gondosan kiválasztott összetev k
a hajat lazábbá teszik, megnövelik
volumenét, megkönnyítik a nedves haj
kifésülését, csökkentik a göndörödést,
és ragyogóan hidratálják a hajat.
alga kivonattal és aloe sziruppal,
amely hidratál és egyedülálló
puhaságot ad
eredmény: megnövelt volumen és
könnyen formázható haj
használja kondicionálóval együtt

200 ml | HS04
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LÁBÁPOLÁS
Hatékonyak és beváltak – ilyenek lábápoló
kozmetikumaink. Kényelmet biztosítanak minden
egyes lépésénél.

LÁB RADÍROZÓ KRÉM
SCRUB FOOT CREAM

Természetes habk és olíva mag
darabkákkal lehámlasztja az epidermiszt és
puhává teszi a b rt. A tápláló napraforgóolaj
és uborka kivonat kellemesen puhává
teszi a b rt, a B5 pro-vitamin stimulálja a
sejtmegújulást és az egészséges kinézet
helyreállítását.
licsi és mango illatokkal

75 ml | F01

NYUGTATÓ ÉS FRISSÍT
LÁBGÉL
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL

Árnika kivonatot tartalmaz, amely er síti a
vérereket és javítja a mikrokeringést, ezáltal
csökkentve a duzzadást és biztosítva a
könnyed érzést. Természetes gyógynövény
keverék fűzfával és manukával, melyek
antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek
és csökkentik az izzadást.
hűsít mentollal

75 ml | S008

MÉLYEN HIDRATÁLÓ
LÁBKRÉM
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM

Intenzíven hidratálja a fáradt és durva lább rt,
tökéletesen táplál, regenerál és simává
tesz. A búzacsíraolaj egészséges kinézetet
ad a b rnek, er síti és enyhén zsírosítja, a
glicerin és urea helyreállítja a puhaságot és
rugalmasságot.
kellemes tea-citrom illattal

75 ml | F02
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IZZADÁSGÁTLÓ LÁB
SPRAY
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

Válogatott aktív összetev k alapján alkottuk
meg lábai mindennapi kényelméért. A
vadgesztenye kivonat, amely érszűkít
tulajdonságú, az enyhülés, megnyugvás
érzetét adja.
zsálya kivonattal, amely antibakteriális
hatásáról ismert, csökkenti a láb
izzadását és a frissesség érzetét adja

150 ml | F04
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AQUA MAGIC

Az Aqua Magic egy a iatalabbak részére készült kollekció. 3 év feletti gyerekeknél alkalmazhatjuk.
Ezekkel a inom kozmetikumokkal minden egyes fürdés feledhetetlen kalanddá válik.

SAMPON ÉS FÜRD HAB
2 AZ 1-BEN

TEST FÜRD HAB

HAJAT FÉNYESÍT SPRAY

BODY WASH FOAM

HAIR SHINE DETANGLING SPRAY

*

nem csípi a szemet

A kíméletes fürd habot akár többször is
használhatjuk naponta. Tápláló édesmandula
olajjal, kamilla kivonattal és allantoinnal
dúsított összetétele hypoallergén és csodás
t zegáfonya illatú. A gyerekek egyszerűen
imádják!

B5 provitaminnal és körömvirág kivonattal

200 ml | AQ05

SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1

Mossa a testet és a hajat egyetlen kíméletes
készítménnyel. Egy speciális hypoallergén formula
kifejezetten gyerekek számára kifejlesztve. Trópusi
gyümölcsök csodás illatával.

200 ml | d002

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ

Csak fújja be nedves vagy száraz haját és egyszerűen
fésülje meg! Nincs kiöblítési vagy statikus hatás.
A spray-vel a hajtincsek puhává, fényl vé és lazává
válnak, és egyben csodálatos friss, érett dinnye illatúvá is
- könnyű fésülhet ség.
könnyű fésülhet ség
nincs szükség kiöblítésre

200 ml | AQ06
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EMELJE KI
SZÉPSÉGÉT!
Élvezze a trendi színek ragyogó palettáját,
a bőrápoló formulákat és a make up
kozmetikumok kiváló textúráját.
Megalkotásukkor a női szépség inspirál
minket.

PDF Compressor Pro

ARC

Hibátlan arcszín, rózsás orca… Nézzen ki frissen és ragyogóan minden nap! Kifejezetten az Ön
számára fejlesztettük ki smink-kozmetikumaink széles választékát olyan árnyalatokban, amelyek
pontosan illenek a szépség minden típusához.

TELJESEN MATT ALAPOZÁS
TOTAL MATTE FOUNDATION

Akár 10 órán keresztül is mattít. Tökéletesen
kiegyenlíti a bőr tónusát, elrejti a szépséghibákat
és csökkenti a pórusok láthatóságát.
kellemes bársonyos hab-állag
javasoljuk fényesedésre hajlamos, zsíros
és vegyes b rtípusra

25 ml

MF31

SZILIKONOS ALAPOZÓ
SILICONE BASE

Meghosszabbítja a smink tartósságát. Mattá
teszi a bőrt és hosszantartó friss kinézetet
biztosít. Tökéletesen simává varázsolja a bőrt
és biztosítja, hogy a pórusok és a inom ráncok
kevésbé láthatóak legyenek.
antioxidáns tulajdonságokkal rendelkez
C és E vitamin komplexekkel
fényesedésre hajlamos, mattítást igényl
b rre javasolt

15 ml | MF31

MF30

SZÉPSÉGÁPOLÓ ALAPOZÓ
KRÉM
BEAUT Y CREAM PRIMER

A gyöngyházfényű pigmenteknek köszönhetően
bőrének egészséges ragyogást kölcsönöz, amely
mellett az apró hibák és kis ráncok kevésbé
láthatóak. A inom pink üdévé teszi az arcszínt
és csökkenti a fáradtság jeleit.
a hyaluronsav és a Hydromanil® mélyen
hidratál és kisimítja b rét
megfelel választás, ha b re szürkés,
fáradt és hiányzik egészséges ragyosága

15 ml | MF30
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NAGY FED HATÁSÚ ALAPOZÓ
ADVANCED FOUNDATION
FED HATÁS

*

FOLYÉKONY ALAPOZÓ
SECOND SKIN FOUNDATION

*

Mikronizált pigmentek alapján kerül kialakításra,
amelyek tökéletesen alkalmazkodnak
a természetes bőrtónushoz és a fény
visszaverésével elfedik a tökéletlenségeket.

Polimerek gondosan kiválasztott kombinációja
biztosítja a tökéletes fedést és a szaténsimaságú
bőr hatását. Könnyen eloszlatható. Természetes
megjelenést biztosít maszk hatás nélkül.

enyhén ragyogó

a szilikon tokban lév pigmentek tartós színt
biztosítanak

könny formula
alkalmas minden b rtípusra

alkalmas minden b rtípusra

30 ml

30 ml

ALABASTER

NATURAL BEIGE

PORCELAIN

MF05

MF03

MF14

IVORY

WARM WALNUT

NATURAL CREAM

MF01

MF23

MF11

BEIGE NUDE

GINGER CAKE

SAND BEIGE

MF02

MF24

MF12

Próbálja ki

Próbálja ki

a termékmintákat!.

a termékmintákat!

VILÁGOSÍTÓ KORREKTOR
LIGHT CONCEALER
VILÁGÍTÓ HATÁS

Tökéletesen korrigálja a szem alatti sötét
karikákat és kisebb elszíneződéseket. A inom
ráncokat kevésbé láthatóvá teszi.
b rnyugtató hatású összetev kkel
és E vitaminnal dúsított formula
a b rt eltünteti a fáradtság jeleit, frissnek
és sugárzónak láttatva

2,2 g

PORCELAIN BEIGE

MEDIUM BEIGE

MC01

MC02

* A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
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Próbálja ki
a termékmintákat!

BRIGHT IVORY

CC03

GENIUS NUDE

CC01

CC KRÉM COLOUR & CARE
CC CREAM COLOUR & CARE

A tápláló krémnek, az alapozónak és egy UV
szűrőnek innovatív kombinációja – minden,
amire bőrének szüksége van egyetlen
termékben. A CC Krém Colour & Care táplálja és
hidratálja a bőrt, simává, rugalmassá és puhává
teszi azt.
korrigálja és elfedi a tökéletlenségeket,
a b rnek friss és természetes kinézetet
kölcsönöz
az eredmény: sugárzó, friss, egészséges
és természetesnek ható b r

30 ml
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CC KOLLEKCIÓ
Az Ön bőre igényes? Meg akar adni neki mindent, amire szüksége van? Ha igen, akkor nem
kell többé órákat a tükör előtt töltenie. A CC kozmetikumok olyan kivételes kollekciót alkotnak,
amelyeket bőre minden szükségletének kielégítésére hoztak létre.

CC PRIMER COLOUR & CARE
CC PRIMER COLOUR & CARE

Több funkciót kombinál: táplálja a bőrt,
kiegyenlíti tónusát, előkészíti a sminkelésre és
meghosszabbítja élettartamát.
a zöld árnyalat semlegesíti a pirosságot és
korrigálja a tökéletlenségeket
javasolt a kipirosodásra hajlamos b rre

15 ml

CC PRIMER COLOUR & CARE
CC PRIMER COLOUR & CARE

*

Kiegyenlíti a bőr tónusát, táplálja és előkészíti azt
a további kezelésre. Meghosszabbítja a smink
tartósságát, és biztosítja a matt felületet.
az szibarack árnyalat ragyogóvá teszi a b r
tónusát és semlegesíti a tökéletlenségeket
WISE GREEN

kiváló megoldás az elszínez désekre és az
egyenetlen árnyalatú b rre

CC04

15 ml

BRILLIANT PEACH

CC07

CC PÚDER COLOUR & CARE
CC POWDER COLOUR & CARE

Egyedülálló, multifunkcionális púder, amely
kiegyenlíti a bőr tónusát, táplálja és védi a bőrt,
tökéletes fedést és hibátlan kinézetet biztosít.
Korrigálja a pirosságot és a tökéletlenségeket,
selymes simaságot biztosít.

SENSIBLE BISCUIT

CC05

C és E vitaminnal, málna kivonattal és
kisimító marakuja olajjal
hosszan tartó, matt sminkfelületet biztosít

CLEVER HONEY

CC06

6,5 g

* K APHATÓ A KÉSZLET EREJÉIG
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1.

ARCPÚDER

KONTÚR PALETTA

2.

BRONZOSÍTÓ
PÚDER

CONTOUR KIT

Helyettesíthetetlen trió az arc professzionális
kikészítéséhez: arcpúder, bronzosító púder és
kiemelő púder. Egymással harmonizáló színek,
amelyek lehetővé teszik arcformájának, előnyös
vonásainak hangsúlyozását, és a tökéletlenségek
elfedését.

1.

a zsíros b r hatását csökkent
összetev kkel

3.

elegáns, tükröt is tartalmazó dobozban

6,6 g | MA24

KIEMELŐ
PÚDER

3.

2.

PERFECT BEIGE

MP38

MP40

FIXÁLÓ PÚDER

ÁSVÁNYI POR PÚDER

FIXING POWDER

MINERAL LOOSE POWDER

Hosszantartó sminkfelületet biztosít. Az ásványi
összetevők kiváló kombinációja a bőrt mattá és
bársonyos érintésűvé teszi.

Kiváló az alapozás rögzítéséhez és egy
tökéletes sminkfelület kialakításához.
Szilíciumot tartalmaz, ami optikailag csökkenti
a ráncokat és kisebb tökéletlenségeket.

tökéletesen illeszkedik az alapozó
árnyalatához és a b r tónusához
inom fehértea illat

10 g | MP38
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kaolinnal, amely megköti a faggyút
magas hatékonyságú és hosszantartó

10 g

PDF Compressor Pro
ÁSVÁNYI PÚDER
MINERAL POWDER
VILÁGÍTÓ HATÁS

*

ÁSVÁNYI PÚDER
MINERAL POWDER
MATTÍTÓ HATÁS

**

Mikronizált pigmentek, amelyek inoman
megvilágítják a bőrt, korrigálják az apró vonalakat
és a tökéletlenségeket.

A speciálisan kiválogatott összetevők a matt
bőr hatását hozzák létre, tökéletesen egységes
színnel.

A, E és F vitamin komplex-szel, amely
a b rnek szép és egészséges kinézetet
kölcsönöz

a napközbeni utánigazításokra
alakították ki

9g

9g

OPAL

MP05

DESERT ROSE

HONEY BROWN

MP06

MP23

ÁSVÁNYI PÚDER
MINERAL POWDER
BRONZOSÍTÓ HATÁS

*

Két, egymáshoz tökeletesen illő árnyalat melegíti
fel a bőr tónusát és gyönyörű arany fényt ad neki.
argán olajat tartalmaz, amely intenzíven
hidratálja és regenerálja a b rt

10 g

AMBER

MP04
* A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
** A TERMÉKSOROZAT KIFOGYÁSÁIG K APHATÓ
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BAMBUSZ PÚDER

ÉGETETT TESTPÚDER

BAMBOO POWDER

BAKED POWDER
NAPBARNÍTOTT HATÁS

Áttetsző, alkalmas minden bőrtípushoz. Kitűnő
a napközbeni utólagos igazításokhoz valamint
a smink befejező rétegéül.
mattító bambusz kivonattal
olyan kozmetikum, amelynek mindig
kéznél kell lennie

*

Gyöngyszínű pigmenteket tartalmaz,
amelyek a bőrnek természetes kinézetet
és inom, napbarnított árnyalatot
kölcsönöznek. Pótolhatatlan az arc, a nyak és
a vállak kiemeléséhez. Használja aranyszínű
szemhéjfestékként is!
a inom megvilágítás kedvel inek

6,4 g | MP07

7g

GOLDEN BROWN

MP07

SOKSZÍN KIEMEL

FÉNYL

MULTICOLOUR HIGHLIGHTER

GLOW POWDER PEARLS
VILÁGÍTÓ HATÁS

A természetes kiemelés hatását biztosítja,
helyreállítva a fakó, fáradt bőr fényét.
Az arccsont és az arc kontúrjainak
kiemeléséhez

PÚDERGYÖNGYÖK

A többszínű gyöngyök kiemelik a bőr
természetes szépségét és tökéletes, kipihent arc
hatását nyújtják.

sugárzó és egészséges kinézetet
kölcsönöz b rének

kiválóan m ködnek nappali és esti smink
esetében is

8g

20 g | MP41

GOLDEN JEWEL

MP37

PRECIOUS PINK

MP36
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ÁSVÁNYI ARCPIROSÍTÓ
MINERAL BLUSH

**

Az elegáns árnyalatok inoman hangsúlyozzák az
arccsontot és kiemelik az arc ovális formáját.
arcának bájt és iatalos frisseséget
kölcsönöz
hidratáló zafírral és A, E és F vitamin
komplex-szel, amely ápolja b re szépségét

8g

CORAL

SUN TOUCH

MB02

MB01

ÉGETETT ARCPIROSÍTÓ

**

BAKED BLUSH

A benne lévő sok csillogó szemcse
gyöngyházfényű ragyogást és szép színt biztosít.
egyszer módja, hogy egy fáradt arc
sugárzónak és kipihentnek látsszék
jojoba olaj tartalommal a b r táplálására

SMINK FIXÁLÓ SPRAY

1,4 g

MAKE UP SETTING SPRAY

Láthatalan bevonatot képez sminkjének
megvédésére. Bőrét nem érzi tőle ragacsosnak
vagy feszesnek.
frissít és egészséges ragyogást nyújt
egész nap
könny , hidratáló permet

100 ml | MA25

DELICIOUS PAPAYA

BLOOMING ROSE

GOLDEN TOFFEE

MB11

MB12

MB13

* A KÉSZLET EREJÉIG KAPHATÓ
** A TERMÉKSOROZAT KIFOGYÁSÁIG KAPHATÓ
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SZEMEK

SZEMHÉJFESTÉK DUÓ
DUO EYESHADOWS

Csábítson a szemével! Kozmetikumainkkal megrajzolhatja
és kiemelheti szemének alakját, kitűnő nappali és éjszakai sminket
hozhat létre. Ismerje meg a szem sminkelésére szolgáló
készítményeink mesés színeit!

*

Egymáshoz tökéletesen illő színpárok teszik
lehetővé, hogy lenyűgöző sminket készítsen.
válasszon a stílusos gyöngyház-matt
(Inky Night, Volcanic Brown) és az
elegáns szatén / fél-matt (Blur Burgundy)
szemhéjfestékek közül

3g

INKY NIGHT

BLUR BURGUNDY

MS11

MS12

VOLCANIC BROWN

MS14

SZEMHÉJALAPOZÓ

ÁSVÁNYI
SZEMHÉJFESTÉKEK

EYESHADOW BASE

Megnöveli a szín intenzitását és mélységét.
Tartósabbá teszi a szemek sminkjét.

MINERAL EYESHADOWS

a testszín árnyalat elfedi a
tökéletlenségeket és kiegyenlíti a b r
tónusait

*

Harmonikusan összeillő színek triója.
Egy leheletnyi gyöngyház fénnyel.
gondosan válogatott ásványi
alkotóelemek

alkalmas minden típusú szemhéjfestékhez

4 g | MF32

6g

MF32

CHOCOLATE MOUSSE
* A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ

MS02

SILVER DUST HEATHER INTENSE

MS03

MS01

FALL GREEN

MS04
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ÁSVÁNYI POR
SZEMHÉJFESTÉKEK
MINERAL LOOSE EYESHADOWS

*

VINTAGE GOLD

MS26

Könnyű ásványi por különleges színekben.
száraz és nedves felvitelre
felvitel: ecsettel, szivaccsal vagy
ujjheggyel

MILK SHAKE

**

MS32

1,3 g

CHOCOLATE PUDDING

MS34

CITY NIGHT

PEARLY DEW

MS27

MS23

PURE WHITE

VIOLET STAR

MK10

MK16

EBONY BLACK

COSMIC BROWN

MK02

MK15

WENGE WOOD

GOLDEN DUST

MK06

MK13

KASMÍR SZEMHÉJFESTÉK
CASHMERE EYESHADOW

*

A kasmír-puhaságú krémes állag megkönnyíti
a szemhéjfesték pontos felvitelét.
intenzív pigmentáció és telített szín

2,5 g

METÁLSZÍN
SZEMHÉJFESTÉK
METALLIC EYESHADOW

*

***

GREEN GALAXY

MK12

Szép fémes ragyogással és krémes-púderes
állaggal.
a hosszantartó pigmentek kit n en fedik
a szemhéjat

2,6 g
* A TERMÉKSOROZAT KIFOGYÁSÁIG K APHATÓ
** SZATÉN VÁLTOZAT
*** MATT VÁLTOZAT
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FM SMINKKÉSZLET
GYERMEKEKNEK

MAMI ÉS ÉN
A sminkelésben az első
lépések nagyon
szórakoztatóak! Vezesse be
kis hercegnőjét
a kozmetikumok világába
biztonságos és kellemes
módon.

FM KIDS MAKE UP BOX

A készlet tartalmaz egy rágógumi illatú
ajakfényt, 3 szemhéjfestéket, és egy
őszibarack illatú arcpirosítót.
gyerekeknek való krémmel könnyen
eltávolítható
ételszínezék alapú kíméletes formula

8,5 g | MA19
3 év feletti
gyermekeknek.
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CLASSIC BROWN

MT03
DEEP BLACK

607001
CARBON BLACK

MT01

FOLYÉKONY SZEMHÉJTUS
LIQUID EYELINER

Gyönyörűen hangsúlyozza a szem kontúrját,
intenzitást ad a tekintetnek azzal, hogy
a szempillákat sűrűbbnek láttatja.

ÜVEGES SZEMKIHÚZÓ

nagy lehet ség gyors, ízléses sminkre

BOTTLED EYELINER

Intenzív feketeség és hihetetlen precizitás
a szem kifejező, kacér sminkjéhez.

tökéletes és könny felvitel

1,1 ml

hosszantartó hatás, nincs szükség
igazításra a nap folyamán
hipoallergén, biztonságos az érzékeny
szemek számára

Függőlegesen,
hegyével lefelé tárolja!

5 ml

GYÉMÁNT SZEMCERUZA

AUTOMATA SZEMCERUZA

DIAMOND EYE PENCIL

AUTOMATIC EYE PENCIL
HOSSZANTARTÓ HATÁS

Gyémánt fényű ragyogás, amely tekintetének
csillogást ad. Használja a hozzá való szivacsot, hogy
szemének sminkje csábító füstös hatású legyen.

CRYSTAL BLACK

ME10

Tökéletes mind nappali, mind esti sminkhez. Pontosan
megrajzolja a vastag és vékony vonalakat.

elb völ

mély, ízléses színek

vízálló

megfelel hegyez vel az alján
vízálló

0,34 g

0,31 g

ASTRAL BLUE

ME08

ICY AMETHYST

ME07

*
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DARK BLUE MALACHITE GREEN

ME05

ME06

*

FROZEN GREY STRONG GRAPHITE DECADENCE BLACK

ME04

ME03

ME01

DEEP MAROON

ME02

*

PDF Compressor Pro

*

NUT BROWN

MA14

DARK BRONZE

MA20
BISTRE

MA11
Alkalmazza
tiszta, olajtól
mentes bőrön.

AUBURN

MA12

Vízszintesen

tárolja.

TATTOO BROW TINT

SZEMÖLDÖK SZETT

TATTOO BROW TINT

EYEBROW SET

Tökéletes és természetes szín, elkenődés nélkül.

A praktikus tartóban talál viaszt a formázásra,
kétféle matt púdert és egy kiemelőt, hogy
szemöldöke még szebb legyen.

Hosszan tartó hatás

3 ml

Tökéletesen meghatározza a szemöldök
vonalát, gondozott, de természetes hatást
nyújtva

5,2 g | MA23

AUTOMATA SZEMÖLDÖK
CERUZA
AUTOMATIC BROW PENCIL

Hangsúlyozza a szemöldök ívét és sűrűnek
mutatja.
Mély és tartós, de természetes hatású
színt ad
Hegyez vel ellátott

0,31 g

* A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ.
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An k

90%-a

szempillái állapotának
javulását igazolta vissza 4 heti
használat után**

ROYAL BLUE

MM05

DARK BROWN

MM06

MIDNIGHT BLACK

MM03

SZEMÖLDÖK & SZEMPILLA
FORMÁZÓ

SPECIÁLIS SZEMPILLAÁPOLÓ
SZÉRUM

BROW & L ASH CREATOR

L ASH SPECIALIST SERUM

Egy semmivel sem helyettesíthető kettős,
amely szemöldök gélből és szempilla
alapozóból áll a csábító tekintet és a szem
tökéletes sminkjének elkészítéséhez.

A koncentrált elixír stimulálja a szempilla
növekedését és meggátolja a szempillák
kihullását.

az áttetsz gél tökéletesen megszelídíti
a rakoncátlan szemöldökszálakat és meg rzi
a kívánt formát
a szempillaalapozó vastagítja és
meghosszabbítja a szempillákat, kivételes
s r séget ad és megnöveli minden
szempillafesték hatását

a szempillák hosszabbak, vastagabbak és
tömörebbek lesznek
hipoallergén, kontaktlencsét visel k is
használhatják

SZEMPILLASPIRÁL

*

VOLUME DESIGNER L ASH MASCARA

Egységes, mély színt ad. Nem kenődik el és
nem morzsálódik.
igéz tekintet és álomba ill volumen
a vastagszálú és s r sörték alaposan
befedeik a szempillákat és karakteresebb
kinézetet biztosítanak nekik

11 ml

4 ml | MM08

14 ml | MM04
** FÜGGETLEN LABORATÓRIUM ÁLTAL VÉGZETT 4-HETES
TANULMÁNY 29 FŐ, 29 ÉS 53 ÉV KÖZÖTTI NŐKBŐL ÁLLÓ
CSOPORT RÉSZVÉTELÉVEL
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SZEMPILLASPIRÁL

SZEMPILLASPIRÁL

3 STEP MASCARA

PHENOMENAL MASCARA

Innovatív formula révén jelentősen
megnöveli a szempilla volumenét és
megfelelően hidratálja is azt.

A modern formula és az ultra-precíz spirál
garantálja a panorámaszerű szempillahatást.
Olyan innovatív összetevőt tartalmaz, amely
elősegíti a szempilla növekedését.

3 az 1-ben: meghosszabbított,
megvastagított, megemelt szempillák
a spirál kivételes formája lehet vé
teszi a szempillafestéknek a tövekt l
a végekig való felvitelét

8 ml | MM02

meghosszabbított, megvastagított,
tökéletesen szétválasztott és göndörített
szempillák
a rugalmas mini spirál tökéletesen
kihangsúlyozza még a legrövidebb és
leginomabb szálat is

10 ml | MM07

SZEMPILLASPIRÁL
L ASH EXPERT MASCARA

A szem tökéletes sminkje akár 12 órányi
időtartamra, elkenődés és csomósodás
nélkül.
maximálisan meghosszabbított és
kacéran göndörített szempillák
aszimmetrikus, rugalmas spirál:
a nagyobb sörtékkel formázza és
megemeli a szempillákat, míg
a kisebbekkel bevonja és szétválasztja
a legvékonyabb szálakat is

VÍZÁLLÓ GÉL
SZEMPILLASPIRÁLHOZ
WATERPROOF L ASH TOP COAT

Láthatatlan bevonatot hoz létre, amely
minden szempillafestéket vízállóvá tesz.
Meggátolja az elkenődést és
a csomósodást.
védi a szempillákat a nedvesség
és víz ellen
hipoallergén

8 ml | MM09

11 ml | MM10 GLAM BLACK
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MA11

ML16

JEGES AJAKRÚZS
ICY LIPSTICK

*

Áttetsző, hogy kiemelje ajkai természetes
színét.
jojoba olajjal és rozmaring kivonattal
- úgy m ködik, mint a legjobb balzsam
mindennapos használatra ajánlott

3,5 g | ML16
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CUKROS AJAKÁPOLÓ
SUGAR LIP SCRUB

Eltávolítja az elhalt hámsejteket, ajkát puhává
és simává teszi. Tökéletesen előkészíti
a rúzshoz, szájfényhez és ajakfestékekhez.
cukorkristályokat, shea vajat, pantenolt,
valamint C és E vitaminokat tartalmaz
inom mangó illattal

1,9 g | MA11
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AJAK

Finoman sejtelmes vagy erősen telített szín? Fényes vagy matt?
Ajaksminkek terén korlátlan választékot kínálunk!

1
SZÁJFÉNY

AK ÁR 8 ÓRÁS
TARTÓSSÁG

1

2

3

LIP GLOSS

**

A gondosan kiválogatott pigmentek ajkait
csodássá teszik.
csábító szín és fény

9 ml
CORAL HIBISCUS

MP01

PINK ORCHID

MP02

2

*

SZÁJFÉNY

LIP GLOSS
NEDVES AJAK HATÁS

A inom szín és a csillogó részecskék olyan
fénylővé teszik az ajkait, mintha nedvesek
lennének.

RED ROSE

MP03

érzéki csillogást biztosít

9 ml

MATT AJAKSZÍN
MATTE LIP COLOUR

3

**

Tökéletesen fedő ajakrúzs, teljesen matt
felületet és bámulatosan mély színt biztosít.
Kopás- és elken désálló

SZÁJFÉNY
PLUM GOLD

INNOCENT PINK

SPICY NUDE

ML04

ML02

ML01

**

Egy tonizáló-hűsítő anyag a mikrokeringés
stimulálása révén ajkait teltebbé teszi.
inoman megnagyobbodott ajkak hatása

nem hagyja az ajkakat szárazon; simán
és puhán tartja azokat

5 ml

LIP GLOSS
TELT AJAK HATÁS

9 ml
SUBTLE ROSE

CHILLY BROWN

ML03

ML05

* A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
** A TERMÉKSOROZAT KIFOGYÁSÁIG K APHATÓ
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HOT RED

ML11

PALE FUCHSIA

ML12

AUSTRALIAN SAND

ML13

CANDY PINK

SUNRISE PINK

ML23

ML14

PEACHY ROSE

SWEET LATTE

ML21

ML15

*

SZÁJFÉNY A RÚZSBAN

AJAKRÚZS

GLOSSY LIPSTICK

EXTRA RICH LIPSTICK

Finom szín és intenzív fény kombinációja lágy
visszatükröződésekkel.

Ajkának stílusos színt és inom fényt ad.
Minden egyes ajakrúzs árnyalathoz talál
megfelelő szájkontúr ceruzát.

véd viaszokat tartalmaz
kiváló a mindennapi ajaksminkeléshez

4g

klasszikus – mindenkor id tlen
hidratáló argán és jojoba olajokkal és shea
vajjal

4g
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HOT RED

ML51

PALE FUCHSIA

ML52

AUSTRALIAN SAND

ML53

SUNRISE PINK

ML54

SWEET LATTE

ML55

AUTOMATA SZÁJKONTÚR
CERUZA

*

AUTOMATIC LIPLINER

Rendkívüli pontossággal hangsúlyozza ki ajkai
kontúrját és kiemeli természetes szépségét.
5 szín, amely tökéletesen illeszkedik az
Extra Rich Lipstick árnyalataihoz
vízálló

0,31 g
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ELEGANT RED

ML41
CHERRY

MG12
FANCY CORAL

ML42
PEACH

Alkalmazza

MG15

tiszta, olajtól
mentes ajkakon.

Vízszintesen

tárolja.

WILD STRAWBERRY

MG11

CSILLOGÓ AJAKTETOVÁLÓ
FESTÉK ÉS BALZSAM
GL AM LIP TINT & BALM

Hosszantartó gyümölcsös szín és csábító
ragyogás harmonikus kombinációja.
szenzációs eredmény – a festék pontos
felvitele után hagyhatja ajkait mattnak vagy
fényessé teheti ket a balzsam segítségével

GYÜMÖLCSÖS SZÁJFÉNY
FRUIT Y LIP GLOSS

*

Az érzékek kényeztetése étvágygerjesztő illattal
és kellemes ízzel.
a ragyogó színek inoman emelik ki ajkai
tónusát és formáját

15 ml

4,46 g

*A TERMÉK KIFUTÁSÁIG K APHATÓ
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SMINK ELTÁVOLÍTÁS

Az ébredés után és lefekvés előtt tökéletesen megtisztított bőr az egészséges arcszín receptje.
Ne feledkezzen meg róla, és mindig legyen kéznél megfelelő sminklemosó.

Használat
után,
törölje meg
a pálcát egy
kendővel.

2 FÁZISÚ SMINK ELTÁVOLÍTÓ

*

2 PHASE MAKE-UP REMOVER

MICELLÁRIS SMINKLEMOSÓ

KORREKTOR CERUZA

MICELL AR LOTION

CORRECTOR PEN

Gyengéden, mégis rendkívül hatékonyan
távolítja el a szem- és ajaksminket, beleértve
a vízállót is.

Eltávolítja a sminket és tisztítja a bőrt,
tökéletesen előkészíti a további ápoláshoz.

Eltávolítja a legapróbb sminkelési hibát
kinézetének tönkretétele nélkül.

hidratált, puha és sima b rt hagy maga után
hipoellergén, biztonságosan használhatják
az érzékeny szem ek és a kontaktlencsét
visel k is.

rózsavíz és Rosa Centifolia szirmok

pontos és kényelmes

tökéletesen felfrissíti a b rt

egy kis alkalmi táskában is elfér

200 ml | MA05

3 ml | MA15

150 ml | 609001

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
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KÉZ

Ön is tudja: keze az Ön névjegye. Törődjön kezével!
Javasoljuk a felhám napi ápolását, és erősítő kondicionálók
használatát, hogy a festett körmök mindig egészséges
és előkelő kinézetűek legyenek.

KÖRÖM és KÖRÖMÁGY
ÁPOLÓ KRÉM
CUTICLE & NAIL CREAM

Jól ápolt bőr és szép, egészséges körmök
a napi törődésnek köszönhetően. .
er sít argánolajjal és regeneráló shea
vajjal
hidratál, helyreállítja a b r puhaságát
és a körömágy rugalmasságát

15 ml | MN30
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KÖRÖMÁGY PUHÍTÓ
CUTICLE SOFTENER

A körömágy bőrének táplálására alakítottuk ki.
radírozó szemcséket tartalmaz, amelyek
eltávolítják az elhalt hámsejteket és simává
teszik a kézb rt
az algakivonat puhítja a hámsejteket és
megkönnyíti sikeres eltávolításukat

10 ml | MN34

KÖRÖM KONDICIONÁLÓ
8 AZ 1-BEN
NAIL CONDITIONER 8 IN 1

Igazi multifunkciós készítmény: intenzíven
regenerál, erősít, véd, simaságot biztosít,
helyreállítja a köröm fényét, gyorsan szárad
és hosszan tart.
láthatóan javítja a sérült körmök
megjelenését és állapotát
megakadályozza a köröm letörését,
berepedését, szétválását

10 ml | N112

KERATIN TARTALMÚ
KÖRÖMÁPOLÓ

GYÉMÁNTPOROS
KÖRÖMER SÍT

NAIL CONDITIONER WITH KERATIN

NAIL HARDENER

A töredezett körmökre kialakítva.

Gyémántpor teszi erősebbé, keményebbé
a körmöket tartós fényt is biztosítva nekik.

A keratin regenerálja és er síti
a körömlemezt védve azt a sérülések ellen

10 ml | MN32
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HAMAROSAN
JÖN!
Körömlakk gél
bevonat új
üvegekben!

CATWALK ORANGE

N041

KÖRÖMLAKK
CHIC PINK

FASHION CREAM

N042

N038

NAIL L ACQUER
GÉL BEVONAT

Ultra fényes formula egy gél hatásával.
telt, hosszantartó színt biztosít, valamint
kiváló fedést biztosít az els felvitt rétegnek
STYLISH RED

TRENDY BEIGE

N043

N039

ellenáll a lepattogásnak, megkarcolódásnak
és homályosodásnak
széles körömfest ecsettel

11 ml

POSH RED

GLAM BROWN

N044

N040

KÖRÖMLAKK
NAIL L ACQUER

*

LILAC

APRICOT

MN12

MN13

WHITE LILY

PALE FUCHSIA

MN38

MN02

HOT RED

DEEP SCARLET

MN01

MN07

RUBY WINE

BLACK ROSE

MN20

MN39

Kálciummal, erősítő keratinnal, és a körmöket
tápláló A és E vitaminnal dúsított összetétel.
mély színt és intenzív fényt garantál
gyorsan szárad, hosszan tartó

10 ml

SUNRISE PINK

MN04

**

SWEET LATTE

MN05

**

*A TERMÉKSOROZAT KIFOGYÁSÁIG K APHATÓ
** OPÁLOS SZÍN
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FED LAKK
NAIL TOP COAT
MATT HATÁS

*

A festett körmöknek divatos, matt kinézetet ad.
Meghosszabbítja a manikűr tartósságát.
véd polimerekkel

10 ml | MN40

FED LAKK
NAIL TOP COAT
CSILLOGÓ HATÁS

*

Tükörfényessé teszi a festett körmöt és
intenzívebbé teszi színét. Meghosszabbítja
a manikűr tartósságát.
A polimer bevonat keményebbé teszi a
körmöt és megakadályozza a lakk kopását

10 ml | MN41
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A rétegek
alapos
elkeveréséhez
használat előtt
felrázandó!

*

KÖRÖMLAKKSZÁRÍTÓ SPRAY

KÖRÖMLAKK LEMOSÓ

KÖRÖMLAKK LEMOSÓ

NAIL L ACQUER DRYING SPRAY

NAIL POLISH REMOVER

NAIL L ACQUER REMOVER

Gyorsítja a lakk száradását a körmökön, véd az
elkenődés és berepedés ellen.

Gyorsan és hatékonyan távolítja el még a sötét
festéket is anélkül, hogy beszennyezné vagy
kiszárítaná a körömágyat.

Kétfázisú: A felső réteg megfelelően távolítja
el a lakkot, míg az alsó réteg táplálja, hidratálja
és regenerálja a körmöket.

szép fényt ad és kiemeli a körömlakk
színét

50 ml | MN36

hidratálja a körmöket és puhává, inommá
teszi a körömágyat
er sít zsurlókivonattal, valamint E,
B6 vitamin és PP komplex-szel

acetonmentes

100 ml | MN37

acetonmentes

100 ml | 603001

* A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
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TARTOZÉKOK

Proi eszközök teszik lehetővé a szép és proi smink elkészítését.
Ennek érdekében állítottuk össze az ecsetek, ápoló termékek és egyéb szenzációs
tartozékok széles választékát.

1

1

2

ALAPOZÓ ECSET

PÚDER ECSET

FOUNDATION BRUSH

POWDER BRUSH

Folyékony alapozók és korrektorok
felviteléhez.

Kiválóan alkalmas mind a poralakú,
mind a préselt púder felviteléhez és
elosztlatásához.

szintetikus sörtéb l készül

MA07

természetes sörtével készül

MA01

2

3

ECSETTISZTÍTÓ
SAMPON

*

PROFESSIONAL BRUSH SHAMPOO

Alaposan megtisztítja az ecseteket
biztosítva a megfelelő higiéniát
a smink felvitelekor.
meghosszabbítja a sörték
élettartamát

3
ARCPIROSÍTÓ ECSET

100 ml | MA09

BLUSH BRUSH

Pirosítók, bronzosítók felvitelére valamint az
arckontúr hangsúlyozására alakították ki.
természetes sörtével készül

MA06

ECSETTISZTÍTÓ
SPRAY

*

PROFESSIONAL BRUSH SPRAY

Azonnal használhatóvá teszi
az ecseteket. Hatékonyan
eltávolítja a kozmetikum
maradványokat és egyéb
szennyeződéseket.
antibakteriális hatású
összetev ket tartalmaz

100 ml | MA08
*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
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4

5

6

7

7
AJAKECSET
LIP BRUSH

Ajakrúzs és szájfény pontos felviteléhez készült.
kiváló min ség szintetikus sörtéb l
készül

MA00

6

4
SZEMHÉJÁRNYALÓ ECSET

5
ECSET SZEMHÉJFESTÉKHEZ

SZEMHÉJFEST APPLIKÁTOR

BLENDING BRUSH

EYESHADOW BRUSH

EYESHADOW SPONGE

Fontos a színek kombinálásához és keveréséhez.

A szemhéjfesték pontos felviteléhez készült.

Minden szemhéjfestéktípus felviteléhez.

természetes sörtéb l készül

puha szivacsból készül

természetes sörtéb l készül

MA03

MA02

MA21

SMINKKÉSZLET TARTÓ

MAKE-UP BRUSH CASE

A különféle ecseteknek megfelelő 8 rekesz.
kényelmes és biztonságos tárolás

23 cm x 13,5 cm x 6,5 cm

PRAKTIKUS MÉRETEK:

MA16

PAPÍRTÁSKA
PAPER BAG

Tökéletes választás kisebb
ajándékokhoz.
nagyon elegáns

930010

SMINK TÁSKA
MINT MAKE UP BAG

*

MÉRETEI:

15 x 15 x 8 cm

Három belső rekeszzel, amelyekből az egyik zipzáras.
utazáshoz kit n

MA04
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AZ ÍZEK
VAR ÁZSA
…az Aurile teáké és kávéké, amelyek
a rendkívüli szenvedély és a szakértelem
együtteséb l keletkeztek. El szeretettel
ajánljuk funkcionális kávéinkat.
Ezeket tudósok fejlesztették ki és nem
csak ízük csodálatos, de egészségünk
számára értékes alkotóelemeket is
tartalmaznak: vitaminokat és ásványi
anyagokat. Aurile teáinkat viszont
virágszirmokkal és természetes
aromákkal gazdagítottuk, aminek
köszönhet en kiváló ízüket
minden nap élvezheti.
Töltse meg kedvenc csészéjét
Aurile-lal – igazi szerelmünkkel.

PDF Compressor Pro

TERMÉSZETES KÁVÉK
A kávé a szenvedélyünk. Természetes kávéinkhoz a nemes arabica-t és keverékeit választjuk,
hogy Ön minden formában élvezhesse nagyszerű ízüket: darálva, kapszulában vagy akár
pörköletlenül a zöld kávészemeket.

EXCELLENCE RÖLT KÁVÉ ÉS
KÁVÉSZEMEK
100% Arabica
A mokka az egyik legnemesebb kávéfajta. Érett ízei
minden adalék nélkül a legjobbak. Különleges, édeskés
utóízzel rendelkezik enyhén savas jegyekkel.
a legjobb afrikai arabica kávészemek eredeti
keveréke
származása: Etiópia, Sidamo körzet

250 g, SZEMES KÁVÉ

* | AU01

250 g, RÖLT KÁVÉ | AU02
1 kg, SZEMES KÁVÉ | AU22

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
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CLASSIC KÁVÉKAPSZULÁK
100% Arabica, inomra őrölt, eszpresszó géphez
A kapszuláinkba zárt kolumbiai arabica fajta egy
selymes f zetet hoz létre enyhén savas tónusokkal,
amelyek a kellemes frissesség érzetét keltik.
Enyhén citrusos utóízt hagynak maguk után, és az íz
rendkívüliségét tovább növelik a kellemes gyümölcsös
és karamellás árnyalatok.
a Nespresso®** rendszerrel kompatibilis, könnyen
használható kapszulákban.
származás: Kolumbia

10 x 5,5 g | AU14

ESPRESSO EXPERIENCE
RÖLT KÁVÉ

*

60% Arabica és 40% Robusta
Minden klasszikus eszpresszó rajongónak hoztunk
létre egy eredeti keveréket, amely Brazíliából és
Kolumbiából való arabica szemeket és indonéziai
robusta-t tartalmaz. Ezeket tökéletes arányban
kombinálva egy felejthetetlen, er s íz jön létre,
mogyorós-csokoládés aromával és intenzív,
enyhén füstös illattal.
származás: Dél-Amerika és Ázsia

250 g | AU03

PURE GREEN ZÖLD KÁVÉ
100% Arabica, durvára őrölt, pörköletlen, piramis
alakú tasakokban
Kellemes illat határozott boros jegyekkel, azonban
kesernyés utóíz vagy füstös aroma nélkül, amelyek
a pörkölt kávékra jellemz k. Nagy mennyiségű
klorogén savat (CGA) tartalmaz, amely er s
antioxidáns, és a koffein jelenlétének köszönhet en
nem veszít serkent tulajdonságaiból.
azoknak ajánljuk, akik értékelik a határozott ízeket
és formában akarnak maradni
ökológiai farmokról származik
származás: Peru

20 x 7 g | AU15

®
A SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA. TULAJDONÁT KÉPEZ BEJEGYZETT MÁRKA. AZ FM GROUP WORLD ÉS AZ AURILE SEM SZERZ DÉSILEG, SEM PÉNZÜGYILEG, SEM PEDIG SZERVEZETILEG
NEM LEÁNYVÁLLALATA A NESPRESSO ® NESTLÉ VAGY A NESPRESSO ® NESTLÉ CÉGNEK, AZ FM GROUP WORLD NEM LICENC TULAJDONOSA VAGY FORGALMAZÓJA A NESPRESSO ® MÁRK ÁNAK.

** NESPRESSO
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FUNKCIONÁLIS
KÁVÉKÉSZÍTMÉNYEK
Energiahiány, egészségtelen táplálkozás, stressz? Már ma kezdjen hozzá legy zésükhöz! Funkcionális
kávéink segíteni fognak, mivel tudósokkal és a helyes táplálkozás szakért ivel fejlesztették ki ket,
valamint olyan jótékony alkotóelemekkel vannak dúsítva, mint a vitaminok és ásványi anyagok.
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Aromás, fenséges kávé, amely tökéletesen kiegészíti
a fogyási és méregtelenítési folyamatot. Teljesen
biztonságos szervezete számára, és kiegyensúlyozott
étrenddel valamint egy kis izikai aktivitással
a rendkívüli könnyűség érzetét adja Önnek.
ajánljuk azoknak, akik formában akarnak maradni,
harcolnak a túlsúly vagy elhízás ellen, vagy javítani
akarják anyagcseréjüket
származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU06
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ENERGY

30%
B2 vitamin

é

METABOLISM RÖLT
KÁVÉKÉSZÍTMÉNY

é s z e
k
cs
á

v

2

RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY

Guarana kivonattal és taurinnal
A stimuláló taurin és a B vitamin komplex csoport
kávénk jellegzetes ízével fokozza az Ön pszichoizikai
teljesít képességét. Az élénkít guarana koffein
megemelt adagja felfrissít és energiát ad egész napra.
kiváló a nagyon aktív személyek számára,
az éjszakai műszakban dolgozóknak, atlétáknak,
gyakori utazóknak
származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU04

Aurile funkcionális kávéinkat
már két alkalommal díjazták
az ezüst Fogyasztói
Babérkoszorúval. Ez a díj az
ügyfeleknek az Aurile
termékekr l alkotott jó
véleményét igazolja, egy
min ségi garancia és
egy bizonyíték arra, hogy
a funkcionális kávéink
megkérd jelezhetetlenül
vezet helyet foglalnak
el csoportjukban.
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ANTIOXIDANT RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY

Guarana kivonattal és magnéziummal

Zöld Mate és Acai bogyó kivonat

Aromás kávé feldúsítva olyan összetev kkel,
amelyek hozzájárulnak a fáradtság és kimerültség
megszüntetéséhez, segíti Önt a tiszta gondolkodásban
és abban, hogy a fontos dolgokra koncentráljon.

A kávéban lév bioaktív összetev k megvédik a sejteket
az oxidációs stresszek ellen, és támogatják a megfelel
DNA szintézist. Értékes antioxidánsok: az Akai bogyó és
Zöld Maté, a cink és E vitamin segítenek Önnek életmódját
egészségesebbé tenni.

kettős erő: egy plusz adag guarana koffeinnel
nélkülözhetetlen a szellemi munkát végzők
számára, illetve azon diákok részére, akik
javítani kívánják memóriájukat és összpontosító
képességüket
származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU05

értékes antioxidánsok gazdag forrása
különösen ajánlott azoknak, akik nagyvárosokban
élnek és szennyezett területeken, hosszútávon stressznek
vannak kitéve, rossz étkezési szokásokkal rendelkeznek
és dohányoznak
származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU07

* RDA - JAVASOLT NAPI BEVITEL KUTATÁSI FELTÉTELEZÉSEK: 10 G K ÁVÉ/150 ML ITAL
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KÁVÉKÉSZÍTMÉNYEK
AROMÁVAL
Csokoládé vagy cseresznye – melyiket szeretné ma? Az étvágygerjeszt
mogyoró ízét vagy az édes vaníliáét? Érezze jól magát és próbálja ki aromával
dúsított kávékészítményeinket, amelyek íze mind hidegen, mind melegen
fogyasztva kiváló. Kóstolja meg az életet!

HAZELNUT
RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY
mogyoró aromával
Bársonyos mogyoró íz tökéletes
harmóniában az élénkít kávé ízével – ez
a receptje egy kitűn reggelnek és egy
felejthetetlen délutánnak.
származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU21

CHERRY
RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY
cseresznye aromával
Er s kávé kiegészítve az érett, lédús
cseresznye aromájával és édességével.
Minden egyes korty egy napérlelte
gyümölcsöshöz viszi el Önt.
származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU16

CHOCOLATE
RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY
csokoládé aromával
Klasszikus, kiinomult csokoládé aroma
felejthetetlen párosításban a kiváló min ségű
arabica-val és robusta-val garantálja
az ellazulás és a csodálatos íz pillanatát.
származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU20
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VANILLA
RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY

SCANDINAVIAN FRUITS
RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY

IRISH CREAM
RÖLT KÁVÉKÉSZÍTMÉNY

vanília aromával

a skandináv gyümölcsök aromájával

Irish Cream aromával

A vanília egzotikus édes aromája meleg és
élvezetes jegyeivel harmonikusan egészíti ki a
természetes kávé ízét. Igazi érzéki kényeztetés!

Skandinávia kincsei: t zegáfonya, áfonya,
szeder, málna és törpemálna egy édes-keserű
aromacsokorba szedve. Egyedülálló ízt
kölcsönöznek a kávénak!

Tökéletes whisky és lágy, édes tejszín
gazdagítja a természetes, frissen pörkölt
kávét még finomabbá téve azt.
Arról álmodozol majd, hogy ez az élvezet
soha ne érjen véget!

származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU08

származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU17

származás: Kelet-Ázsia

250 g | AU09

*A KÉSZLET EREJÉIG K APHATÓ
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TEÁK
Kína és Sri Lanka buja kertjei nyújtják azt az igazi természeti gazdagságot,
ahonnan elhozzuk Önnek a legjobb min ségű tealeveleket, hogy létrejöjjön
az ízletes varázslat az Ön csészéjében.
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HAPPINESS KÉK TEA

JOY VÖRÖS TEA

Oolong leveles tea feketeribiszke bogyókkal, valamint
természetes vanília és őszibarack aromával

Pu-erh leveles tea aszalt cseresznyével, berkenyével,
rózsaszirommal és természetes cseresznye aromával

Az Oolong kiváló, teljes íze és titokzatos smaragdszíne
a tea rövid ideig tartó erjesztése során keletkezik.
A feketeribiszke aromájával csábító tea az egészségére
jótékony hatással lev polifenolokat tartalmaz.

Ízletes vörös tea aszalt cseresznyével és berkenyével,
valamint inom rózsaszirmokkal dúsítva. Egyebek
mellett természetes emészthet szelént, E-vitamint
és értékes lavonoidokat tartalmaz.

egyedülálló, Black Dragon elnevezésű tea

gazdag aroma inom cseresznyés jegyekkel

egész fekete ribizli szemekkel

származás: Kína Junnan tartománya

származás: Kína Fujian tartománya

75 g | AU12

75 g | AU18

NOBLE FEKETE EARL GREY TEA

EUPHORIA ZÖLD TEA

Ceyloni teafű természetes bergamottolajjal,
búzavirág-szirmokkal, narancshéjjal és citromillatú
mirtusszal

Gunpowder leveles tea verbénával, citromfűvel,
citromhéjjal, napraforgó szirommal és citrom
aromával

A klasszikus Earl Grey tea egyedülálló változata
a Ceylon fekete tea, olasz természetes bergamottolaj,
narancshéj, búzavirág-szirom és citromillatú mirtusz
keverékéb l született meg.

A Gunpowder fajtájú zöld tea legiatalabb leveleib l,
valamint az illatos verbénából, citromfűb l, citromhéjból
és napraforgó sziromból álló kompozíció a lényege
ennek az energetizáló keveréknek.

határozott karakter, amelyet az Earl Grey kedvelői
annyira szeretnek

ötvözi az édeskés ízt a gazdag, citromos aromával

származás: Sri Lanka
75 g |

AU19

származás: Kína Zhejiang tartománya

75 g | AU11

SERENITY FEHÉR TEA

HARMONY FEKETE TEA

Pai Mu Tan tealevelek rózsaszirmokkal

Yunnan leveles tea hibiszkusz- és jázminvirággal,
körömvirág szirommal, aszalt tőzegáfonyával
és természetes őszibarack aromával

A rózsaszirmot tartalmazó és enyhén virágos illatú
nemes fehér tea elvarázsol bársonyos, kissé édes ízével.
Rendkívül kiinomult, harmonikus kompozíció, nagy
mennyiségben tartalmaz A- és E-vitamint, valamint
jótékony polifenolokat.
különösen inom, nagyon iatal tealevelekből készül
származás: Kína Fujian tartománya

30 g | AU10

A különleges yunnani fekete teát, amelyet a nemes
hibiszkusz- és jázminvirág valamint egyéb összetev k
gazdagítanak, határozott, üdít íz és csodálatos, enyhe
szibarack aroma jellemzi.
harmonikus ízét világszerte kedvelik az emberek
származása: Kína Junnan tartománya

75 g | AU13
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KÉPZELJEN
EL EGY
OTHONT…
tele melegséggel és örömmel. Friss illata van,
szép és rendben tartott. Ez egy olyan otthon,
ahová mindenki szívesen tér haza. Ez lehet az
Ön otthona is. A mi termékeinkkel ez annyira
egyszerű!

PDF Compressor Pro

KONYHAI TERMÉKEK
A konyhai célokra kifejlesztett tisztítószereink munkánkkal
kapcsolatos szenvedélyünk és elkötelezettségünk
megtestesít i. Tudjuk, hogy megbízhatóak és magunk
is ezeket használjuk! Azt akarjuk, hogy konyhája egy
barátságos és higiénikusan tiszta hely legyen.

KONYHAI TISZTÍTÓSZER
KITCHEN CLEANER

Nélkülözhetetlen minden konyhában! Aktív habjával
eltávolítja a szennyez déseket és a port. Tökéletes
tisztaságot biztosít csíkok és vízfoltok nélkül.
Emellett inoman fényesít és a megtisztított
felületeknek jól ápolt megjelenést ad.
kiváló a mindennapi használatra

750 ml | H020
Szórófejes kupakkal is rendelhet
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EXTRA ER S ZSÍROLDÓ

DEGREASER EXTRA POWER

Verhetetlen a zsírok elleni harcban – még
a leragadt foltokat és az égett zsiradékot
is eltávolítja. Különösen ajánlott pult
felületekhez, mosogatókhoz, süt edényekhez,
f z lapokhoz és tűzhelyborításokhoz,
süt khöz, grillez höz és edényekhez.
csíkmentesen és karcolások nélkül
tisztít

750 ml | H032
Szórófejes kupakkal is rendelhet

H019 ALOE

H018 RED CITRUS

Aloe kivonatot
tartalmaz, ami
hidratálja és
regenerálja
kezét

Száraz kézhez
ajánlott, egzotikus
gyümölcsök
kivonatával

MOSOGATÓSZEREK

MOSOGATÓ BALZSAM

ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Ezek a hatékony bajnokok könnyedén elbánnak a zsírral
és egyéb szennyez désekkel. Vitaminokkal és növényi
kivonatokkal dúsítottak, hogy hidratálják és táplálják kézb rét.

Babassuolaj tartalommal, amely gazdag telítetlen
zsírsavakban és E vitaminban. A balzsam valódi
iatalság elíxir az Ön keze számára. Táplálja a b rt
és hatékonyan késlelteti az öregedési folyamatot.

kíméletes kezéhez – pH 5,5

750 ml
Szórófejes kupakkal is rendelhet

Tiszta edény, szép kezek!

750 ml | H063
Szórófejes kupakkal is rendelhet
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MOSOGATÓGÉP ÖBLÍT SZER

DISHWASHER RINSE AID

Speciális formulájának köszönhet en az edényeket
csillogóvá teszi, gyorsabban száradnak és nem
lesznek vízkövesek. Ha csodálatos eredményre vágyik,
használja a Mosogatógép tisztítószerrel együtt.
foszfátot, színez anyagot és illatanyagot
nem tartalmaz

250 ml | H071

MOSOGATÓTABLETTA

*

BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1

Aktív enzimekkel a tökéletes mosogatásért
bármilyen h mérsékleten.
Eltávolítja a legmakacsabb maradékot
és piszkot is. Oldódó fóliába csomagolva,
a b r és kéz számára teljesen
biztonságosan.
Bio Power: foszfátok, klór,
tartósítószer és színez anyag
nélkül

500 g / 25 db | H068

UNIVERZÁLIS VÍZK MENTESÍT

DESCALER ALL PURPOSE

Felejtse el a vízkövet! Az Univerzális Vízk mentesít azonnal
eltávolítja a vízkövet még a nehezen elérhet helyekr l is.
Rendszeres használata meghosszabbítja a készülékek
élettartamát. Ajánlott vízforralókhoz, bojlerekhez, szűr khöz,
vasalókhoz, kávéf z khöz és egyéb háztartási eszközökhöz.
koncentrált savas összetétel
hatékony és hatásos

250 ml | H033

MOSOGATÓGÉP TISZTÍTÓ

DISHWASHER CLEANER

Eltávolítja a vízkövet, a zsíros lerakódásokat és a kellemetlen
szagokat. Mindössze havonta egyszer kell használnia,
hogy meghosszabbítsa mosogatógépe problémamentes
működését.

80 g / 2 db | H072

*A KÉSZLET EREJÉIG KAPHATÓ
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KERÁMIA F Z LAP
TISZTÍTÓ

H T SZEKRÉNY - ÉS
MIKROSÜT TISZTÍTÓ

CERAMIC HOB CLEANER

FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Egy korszerű összetétel, amely alaposan
tisztítja és ápolja a lemosott felületeteket.
Az aktív habot könnyű eloszlatni, csík- és
karcolásmentesen tisztít.

A higiénikus tisztaság garanciája!
A tisztítószer eltávolítja a szennyez déseket,
beleértve a zsíros foltokat is, és egyúttal
el segíti a jégtelenítést is. Kényelmes
szórófejjel van ellátva, amely lehet vé teszi
a nehezen hozzáférhet helyek elérését is.

meggátolja az újabb szennyez dések
ráragadását
kíméletes a megtisztított felületekhez

750 ml | K009
Szórófejes kupakkal is rendelhet

friss citrus illatot hagy maga után

INOX TISZTÍTÓSZER
INOX CLEANER

A matt rozsdamentes acél elemek és felületek
ápolására alakították ki. Eltávolítja a zsíros
foltokat és ujjlenyomatokat. Tisztít, fényesít
és véd az újabb szennyez dések ellen.
nem karcol és nem hagy csíkokat

250 ml | H043
Permetez fejjel is rendelhet

mindennapi használatra

750 ml | H070
Szórófejes kupakkal is rendelhet
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FÜRDŐSZOBAI TERMÉKEK
Változtassa fürd szobáját a relaxáció birodalmává. Gyűjtse össze kedvence kozmetikumait,
gyújtson gyertyákat és felejtse el a mindennapi gondokat. Az FM GROUP FOR HOME termékei minden
egyébr l gondoskodnak.
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WC-TISZTÍTÓ KEND

TOILET CLEANING WIPES

A legkényelmesebb megoldás a toalett napi felfrissítéséhez.
Antibakteriális tulajdonságai révén a törl kend k 100%-os higiéniát
biztosítanak. Biztonságos a kézb rre.
biológiailag lebomló
friss illatot hagy maga után

H041 CITRUS ÉS FENYŐILLATTAL
Tűlevelű jegyek kiinomult kombinációja
(feny , lucfeny és ciprus), valamint néhány
citrusféle, citromfű, és a rózsafa lágy
érintésével.

84 pcs | H096

FOLYÉKONY
SZAPPANOK

FRESH WOODY SOAP
/ ROYAL FRUIT Y SOAP

Tökéletes tisztaság és
hidratálás az Ön b rének!
Szappanunk gondosan
kiválasztott összetev i
alaposan és kíméletesen
tisztítanak, inom illatot
hagyva maguk után.
higiénikus pumpával

H001 MANGÓ ÉS
ŐSZIBARACK ILLATTAL

500 ml

Az étvágygerjeszt mangó és szibarack
édes illata a relaxáció egy pillanata.

FÜRD SZOBAI ÁLTALÁNOS
TISZTÍTÓSZER
BATHROOM CLEANER

Aktívan eltávolítja a vízk és szappan
lerakódásokat. Olyan innovatív
összetev ket tartalmaz, amelyek
akadályozzák a vízfoltok kialakulását.
ápol és inom fényt kölcsönöz
kellemes virágos-gyümölcsös illattal

750 ml | H025
Szórófejes kupakkal is rendelhet

ZUHANYKABIN TISZTÍTÓ
SHOWER CLEANER

Tiszta és ragyogó zuhanykabin! Szilikon
nanorészecske tartalma révén a tisztítószer
véd bevonatot hoz létre, amely gátolja
a szennyez dések, üledékek és vízpára
ismételt lerakódását.
az egyedülálló összetétel hatékony még
hideg vízzel használva is
biztonságos az allergiában szenved k
részére

750 ml | H026
Szórófejes kupakkal is rendelhet
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FÜRDŐSZOBAI ÉS
KONYHAI TERMÉKEK
Hozzáférnek minden zughoz és megszabadítanak minden hívatlan vendégt l. Semmi sem állíthatja
meg ket. Bízza konyháját és fürd szobáját speciális feladatokra szolgáló tisztítószereinkre!

FUGATISZTÍTÓ
GROUT CLEANER

A tiszta fuga szakért je! Aktív védelem
a szennyez dés és nedvesség ellen.
Nem „mossa ki” ill. nem fakítja ki a fugát.
fehér és színes fugákhoz is
mindenféle szennyez désre

750 ml | H034
Szórófejes kupakkal is rendelhet

LEFOLYÓTISZTÍTÓ
GRANULÁTUM
DRAIN CLEANER

Megállíthatatlan! Feloldja a zsírokat, hajat,
ételmaradékokat és megszünteti
a kellemetlen szagokat. Szennyvíz
vezetékek, lefolyók, szifonok
dugulásmentesítésére.
fontos minden konyhában
és fürd szobában
havonta legalább egyszer használandó

500 g | H022

VÍZK ÉS ROZSDAELTÁVOLÍTÓ GÉL

ÁLTALÁNOS FÜRD SZOBAÉS KONYHATISZTÍTÓ

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

Könnyedén eltávolítja a vízk , rozsda, szappan
és egyéb szennyez dés lerakódásokat.
Rendszeres használatával a gél akadályozza
az újabb szennyez dések kialakulását.

A tisztítás csíkmentes élménye!
Bársonypuha, mégis rendkívül hatékony.
Eltávolítja még a legmakacsabb
szennyez dést és zsírt is.

kíméletesen fényesít
tiszta és csíkmentes szerelvények

750 ml | H023
Szórófejes kupakkal is rendelhet
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tisztító dolomittal
nem karcolja ill. nem színezi
el a tisztított felületet

750 ml | H021
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MOSÁSHOZ VALÓ
TERMÉKEK
Szenvedéllyel és lelkesedéssel hozunk létre olyan termékeket, amelyek
gondját viselik ruháinak. A szakért ink garantálják, hogy ezek
a termékek nem csak hatékonyak, de használni is kellemes ket.

FOLYÉKONY MOSÓSZER
SZÍNES RUHÁKHOZ

FOLYÉKONY MOSÓSZER
FEKETE RUHÁKHOZ

FOLYÉKONY MOSÓSZER FEHÉR
RUHÁKHOZ

VIVID COLOURS L AUNDRY LIQUID

BL ACK L AUNDRY LIQUID

WHITE L AUNDRY LIQUID

Tökéletesen védi a színeket és eredményesen
tűnteti el a piszkot. Alacsony h mérsékleten
is megbízható, megakadályozza az anyag
zsugorodását és kitágulását is.

Tökéletesen tisztítja a fekete ruhákat és és
gondoskodik a fekete szín intenzitásának
tartósságáról. Aktív enzimekkel hatékonyan
a foltok ellen, függhetlenül a víz h mérsékletét l.

Az egyedüli formula az anyag vakító fehérségének
helyreállításához. Használata inom mosószerként
is javasolt. A vad orchidea leheletnyi illatával.

Minden színhez kiváló

1000 ml | H007

Óvja a fekete anyagot a fakulástól

1000 ml | H083

Helyreállítja a fehérséget és megel zi
az elszürkülést

1000 ml | H006

PURE 81 illat
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AROMATERÁPIÁS ÖBLÍT SZER

AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

H082 SWEET DELIGHT

Nagyon hatékony aktív mikrokapszulákkal, amelyek felszabadítják
az illatot és megakadályozzák a statikus összetapadást.

Magával ragadó kompozíció,
amely az édes vanília és
a kiinomult fehér liliom
aromáját ötvözi a pacsuli,
a mandula és a szantálfa
illatával.

1000 ml

H081 AZURE SKY
A citrusok, friss gyümölcsök illatának valamint
zöld és vizes jegyeknek a tökéletes keveréke,
amely a pézsma és ámbra bódító
egységébe olvad.

LUXUS TEXTILÖBLÍT K

LUXURY FABRIC SOFTENER

Élvezze a Federico Mahora alkotta mesés
könnyedséget és kiinomult illatokat!
A magas koncentrációjú folyadékok lágyítják
a textíliát, antisztatikus hatást gyakorolnak
és stimulálják az érzékeket.

1000 ml

H037 SPLENDID VIOLET / PURE 81

H038 SUNNY BREEZE / PURE 23

H036 SECRET GARDEN / PURE 10

Egy inom almaillat, amelyet az ibolya
és a gyöngyvirág bódító lehelete egészít ki.

Citrus és jázmin érzéki és enyhén édes
kompozíciója..

A fehér rózsa, mandarin és borostyán
élénkít ereje.
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VÍZLÁGYÍTÓ TABLETTÁK
MOSÓGÉPHEZ

WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Minden egyes mosáshoz! Rendszeres
használata esetén a tabletták ápolják
a textíliát, kiöblítik a vízkövet a mosógépb l
és kivezet csöveib l, és egyidejűleg
csökkentik a mosószerek felhasználási
mennyiségét.
hatásos minden mosási h mérsékletnél
egy, a kezet véd , feloldódó
ilmbevonattal

400 g / 25 db | H080

FOLTISZTÍTÓ
MULTI FABRIC STAIN REMOVER

Kemény a foltokkal szemben, gyengéd az Ön
ruháihoz. Az aktív enzimeknek köszönhet en
kiveszi még a fű, vér, tojás és zsíros
mártások okozta foltokat is. Biztonságos
a színekre és a „kényes” anyagokra nézve.
alacsony h mérséklet mellett is hatásos
klórmentes
friss gyümölcsös illattal

750 ml | H005
Szórófejes kupakkal is rendelhet

GY R DÉSGÁTLÓ VASALÓ
SPRAY

ANTI-CREASE IRONING SPRAY

Ezzel a habbal gyerekjáték a vasalás!
A spray használata egyszerű, egy inom
bevonatot képez az anyagon, amely
eltávolítja a gyűr déseket és segít, hogy
ruhái hosszabb ideig szépen nézzenek ki.
Nem igényli g z használatát.

300 ml | H011
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UNIVERZÁLIS TERMÉKEK
A tet t l a pincéig, kívül-belül – bármikor és bárhol számíthat termékeink
szakszerű segítségére. A tisztító termékek között ezek igazi BL-dönt sök.

LAMINÁLT
PARKETTATISZTÍTÓ- ÉS
ÁPOLÓSZER

L AMINATE FLOOR LIQUID

Tökéletesen tisztítja a padlóelemeket, por- és
foltmentesíti azokat. Eltávolítja a zsírfoltokat
és szennyez déseket. Javasolt laminált parketta
elemekhez, fa burkoló elemekhez és furnérborítású
bútorokhoz.
tisztít és ápol
kellemes Marseille szappan illatot
hagy maga után

1000 ml | H014

SZ NYEG- ÉS
KÁRPITTISZTÍTÓ

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Az aktív hab formula tökéletesen
eltávolítja a foltokat, lágyítja az anyagot és
megakadályozza statikus összetapadásukat.
Kíméletes kezéhez és a textília színeihez is.
kézi mosásra kialakítva
citrus illatú

1000 ml | H016
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UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKEND K

MULTI PURPOSE CLEANING WIPES

Nélkülözhetetlenek az egész házban.
A tisztítóked k tökéletesen eltávolítják a mindennapi
szennyez déseket, ugyanakkor kíméletesek
b rünkkel és a tisztított felületekkel szemben.
Ajánljuk üveghez, fémhez, fához, műanyaghoz.
biológiailag lebomló
virágos illatú

84 pcs | H090

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER
MULTI PURPOSE CLEANER

A legeslegjobb kis és nagy takarításokhoz!
Tisztít és zsírtalanít. Mindenféle mosható
felülethez, mint pl. padlók, falak, pult felületek,
csempék, szaniter szerelvények.
kellemes gránátalma virágillatot hagy
maga után

1000 ml | H012

ABLAKTISZTÍTÓ

ÜVEGTISZTÍTÓ KEND K

GL ASS CLEANER

GL ASS CLEANING WIPES

Biztos mód arra, hogy pillanatok alatt
ragyogó ablakokat kapjunk! A szilícium
nanorészecskéi védelmet nyújtanak az
újraszennyez déssel szemben. Szilikon
tartalma csökkenti a vízpára lerakódást.

Legyen mindig kéznél, hogy könnyen
eltávolíthassa az ujjlenyomatokat az üvegr l
vagy a foltokat a tükörr l! Hatásos otthon és
a gépkocsiban is. Poharak tisztításához
is hasznos.

hatékony és hatásos

csíkmentes tisztaság

zöldalma illattal

biológiailag lebomló

750 ml | H013

84 db | H094

Szórófejes kupakkal is rendelhet
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TISZTÍTÓSZIVACS
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Nincs több piszkos fal – letörli a toll, ilctoll és krétanyomokat!
Hasznáhatja kerti bútorok, fuga, téglák, padlók, ajtók,
tűzhelyek, edények, autó felnik, műanyagok és fémek
tisztítására. A szivacs innovatív szerkezete a tisztítandó
felületbe mélyen behatolva távolítja el a szennyez dést.
mosószer nélkül m ködik – csak nedvesítse
meg a szivacsot!
eltávolítja a kosz- és vízfoltokat

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | H067

KANDALLÓÜVEG- ÉS
T ZHELYTISZTÍTÓ

FIREPL ACE GL ASS & OVEN CLEANER

Egy speciális összetételű anyag, amely eltávolítja az égési
és füst foltokat, még a ráégett zsiradékot is. Kiváló a kerti
grillez és a háztartási edények tisztítására is.
összetev i megakadályozzák a szennyez dések
ismételt lerakódását
biztonságosak a tisztított felületre
csíkmentesen tisztít

750 ml | H035
Szórófejes kupakkal is rendelhet
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NAGYHATÁSÚ
TISZTÍTÓSZER
POWER CLEANER

Egyetlen tisztítószer – különböz felületek!
Speciális összetételének köszönhet en
tisztítja a laminált parkettát, csempét,
linóleumot, járólapot, mozaikpadló lapokat,
korlátokat és gépkocsi műszerfalakat
egyaránt. Tökéletesen eltávolítja az olajokat
és zsírokat.

PÁRAMENTESÍT

ANTI-MIST FOAM

HAB

Láthatatlan védelem, látható hatás!
A hab kíméletesen tisztítja és távolítja
el a szennyez déseket. Alkalmas minden
párának kitett felületre. El segíti a vezetés
kényelmét és biztonságát. Üveghez ajánlott.
kényelmes használat – nem fényesít

300 ml | H051

nélkülözhetetlen a lakásban, garázsban
és a kertben

1000 ml | H015

KÉPERNY TISZTÍTÓ

CRT & LCD SCREEN CLEANER

Gondosan eltávolítja az ujjlenyomatokat,
a port, a zsíros foltokat és szennyez dést.
Egy antisztatikus bevonat képzése révén
korlátozza a por ismételt lerakódását.
Ajánlott számítógép képerny khöz, TV
képerny khöz, LED és LCS képerny khöz,
displayekhez, mobil telefonokhoz,
billentyűzetekhez.

FÉMTISZTÍTÓ
PASZTA

*

METAL CLEANING PASTE

Intenzíven adja vissza a csillogást.
Tisztít, véd és megtart. Korróziógátló
adalékanyaggal a fém öregedése ellen.
Koncentrált, hatékony formula.

150 ml | H039

csíkmentes ragyogást hagy maga után
felbecsülhetetlen érték otthon és
irodában egyaránt

250 ml | H042
Permetez fejjel is rendelhet

*A KÉSZLET EREJÉIG KAPHATÓ
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ILLATOSÍTÓ TERMÉKEK
A inom illatok javítják kedvét, kellemes légkört teremtenek és érzelmeket ébresztenek.
Hagyja, hogy mindig, mindenhová elkísérjék! Illatosító termékeinkkel ez lehetséges.

GARDRÓB ILLATOSÍTÓ

SUNNY BREEZE / MORNING MIST
WARDROBE FRAGRANCE

Egyedülálló parfüm kompozíciók
az Ön gardróbjában. Rendkívüli
illatok otthonának és irodájának.

H048 MORNING MIST / PURE 33
A jázmin, fehér rózsa, bambusz
alma és citrom frissít ereje.

fokozatosan szabadítja fel az illatot

H047 SUNNY BREEZE / PURE 23
Édes mandarin jegyek jázminnal
és vaníliával kombinálva.

LAKÁSILLATOSÍTÓ
HOME PERFUME

H050 GREEN TEA

Egyedülálló kompozíciók
mutatós burkolatban.

A zöld tea és citrus inom lehelete
pozitív energiával tölti meg
a helyiséget.

40 ml

H053 BLUE WAVE
A citrusos-fűszeres jegyek frissít
tulajdonságúak.

H052 SWEET VANILLA
A vanília érzéki illata megnyugtatja
az érzékeket.
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ÁGYNEM ILLATOSÍTÓ

PORSZÍVÓ LÉGFRISSÍT K

SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF /
SUNNY BREEZE VACUUM FRESHENER

SWEET DREAM / WONDERFUL NIGHT
SCENTED LINEN SPRAY

H55

Kellemes illatot bocsát ki és semlegesíti
a porszagot a porszívózott szobában.
Alkalmas minden száraz típusú porszívóhoz.
Könnyen használható – egyszerűen
helyezze a szűr kimenet közelébe.

SPLENDID VIOLET
PURE 81

2 db (4,7 x 7,7 cm)

H054

Aromájával felfrissít és élvezetet nyújt.
Allergiát nem okoz
Ágynem höz, függönyhöz,
törölköz höz ajánlott

30 ml

SUNNY BREEZE
PURE 23

H60
SUMMER WHIFF
PURE 98

Unisex illatok

A012 SWEET DREAM
Pézsma és vanília elbűvöl
kombinációja, ami jókedvre
deríti Önt.

A013 WONDERFUL NIGHT
A citrus aroma enyhíti
a feszültséget és segít ellazulni.

N ies illatok

Férias illatok

25L / PURE 25

52L / PURE 52

A frézia, írisz, gologtavirág,
egzotikus gyümölcs és fehér
cédrus harmonikus keveréke.

Citrusok, alma, fahéj és
fűszeres szegfűszeg
hipnotikus illata.

147L / PURE 147

134L / PURE 134

Az egyetlen kompozíció,
amelyben a mandarin, a licsi,
a szilva és a gyöngyvirág
jegyek egy tökéletes
egységet hoznak létre.

A mandarin, keserű narancs
és tengeri fű ellenállhatatlan
illata.

LÉGFRISSÍT K

AIR FRESHENER

A legnépszerűbb Frederico Mahora
parfümök jegyeivel

173L / PURE 173
A keserű mandula, a vanília,
a pézsma, a moha és a jacaranda
fa inom álomszerű keveréke.
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KERTI TERMÉKEK
A természettel való kapcsolat lehet vé teszi, hogy elszakadjon a mindennapi dolgoktól és megnyugodjon.
Amikor szüksége van rá, a kert a nyugalom oázisa. Ugyanakkor a kis felfedez k számára egy izgalmas
akadálypálya, vagy a barátokkal való szívmelenget találkozások színtere. Gondoskodjon róla,
hogy tiszta és biztonságos legyen.

FABÚTOR TISZTÍTÓ
WOODEN FURNITURE CLEANER

A védelmet igényl lakkozott, festett, olajjal kezelt
fa és rattan bútorok tisztítására tervezték. Kiváló kerti
bútorok, ablakkeretek, lambéria, pavilonok ápolására.
tisztít és átitat
hosszantartó védelem
hatékonyan véd a nedvesség és a kedvez tlen
id járási viszonyok ellen

750 ml | H089
Szórófejes kupakkal is rendelhet
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M ANYAG FELÜLET
TISZTÍTÓSZER
PL ASTIC SURFACE CLEANER

Eltávolít minden szennyez dést: a zsíros
lerakódásokat, a kormot és a port.
Hatékony és kíméletes: nem karcol és nem
okoz elszínez dést..
fehér és színes felületekhez

750 ml | H088
Szórófejes kupakkal is rendelhet

PDF Compressor Pro

BÚTORÁPOLÓ TERMÉKEK
Esztétikus, tartós, egyedi atmoszféra – hosszabb ideig is meg rizheti a fa és b r tárgyak
ezen jellemz it, ha helyesen ápolja ket. Termékeink a természetes viaszok erejét
használják fel, mindazt, ami a legjobb bennük.

BÚTORTISZTÍTÓ TÖRL KEND K

FURNITURE CLEANING WIPES

Kiváló tisztítás és portalanítás. A természetes
viasz megvédi és konzerválja a fát, míg
az antisztatikus bevonat csökkenti a por
felhalmozódást. Ajánljuk fa és furnérlapos
bútorokhoz.
biológialig lebomló – WC-ben lehúzható

84 db | H095

B RÁPOLÓ VIASZ

LEATHER WA X CONDITIONER

A méz ereje visszahozza a b rbútorok színét és
fényét. A természetes méhviasz táplálja a b rt,
ugyanakkor az olaj megvédi a repedezést l.
természetes és m b r bútorokhoz,
táskákhoz, övekhez, cip khöz
nem használható
szarvasb rhöz
és nubukhoz

300 ml | H040

BÚTORÁPOLÓ SPRAY

FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Bevált módszer a folt-, por- és
karcmentes bútorokhoz!
A kényelmesen használható
permet antisztatikus réteget
alakít ki.
Fa- és fához hasonló
felületekhez
viasz tartalommal

300 ml | H017
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AUTÓ KOZMETIKUMOK
Mi tudjuk, hogyan kell a kellemest a hasznossal összekötni. Gépkocsi ápolószereink inom illattal
rendelkeznek, hatékonyak és tartós eredményt nyújtanak.

H056 SUMMER WHIFF / PURE 98

H057 JAMAICA DREAM / PURE 57

Citrus gyümölcsök frissít ereje
édes virágokkal áthatva és meleg fa
jegyekkel körülölelve.

Az alma, szilva, fahéj, bors és jamaikai
rum mennyei kombinációja

H059 JAMAICA DREAM

AUTÓILLATOSÍTÓ
UTÁNTÖLT VEL

SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM
CAR PERFUME WITH REFILL

MATT M SZERFAL
ÁPOLÓ SPRAY

Pazar illat kocsijában! A cserélhet
utántölt nek köszönhet en a készüléket
csak egyszer kell megvennie és hosszú
ideig használhatja az illattal. Egyszerűen
felszerelhet , az illatintenzitás
szabályozásának lehet ségével.

H058 SUMMER WHIFF

SZETT – ILLAT ADAGOLÓVAL

UTÁNTÖLT

6 ml | H056, H057

6 ml | H058, H059
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COCKPIT MATT CARE SPRAY

Tökéletesen tisztít és elegáns, matt megjelenést
biztosít. Kellemes illatú és a por ismételt
lerakódását is gátolja.
késlelteti a m anyag öregedési folyamatát

300 ml | H046
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KIEGÉSZÍTŐK
Ezekkel minden könnyebb lesz – kivételes ruha és tisztítószer applikátorainkat azzal
a céllal hoztuk létre, hogy segít kezet nyújtsunk Önnek minden nap.

UNIVERZÁLIS TÖRL KEND
TEKERCS
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

Kemény a piszokkal, barátságos az Ön zsebével.
Nedvszívó vízzel, festékkel, olajjal szemben.
A felületet nem karcolja
Praktikus és gazdaságos megoldás –
kiöblítve újra használható

34 db (23 x 39 cm) | H027

Vegyen egyet és használja többször!

PERMETEZ FEJ

ATOMISER

Funkcionális és hatékony: adagol
és egyenletesen eloszlat.
Javasolt termékek:
− INOX tisztítószer
− CRT & LCD képerny tisztítószer

1 db. | H098

PUMPA

DISPENSER PUMP

Kényelmes és higiénikus, segít a megfelel
mennyiségű folyadék adagolásában.
Javasolt termékek:
− Mosogató folyadékok
− Mosogató balzsam

SZÓRÓFEJ

TRIGGER CUP

Kett s funkció – pontosan eléri
a célpontot, a folyadékot aktív
habbá változtatja.
Javasolt termékek:
- M anyag felület tisztítószer
- Fabútor tisztító
- Konyhai tisztítószer
- H t & mikrohullámúsüt tisztítószer
- Kerámia f z lap tisztítószer
- Extra er s zsírtalanító szer Kerámia
f z lap tisztítószer
- Kandallóüveg- és t zhelytisztító
- Üvegtisztítószer
- Fürd szobai tisztítószer
- Zuhanykabin tisztítószer
- Fugatisztító
- Vízk - és rozsdaeltávolító gél
- Folttisztító

1 db | H099

1 db. | H097
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NŐKNEK
PURE 01
PURE 05
PURE 06
PURE 07
PURE 09
PURE 10
PURE 12
PURE 16
PURE 17
PURE 18
PURE 20
PURE 21
PURE 23
PURE 24
PURE 25
PURE 26
PURE 29
PURE 32
PURE 33
PURE 34
PURE 80
PURE 81
PURE 97
PURE 98
PURE 101
PURE 125

p.33
p.34
p.34
p.33
p.30
p.32
p.30
p.34
p.32
p.34
p.33
p.32
p.34
p.31
p.32
p.31
p.32
p.31
p.34
p.34
p.34
p.33
p.33
p.30
p.30
p.32

PURE 132
FM 141
FM 142
FM 146
FM 147
FM 149
FM 162
PURE 173
PURE 174
PURE 177
PURE 180
PURE 181
PURE 183
FM 192
FM 237
FM 239
FM 241
PURE 257
PURE 263
PURE 271
PURE 272
FM 281
FM 283
FM 286
FM 287
FM 291

p.33
p.53
p.48
p.55
p.55
p.46
p.48
p.31
p.33
p.31
p.32
p.32
p.33
p.46
p.44
p.44
p.44
p.30
p.30
p.32
p.32
p.53
p.51
p.49
p.50
p.53

FM 292
FM 296
FM 297
FM 298
FM 313
FM 317
FM 318
FM 319
FM 320
FM 321
FM 322
FM 323
FM 351
FM 352
FM 353
FM 354
FM 355
FM 356
FM 357
FM 358
FM 359
FM 360
FM 361
FM 362
FM 363
FM 364

p.53
p.49
p.54
p.51
p.50
p.55
p.55
p.50
p.52
p.52
p.53
p.53
p.52
p.55
p.55
p.55
p.55
p.46
p.47
p.50
p.48
p.51
p.53
p.46
p.48
p.48

FM 365
FM 366
FM 367
PURE 400
PURE 401
PURE 402
PURE 404
PURE 412
PURE 413
PURE 414
PURE 415
PURE 416
PURE 417
PURE 418
PURE 419
PURE 420
PURE 421
PURE 422
PURE 423
PURE 424
PURE 425
FM 600

p.52
p.49
p.53
p.32
p.33
p.30
p.30
p.32
p.30
p.33
p.32
p.32
p.31
p.32
p.34
p.32
p.34
p.30
p.30
p.30
p.30
p.45

FM 151
FM 152
FM 160
FM 169
PURE 189
FM 195
FM 198
FM 199
PURE 224
FM 300
FM 301
FM 302
FM 325

p.57
p.57
p.58
p.56
p.37
p.56
p.58
p.61
p.38
p.59
p.61
p.60
p.60

FM 326
FM 327
FM 328
FM 329
FM 331
FM 332
FM 333
FM 334
FM 335
FM 336
PURE 451
PURE 452
PURE 457

p.61
p.58
p.60
p.57
p.58
p.59
p.56
p.58
p.61
p.61
p.40
p.40
p.39

PURE 458
PURE 459
PURE 460
PURE 461
PURE 462
PURE 463
PURE 464
PURE 465
PURE 466
PURE 467
PURE 468
PURE 469
FM 601

p.38
p.38
p.39
p.39
p.39
p.40
p.37
p.38
p.38
p.40
p.38
p.39
p.45

FÉRFIAKNAK
PURE 43
PURE 52
PURE 54
PURE 55
PURE 56
PURE 57
PURE 63
PURE 64
PURE 68
PURE 93
PURE 110
PURE 134
PURE 135

p.37
p.38
p.37
p.39
p.37
p.40
p.37
p.38
p.37
p.40
p.37
p.40
p.37

UNISEX
p.11
p.11
p.10

2014

UTIQUE Black
UTIQUE Gold
UTIQUE Ruby

2015

FM WORLD termékek 25 sz. katalógusa 2016. Novemberétől érvényes. A katalógusban szereplő termékkínálat 2016. Novemberétől a készlet erejéig, ill. az új katalógus megjelenéséig áll rendelkezésre. A termékekről és
használatukról részletes Információ a www.fmgrouphungary.com oldalon található. Az FM WORLD értékesítésével és ajánlásával kapcsolatos tájékoztatásra kizárólag a Marketing Terv vagy más hirdetésre, promócióra
és tájékoztatásra szolgáló, csakis az FM WORLD által kiadott vagy kifejezetten jóüváhagyott anyagok használhatók. Az FM WORLD márkájú termékek mind eredeti FM WORLD termékek.
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TERMÉKEK NŐKNEK
illatcsalád

fő jegyek

illatok
10, 17, 125, 180, 181, 281,
291, 367, 400, 412

VIRÁGOS JEGYEKKEL

pheromone

intense

tusfürdő

testápoló

10

10, 17

10*

10*

25

25*

97

97

81

81

81

33

hajillatosító

kéz- és
körömápoló
krém

81

81

81*

33

33

33*

golyós dezodor

29, 271, 272, 292, 321, 322,
323, 415, 416, 420
25, 600
20, 132, 147

ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

97, 183, 317, 352, 353, 401

97

97

146, 239, 297, 318, 354, 355

VIRÁGOS

CITRUSOS

ORIENTÁLIS

FÁS

CHYPRE

AKVATIKUS JEGYEKKEL

7, 141, 174, 361

ZÖLD JEGYEKKEL

1, 81

ALDEHIDES JEGYEKKEL

21, 418

CITRUSOS JEGYEKKEL

283, 298, 360

FÁS JEGYEKKEL

320, 351, 365, 414

CITROMOS JEGYEKKEL

33

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

419

MANDARIN JEGYEKKEL

23, 296

NARANCSOS JEGYEKKEL

6

VIRÁGOS JEGYEKKEL

9, 101, 257, 263, 402, 404,
423, 424

101

9

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

12, 98, 237, 286, 413

98

98

FÁS JEGYEKKEL

26, 142, 162, 359, 363, 364
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY
173

173

81

21

33

33

33

23

23

23*

F SZERES JEGYEKKEL

24, 173, 177, 366

ÁMBRÁS JEGYEKKEL

32

VANÍLIÁS JEGYEKKEL

417

VIRÁGOS JEGYEKKEL

241, 287, 313

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

319, 358, 422

ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

425

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

5, 16, 34, 80, 149, 192, 362

5

5

FÁS JEGYEKKEL

18, 357

18

18

ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

356

VIRÁGOS JEGYEKKEL

421

23*

98*

173

173

173

5*

173

173*

5*

18

18

18

intenzív

közepesen intenzív

különleges

TERMÉKEK FÉRFIAKNAK
illatcsalád

CHYPRE

ORIENTÁLIS

FÁS

FOUGERE

CITRUSOS

AKVATIKUS

fő jegyek

illatok

pheromone

intense

tusfürdő

golyós dezodor

kézkrém

borotvahab

after shave

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

169

FÁS JEGYEKKEL

56

56

56

56*

56

ÁMRÁS ÉS PÉZSMÁS
JEGYEKKEL

110

110

110

110*

110

VIRÁGOS JEGYEKKEL

52, 302, 328, 465

52

52

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

325
64

64

64

43

43

43

134

134

F SZERES JEGYEKKEL

199, 224, 336, 459, 466, 468

ÁMBRÁS JEGYEKKEL

64, 458

FÁS JEGYEKKEL

301, 326, 335
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

GYÜMÖLCSÖS JEGYEKKEL

55, 195, 333

PACSULI JEGYEKKEL

160, 198, 327, 331, 334

VETIVER JEGYEKKEL

151, 152, 329

AKVATIKUS JEGYEKKEL

457, 460, 462

CITRUSOS JEGYEKKEL

461, 469

PÁFRÁNYOS JEGYEKKEL

43, 135, 332

LEVENDUL ÁS JEGYEKKEL

54, 63, 68, 189, 300, 464,
601

CITROMOS JEGYEKKEL

57

MANDARIN JEGYEKKEL

134, 452

ORIENTÁLIS JEGYEKKEL

93

AKVATIKUS JEGYEKKEL

467

ZÖLD JEGYEKKEL

451, 463

52

52

199

199

134

134

52*

134*

52

aftershave
balzsam

52

52

199

199

134

134

*A KÉSZLET EREJÉIG KAPHATÓ
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KÉRDÉSE VAN? HÍVJON!
Telefon (1) 79 79 580
Keressen minket a Facebook-on: www.facebook.com/FMWorld
Nézzen be webáruházunkba: http://hu.fmworld.com/

FM GROUP Magyarország Kft
adószám: 24061281-2-43

INFORMÁCIÓ:

MEGRENDELÉS:

e-mail:
info@f,mgrouphungary.com

e-mail:
rendeles@f,mgrouphungary.com

ÜZLETI PARTNER

Töltse le
okostelefonjára:
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