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ÎN LUMEA
LUXULUI
Veniți împreună cu noi într-o călătorie 
către tărâmul magic al mărcii UTIQUE,  
în care domnesc compozițiile bogate, uleiurile 
prețioase și cele mai bune formule. Eleganța, 
rafinamentul și finețea se îmbină perfect 
devenind o experiență care alintă simțurile. 
Parfumurile, prin compoziţiile lor ideale, 
redau frumusețea, armonia și energia 
vieții. Uleiurile de Lux reprezintă o fuziune 
de neuitat a subtilității și intensității.
Simțiți lumea magică a mărcii UTIQUE!



UTIQUE | 7

SEXY CASHMERE este o explozie de dorință și 
pasiune fără limită. Această compoziție plină de 
contradicții îmbină în mod neașteptat aspectele 
opuse ale naturii unui bărbat și a unei femei, 
creând o singură unitate. SEXY CASHMERE vă va 
trezi imaginația și vă va aprinde dorințele cele mai 
profunde.

NOU

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502034

În primele momente, el stăpânește cu acorduri  puternice și hipnotizatoare, 
trecând încet în note moi și calde ce înconjoară corpul ca o eșarfă de cașmir. 
Complexitatea compoziției vă va face să doriți să o redescoperiți din nou.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502034.02 

Un simbol al poveștii de dragoste al îndragostiților care se pierd foarte mult 
în ei înșiși. Ori de câte ori doriți să reveniți la acele amintiri, UTIQUE SEXY 
CASHMERE va fi cu dvs.

PRODUSE DISPONIBILE DIN 2019-03-27

Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l

PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l

UTIQUE

SEXY CASHMERE
Caracter:  fără inhibiții, ambiguu, plin 

de dorințe
Note de parfum:
De vârf:  prună
De mijloc:  iris, violetă, ylang-ylang, 

cedru, paciuli
De bază:  lemn de santal, rășină 

benzoică, vanilie, mosc
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UTIQUE reprezintă o nouă calitate în lumea 
parfumurilor şi a produselor cosmetice de 
lux, oferind un buchet de experienţe speciale 
şi senzuale. Fă cunoștinţă cu FLAMINGO 
– aroma paradisului nedescoperit. Misterios 
și incontestabil de fermecător. Chintesenţa 
nevinovăţiei și a eleganţei.

FLAMINGO 
Caracter: fermecător, seducător ca un 

fruct interzis
Note de arome:
De vârf: trandafir sălbatic, șerbet de 

mure, note verzi
De mijloc: trandafir damascian, iasomie, 

caisă
De bază: note lemnoase, acord
 cristalin de trandafir, mosc

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502007 

UTIQUE Flamingo este o minunată poveste colorată. O aventură de neuitat, în 
care toate simțurile se cufundă. Cufundă-te în ea și nu vei trece neobservat.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502007.02 

Aroma perfecțiunii închisă şi într-un flacon mai mic. Acum, unicul parfum 
marca UTIQUE – FLAMINGO, este disponibil și într-un flacon mai mic şi mai 
practic, cu o capacitate de 15 ml. Acesta are o nouă dimensiune, care te invită 
la experiențe incitante. Datorită acestuia, poți să-l ai mereu cu tine, astfel încât 
parfumul tău preferat să nu te părăsească niciodată.

UTIQUE Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l

PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l
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MUFFIN este tentația căreia nu-i poți rezista. 
Dulceață şi rafinament într-un singur produs. 
Un mariaj între neobișnuita bogăție și gust. 
Cufundă-te în lumea colorată a acestor 
intrigante note de arome, unde fiecare moment 
se transformă într-o experiență de neuitat.

MUFFIN
Caracter: intrigant, nobil, de neuitat
Note de arome:
De vârf: lămâie, trandafir, șofran
De mijloc: note lemnoase, bujor,
 amyris, note de piele
De bază: chihlimbar, oud, vanilie

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502006 

UTIQUE Muffin este o comoară prețioasă. Împlinirea dorințelor ascunse în 
fiecare picătură de esență nobilă. Orbitor și hipnotic.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502006.02 

Aroma perfecțiunii închisă şi într-un flacon mai mic. Acum, unicul parfum 
marca UTIQUE – MUFFIN, este disponibil și într-un flacon mai mic şi mai 
practic, cu o capacitate de 15 ml. Acesta are o nouă dimensiune, care te 
invită la incitante experiențe. Datorită acestuia, poți să-l ai mereu cu tine, 
astfel încât parfumul tău preferat să nu te părăsească niciodată.

UTIQUE Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l

PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l
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O briză de eleganță și o prospețime 
excepțională ascunse în parfumul UTIQUE 
BUBBLE, te fac să te gândești la amintirile 
unei veri plăcute. Pur și simplu închide ochii și 
pulverizează noul parfum UTIQUE, pentru a vă 
lăsa purtat de această aură răcoritoare către 
momente minunate lipsite de griji.

BUBBLE 
Caracter: încântător, seducător
Note de arome:
De vârf: bergamot, cardamon, lămâie
De mijloc: crin, iasomie, mentă
De bază: lemn de guaiac, mosc, 

lemn de cedru

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502009 

UTIQUE BUBBLE este o combinație a două lumi fascinante, în care se 
întrepătrunde prospețimea și bogăția excepțională a notelor hipnotice.  
Citricele și notele florale vor aduce o revigorare extraordinară. După aceea, 
veți fi seduși de tonurile magnetice de lemn combinate cu mosc prețios, care 
vor rămâne cu tine pentru o perioadă lungă de timp ... Această combinație 
specială de lejeritate și mirosuri clare oferă o experiență senzuală care atrage 
atenția și îmbunătățește starea ta de spirit.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502009.02 

În orice moment poți avea cu tine o bogăție de prospețime. Poți lua cu tine 
parfumurile UTIQUE BUBBLE din gama de lux de parfumuri UTIQUE în 
flacoane de 15 ml în orice călătorie. Bucură-te de experiențe senzoriale 
nelimitate, oricând, oriunde.

UTIQUE Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l

PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l
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Parfumul extrem de soficticat UTIQUE VIOLET 
OUD vă va surprinde la fiecare utilizare. Este 
un parfum care nu vă va plictisi niciodată. 
Maiestuos, nobil, imprevizibil… Acest parfum 
conține un element mistic care te conduce spre 
o călătorie spre necunoscut. Răspândiți în jurul 
vostru magia și lăsați-o să se infiltreze puțin câte 
puțin. Plutiți în adâncul violet al imprevizibilului! 

VIOLET OUD 
Caracter: sofisticat, uimitor
Note de arome:
De vârf: trandafir, catifea, șofrănel
De mijloc: zmeura congelată, piele, 

trandafir sălbatic, cypriol
De bază: lemn de agar, mosc alb, 

ambră balsamică

PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l

Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502012 

UTIQUE VIOLET OUD este o compoziție nouă și surprinzătoare de parfum 
care vă va duce pe o cale clară către o plăcere excepțională. Notele magnetice 
ale trandafirului senzual și șofrănelului prețios se împletesc minunat cu aroma 
intrigantei zmeure congelate care în cele din urmă vor scădea la notele de 
mosc alb uimitor și notele din lemn de argan care sunt mai prețioase decât 
aurul. Parfumul UTIQUE VIOLET OUD vă va face să simțiți infinitatea 
universului și a puterii creative. Este un parfum neobișnuit care va evidenția 
caracterul tău unic.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502012.02 
Este atât de captivant, încât îl vei dori mereu alături de tine! UTIQUE VIOLET 
OUD este parfumul din familia perfectă de mirosuri UTIQUE, închis într-o 
sticlă de 15 ml care poate fi luată oriunde. Simțiți-vă excepțional oriunde tv-ați 
afla și orice a-ți face.

UTIQUE
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UTIQUE

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502008

AMBRE ROYAL UTIQUE este o compoziție sofisticată de parfum care vă 
încântă cu ingrediente bogate și perfect selectate. Bergamotul senzual se 
împletește perfect cu notele fructate de portocală și măr. După un moment, 
dansul pasional este asociat cu tonuri intrigante de tutun și lemn de cedru. 
Nota finală oferă mirosuri seducătoare de mosc, patchouli și smirnă ... Acest 
parfum vă va înconjura cu o aură plină de farmec. Vă va duce într-o călătorie 
orientală spre soare, într-o grădină regală plină de fructe coapte. Închideți 
ochii și începeți această aventură într-o lume extraordinară.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502008.02

Parfumul din gama UTIQUE – AMBRE ROYALE este disponibil în sticle mici 
și comode de 15ml. Este o altă dimensiune de senzații excitante. Le poți avea 
mereu cu tine. Permite-i parfumului preferat să te însoțească mereu.

AMBRE ROYAL UTIQUE este o compoziție regală 
care vă aduce noi experiențe ezoterice.  Genial 
ca cea mai prețioasă bijuterie. Surprinzător ca 
ploaia de vară. Încearcă-l și vezi cum își dezlănțuie 
puterea din oră în oră fascinându-te cu  tonurile 
sale bogate de parfum. Lasă-te invitat în împărăția 
parfumurilor în care senzualitatea este scufundată 
în armoniile unice orientale și fructate. 

AMBRE ROYAL
Caracter: senzual, șarmant, însoțit 

de o notă de mister 
Note de arome:
De vârf: bergamot, portocal, măr, 

scorțișoară
De mijloc: cuișoare, tutun, lemn de 

cedru
De bază: paciuli, bob de tonka, 

smirnă, mosc

PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l

Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l
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Parfumul RUBY trezeşte simțurile și învăluie 
pielea ca o ceaţă fină. Magnetism, pasiune, 
seducţie - cele mai minunate emoții închise  
într-un flacon. Seduce şi captivează. Un parfum 
ideal, atât pentru ea cât și pentru el.

RUBY 
Caracter:  magnetic, atrăgător, 

seducător
Note de arome:
De vârf:  lemn de cașmir, iasomie, 

cistus
De mijloc:  vanilie, chihlimbar, note 

balsamice
De bază:  oud alb, mosc negru, lemn 

uscat

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502003

Utique Ruby este o evadare din cotidian, o călătorie mistică în adâncul 
sufletului omenesc. Simte delicata sa mângâiere, care îţi trezește simțurile. 
Înțelege spiritul senzualității.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502003.02 
Aroma perfecțiunii închisă şi întrun flacon mai mic. Acum, unicul parfum 
marca UTIQUE – RUBY, este disponibil și într-un flacon mai mic şi mai practic, 
cu o capacitate de 15 ml. Acesta are o nouă dimensiune, care te invită la 
experiențe incitante. Datorită acestuia, poți să-l ai mereu cu tine, astfel încât 
parfumul tău preferat să nu te părăsească niciodată.

Parfumurile hipnotice RUBY sunt acum disponibile și sub 
formă de cremă. Aceasta este o îmbinare extraordinară de 
note prețioase de parfum cuprinse în consistența unei creme, 
o sursă de senzații excepționale care îți mângâie simțurile.  
Află mai multe la paginile 40-41.

UTIQUE PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l

Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l
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O aromă strălucitoare ca aurul şi elegantă ca o 
bijuterie lucrată manual. Experiențe ezoterice, 
sete de pasiune... Parfumul GOLD îți stimulează 
imaginația și o înconjoară cu puțină magie. 
Învăluie-te în vaporii fermecători ai senzualelor 
experiențe.

GOLD 
Caracter:  de lux, elegant
Note de arome:
De vârf:  piper roz, lemn de cedru, 

nucșoară
De mijloc:  iris, șofran, vetiver
De bază:  cipriol, paciuli

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502002

UTIQUE GOLD este parfumul care îți evidențiază adevărata valoare. 
Măiestuos, esenţial, inspirator. Esența somptuozității orientale.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502002.02 
Aroma perfecțiunii închisă şi într-un flacon mai mic. Acum, unicul parfum 
marca UTIQUE – GOLD, este disponibil și într-un flacon mai mic şi mai practic, 
cu o capacitate de 15 ml. Acesta are o nouă dimensiune, care te invită la 
experiențe incitante. Datorită acestuia, poți să-l ai mereu cu tine, astfel încât 
parfumul tău preferat să nu te părăsească niciodată.

UTIQUE PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l

Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l
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Conferă o semnificație unică fiecărui moment, 
creează dependenţă, amețește și îmbată. BLACK 
este un parfum cu o dimensiune misterioasă, în 
care căldura s-a întâlnit cu creativitatea. Învăluie-
te în aroma eleganței negre, care îți trezește 
spiritul senzualității.

BLACK 
Caracter:  elegant, sofisticat, misterios
Note de arome:
De vârf:  note lemnoase, șofran, stirax
De mijloc:  vetiver, ambră, vanilie
De bază:  piele, lemn de santal, 

chihlimbar

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502001

Utique Black este întruchiparea eleganței, a impulsului și a încrederii în sine. 
Este o aromă intrigantă, de neuitat, legendară.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502001.02 
Aroma perfecțiunii închisă şi într-un flacon mai mic. Acum, unicul parfum 
marca UTIQUE – BLACK, este disponibil și într-un flacon mai mic şi mai 
practic, cu o capacitate de 15 ml. Acesta are o nouă dimensiune, care te invită 
la experiențe incitante. Datorită acestuia, poți să-l ai mereu cu tine, astfel încât 
parfumul tău preferat să nu te părăsească niciodată.

UTIQUE PARFUMURI
Concentrația de parfum: 20% | Volum: 100 ml

404,70 LEI
4047,00 LEI/1 l

Concentrația de parfum: 20% | Volum: 15 ml

99,30 LEI
6620,00 LEI/1 l
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UTIQUE 15 SET ALB
Concentrația de parfum: 20% | 2x Volum: 15 ml

192,80 LEI
6426,67 LEI/1 l

SET NEGRU
3x Volum: 15 ml

286,20 LEI
6360,00 LEI/1 l

SET ALB
WHITE SET | 502011

Nonșalanța albă închisă într-o 
frumoasă cutie. Setul conține două 
parfumuri intrigante – FLAMINGO 
şi MUFFIN, cu un volum de 15 ml 
fiecare. Vrei să dăruiești cuiva acest 
set?  Sau poți să-l oprești pentru tine,  
iar în funcție de starea ta de spirit, te 
poţi învălui în fiecare zi în altă aromă. 
Oricare dintre aceste posibilități este 
o opțiune excelentă!

SET NEGRU 
BLACK SET | 502010

Intră în lumea eleganței negre, în care 
sunt lideri cele trei parfumuri senzuale: 
RUBY, GOLD și BLACK. Setul conține 
trei flacoane de parfum, cu un volum 
de 15 ml fiecare, ambalate într-o cutie 
elegantă. Este setul perfect atunci 
când dorești să faci un cadou unei 
persoane speciale sau, pur și simplu, 
vrei să îți asiguri o gamă mai variată 
de arome captivante, într-un ambalaj 
frumos.

Parfumurile UTIQUE sunt disponibile nu numai în flacoane practice, mai mici, cu un volum  
de 15 ml, dar și în seturi elegante. Parfumuri captivante într-o frumoasă cutie. În lumea magică 
a parfumurilor noastre, îți oferim posibilități nelimitate!



E P I G E N E T I C S
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EPIGENETICA – VIITORUL PRODUSELOR COSMETICE 
Epigenetica este știința mecanismelor legate de reglementarea activității genetice, a cărei 
descoperire a cucerit lumea produselor cosmice. Este vorba de o serie de procese biologice care 
implică "activarea" sau "dezactivarea" genelor fără a determina modificări în secvența lor. Cel mai 
bun exemplu, care ilustrează cu ușurință această relație, este cel al gemenii identici - chiar dacă 
aceștia au informații genetice identice, în timp viețile lor pot deprinde caracteristici individuale sub 

ÎN CREMELE UTIQUE AM INTRODUS COMPLEXE REVOLUȚIONARE 
SPECIAL SELECTATE PENTRU FM WORLD.

L.C.G.S MC 4.0  
– INOVAȚIE ÎN LUMEA PRODUSELOR 

COSMETICE  
Un complex Revoluționar L.C.G.S MC 4.0, atent 

selecționat pentru FM WORLD, conținut în 
SERUL FACIAL PENTRU LIFTING EXTREM 
ANTI-AGING are proprietăți puternice anti-

îmbătrânire - regenerează intensiv și netezește 
tenul. Pregătește perfect pielea pentru aplicarea 
următoarelor produse cosmetice, acționând în 

mod sinergic cu ele și sporind efectul lor.

VOLUMENIC PLUS MC 12.0 
– LIPOFILLING COSMETIC PENTRU 

BUST 
Dorind să îndeplinim dorințele femeilor 

moderne cu un bust tentant și bine îngrijit, am 
îmbogățit CREMA PENTRU BUST INTENS  
MODELATOARE ULTRA FIRMING, cu un 

complex unic, creat exclusiv pentru FM WORLD 
– Volumenic Plus MC 12.0.  Inspirat de medicina 

chineză din Orientul Îndepărtat, stimulează 
maturizarea și diferențierea celulelor de acizi grași 
și sprijină procesul de stocare a lipidelor. Efectul 

este așa-numitul "Lipofilling Cosmetic", care 
mărește volumul de țesut adipos pe piept, fiind o 
alternativă excelentă la tratamentele de medicină 

estetică.

SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0 
– EXPERT ÎN MODELAREA SILUETEI 

Nu facem compromisuri – urmărim să obținem 
doar rezultate eficiente. Prin urmare, special 

pentru FM WORLD, specialiști recunoscuți au 
combinat materii prime de cea mai înaltă calitate 
și au folosit tehnologii de generație nouă pentru 

a crea complexul inovator Slimenum Ultra³ 
MC 16.0. Această formulă foarte specializată, 

conținută în CREMA DE CORP PENTRU 
FERMITATE INTENSĂ FIRMING COMPLEX, 
contribuie la reducerea volumului de grăsime 

corporală acumulată, slăbind în mod vizibil corpul 
și netezind pielea. Astfel, ajută la modelarea 
siluetei, garantând efecte comparabile cu 

procedurile cu ultrasunete.

influența factorilor de mediu. Modificările epigenetice sunt influențate de poluarea mediului și stilul 
de viață (dietă, stres, activitate fizică). Acești factori pot schimba starea genelor responsabile pentru 
aspectul tânăr și, datorită epigeneticii, puteți influența procesele responsabile de starea pielii. 
Pe baza acestor informații, am creat complexe unice: L.C.G.S MC 8.0 si L.C.G.S MC 4.0, care au 
influență asupra genelor, determinând încetinirea îmbătrânirii pielii. În plus față de aceste complexe, 
am dezvoltat, de asemenea, o alternativă la tratamentele de medicină estetică: VOLUMENIC PLUS 
MC 12.0 și SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0.

L.C.G.S MC 8.0  
– UN PAS SPRE TINEREȚEA VEȘNICĂ 

Conținut în cremele de față – pentru zi, pentru 
noapte și pentru ochi – complexul unic L.C.G.S 
MC 8.0. a fost creat pe baza celor mai recente 

cercetări în domeniul epigeneticii, special pentru 
FM WORLD. Aceasta se bazează pe sinteza a două 
proteine cheie pentru aspectul tânăr: fibronectina, 

care umple structura intercelulară a pielii, având efect, 
printre altele, asupra colagenului și proteoglicanilor 
și proteina p53, care ajută la reînnoirea ADN-ului. 

Datorită acestui fapt, are proprietăți puternice anti-
îmbătrânire - având un efect regenerant și netezitor 
asupra pielii. L.C.G.S MC 8.0 reduce, de asemenea, 

efectele negative ale radiațiilor electromagnetice, care 
includ radiațiile UV și lumina albastră. De asemenea, 
ajută la reconstrucția epidermei și protejează efectiv 

împotriva stresului oxidativ.

UTIQUE



E P I G E N E T I C S

28 | UTIQUE UTIQUE | 29

CREMĂ PENTRU  ZI ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM | 502026

Volum: 50 ml

1024,10 LEI
20482,00 LEI/1 l

Începe ziua cu CREMA PENTRU ZI ROYAL PERFECTION. Fie ca această zi, să fie a ta. Combinația 
dintre tehnologiile de ultimă generație și ingredientele unice de cea mai înaltă calitate îți va face 
pielea mai rezistentă la factorii externi negativi, ajutându-te să îți recâștigi strălucirea și aspectul 
radiant. Visul pentru un ten perfect hidratat, neted și sănătos îți va fi, în cele din urmă, îndeplinit.

UN COMPLEX DE INGREDIENTE PREȚIOASE ATENT SELECȚIONATE PENTRU 
PIELEA TA:

 ` L.C.G.S MC 8.0  – rețeta creată cu meticulozitate conține un complex bazat pe procese 
epigenetice, și selectat special pentru nevoile FM WORLD. Reduce efectele negative ale 
radiațiilor electromagnetice, care includ radiații UV și lumina albastră. În plus, protejează 
efectiv împotriva stresului oxidativ și ajută în mare măsură la reconstrucția epidermei.

 ` Tripeptida-38  – o puternică peptidă anti-rid de generație nouă, care întărește sinteza celor șase 
ingrediente principale de reconstrucție a pielii. Datorită acestui fapt, umple ridurile din interior, 
dând pielii un efect vizibil mai neted și mai plin.

 ` Antioxidant ultramodern  – se activează numai sub influența radiațiilor UV și protejează 
pielea împotriva radicalilor liberi, pentru o perioadă lungă de timp. Uitați de pielea obosită 
și lipsită de strălucire, și bucurați-vă de o piele mai rezistentă la efectele negative ale 
factorilor externi responsabili de procesele de îmbătrânire.

 ` Acid hialuronic cu masă moleculară mică – este o polizaharidă naturală care umple 
spațiile dintre fibrele de colagen, hidratând perfect pielea, îmbunătățind flexibilitate, și 
impulsionând întinerirea.

CREMA PENTRU  
ZI ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM

Este o combinație sofisticată de ingrediente active de cea mai înaltă calitate și tehnologie 
avansată pentru o hidratare intensă, pentru fortifierea și reconstrucția pielii. Formula dezvoltată 
cu meticulozitate funcționează ca un strat de protecție pe ten, protejându-l de efectele negative 
ale radiației electromagnetice, care includ radiațiile UV și lumina albastră. Protejează eficient 
împotriva stresului oxidativ și ajută la reconstrucția epidermei. CREMA PENTRU ZI ROYAL 
PERFECTION a luat naștere pe baza celor mai recente cercetări din domeniul epigeneticii, 
conține complexul unic L.C.G.S MC 8.0, pătrunde adânc în structura pielii pentru a o curăța și a 
o umple vizibil, reducând în mod clar aspectul ridurilor. Regenerează fenomenal pielea, redându-i 
fermitatea instantaneu și restaurându-i strălucirea naturală. Pielea devine mai elastică, hidratată 
și mai plăcută la atingere. Acesta este cel mai prețios cocktail de nutrienți pe care îi puteți 
administra pielii.

CREMA PENTRU ZI ROYAL PERFECTION are grijă ca tenul tău să-și 
recapete aspectul sănătos, radiant și strălucitor. Pentru a întări efectele 
îngrijirii, vă recomandăm să utilizați împreună cu SERUL FACIAL PENTRU 
LIFTING EXTREM ANTI-AGING și CREMĂ AVANSATĂ DE NOAPTE AGE 
CONTROL din seria UTIQUE.

 

UTIQUE
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CREMĂ AVANSATĂ DE NOAPTE AGE CONTROL  este cea mai bună pază de noapte a frumuseții 
tale. Ingredientele puternice anti-îmbătrânire ale noii generații regenerează în profunzime, hidratând 
tenul, și întârziind efectiv procesul de îmbătrânire al pielii. Închide ochii și lasă-te purtată în lumea 
viselor, iar formula inovatoare din cremă va avea grijă de tenul tău, asigurându-i un aspect perfect.

CREMĂ AVANSATĂ DE NOAPTE AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM | 502027

Volum: 50 ml

1024,10 LEI
20482,00 LEI /1 l

INGREDIENTE REVOLUȚIONARE CARE INTRĂ ÎN PROFUNZIME ÎN PIELE ÎN TIMPUL NOPȚII:
 ` L.C.G.S MC 8.0 – formula atent concepută a cremei conține un complex inovator bazat 
pe studiile epigenetice, care a fost special selectat pentru FM WORLD. Acesta se 
bazează pe sinteza a două proteine cheie pentru un aspect tânăr: fibronectina, care 
interacționează, printre altele, asupra colagenului și proteoglicanilor, și proteina p53 
implicată în reînnoirea AND-ului. Datorită acestui fapt, are proprietăți puternice anti-
îmbătrânire, având un efect regenerant și netezitor asupra pielii.

 ` Cea mai nouă și mai blândă generație a derivatului din vitamin A  reprezintă, în prezent, una 
dintre cele mai eficiente substanțe anti-rid, dând strălucire tenului și îmbunătățind în mod 
eficient aspectul acestuia.

 ` Extractul din floarea-de-colț alpină  contracarează efectele stresului oxidativ cauzat de 
poluarea aerului și radiațiile ultraviolete, având un puternic efect de lifting asupra pielii 
din zona gâtului, ridicând în mod vizibil obrajii și netezind așa-numitele riduri “laba-
gâștei”. Datorită lui, tenul obosit și lipsit de strălucire va fi de domeniul trecutului, iar 
pielea ta va deveni mai rezistentă la efectele negative ale factorilor externi responsabili 
de procesele de îmbătrânire.

 ` Untul de shea  – este un ulei obținut din semințele unui copac African cu denumirea de 
Arborele de Shea (care în Africa este considerat sacru, fiind venerat de mii de ani). Lasă 
pielea perfect moale și hidratată.

CREMĂ AVANSATĂ  
DE NOAPTE AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

Datorită bogăției ingredientelor active selectate, cu puternic efect anti-îmbătrânire, care intră în 
profunzime în piele în timpul somnului, te vei trezi în fiecare dimineață cu un ten hidratat, regenerat 
și neted. Formula atent concepută conține complexul revoluționar L.C.G.S MC 8.0 special selectat 
pentru FM WORLD, care, datorită combinației sinergice dintre extractul derivat din floarea-de-colț 
alpină și untul de shea, are un efect puternic de ridicare, redând elasticitatea și întârziind eficient 
procesul de îmbătrânire a pielii. Crema luminează delicat pielea și îmbunătățește în mod eficient 
aspectul acesteia, reducând ridurile de expresie și ridicând pielea din zona gâtului. În sfârșit tenul tău 
va deveni mai elastic, hidratat și cu un aspect fantastic. În cele din urmă, își va recâștiga strălucirea 
naturală datorită regenerării și hrănirii sale în profunzime. CREMA AVANSATĂ DE NOAPTE AGE 
CONTROL îmbunătățește aspectul tenului tău, făcându-te să arăți din ce în ce mai bine.

În timpul odihnei, ingredinete atent selecționate pătrund în profunzime în piele, 
lăsând-o netedă și mai radiantă ca niciodată. Pentru efecte sporite ale îngrijirii, 
vă recomandăm să utilizați, împreună cu SERUL ANTI-AGING DE LIFTING 
EXTREM PENTRU FAȚĂ și CREMA PENTRU ZI ROYAL PERFECTION din seria 
UTIQUE.

UTIQUE
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Ochii sunt oglinda sufletului. Nu lăsa ca deficiențele pielii să îți afecteze strălucirea interioară, 
reflectându-te în ea ca în cel mai pur diamant. Formula inovatoare a CREMEI ACTIVE PENTRU 
OCHI EYE COMPLEX  hidratează în profunzime, redând elasticitatea pielii, reducând vizibil ridurile 
și diminuând cearcănele. Nimic nu îți va îngriji mai bine pielea delicată din jurul ochilor decât 
prețioasa inovație din familia UTIQUE.

CREMA ACTIVĂ PENTRU OCHI EYE COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX | 502028

Volum: 20 ml

755,30 LEI
37765,00 LEI /1 l

Aplicați o cantitate mică de cremă cu vârful degetelor pe pielea din jurul 
ochilor. Utilizați în fiecare dimineață și seară pentru a reda ferminatea pielii 
delicate din jurul ochilor și pentru a netezi vizibil așa-numitele riduri “laba 
gâștii”.

COMPOZIȚIA IDEALĂ DE INGREDIENTE INOVATOARE ARE GRIJĂ DE PIELEA DELICATĂ 
DIN JURUL OCHILOR:

 ` L.C.G.S MC 8.0 – radiațiile UV și lumina albastră au un efect advers asupra pielii sensibile 
din jurul ochilor, provocând stres oxidativ și, de asemenea, contribuind la apariția ridurilor 
de expresie. Din acest motiv, crema a fost îmbogățită cu un complex creat cu ajutorul 
mecanismelor epigenetice – L.C.G.S MC 8.0. Funcționează în două moduri: reduce efectele 
negative ale radiațiilor electromagnetice și ajută la regenerarea și netezirea pielii, întârziind 
procesul de îmbătrânire.

 ` Complexul din extrasul de Albizia julibrissin și rutozid  – stimulează sinteza colagenului 
și are efect asupra procesului de regenerare a pielii, netezind în mod vizibil ridurile "laba 
gâștii". În plus, are un efect de lifting asupra pleoapelor superioare ale ochilor, înălțându-le 
în mod vizibil.

 ` Acidul hialuronic cu masa moleculară mica –  este absorbit rapid în piele, sporind astfel 
fermitatea pielii și îmbunătățind elasticitatea acesteia.

 ` Peptida ciclica si ectoina  – hidratează profund și reduce vizibil ridurile, crescând 
fermitatea pielii.

 ` Cofeina– stimulează microcirculația sangvină, luminând ușor cearcănele inestetice de sub 
ochi.

CREMA ACTIVĂ PENTRU  
OCHI EYE COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX 

Compoziția perfectă a materiilor prime de cea mai înaltă calitate reface și hidratează pielea delicată din 
jurul ochilor. Crema ușoară luminează cearcănele de sub ochi, redând elasticitatea și fermitatea pielii. 
Îmbinarea fenomenală a ingredientelor – complexul unic L.C.G.S. MC 8.0, cofeina, acidul hialuronic cu 
masă moleculară scăzută și extractul de Albizia julibrissin și rutozidul – are efect asupra așa-numitelor 
riduri "laba gâștii", redând fermitatea pleoapelor superioare ale ochilor. CREMA ACTIVĂ PENTRU OCHI 
EYE COMPLEX va reda o strălucire extraordinară aspectului tău.

UTIQUE
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O comoară unică printre produsele cosmeticele de întinerire de lux. SERUL FACIAL PENTRU LIFTING 
EXTREM ANTI-AGING va avea grijă ca trecerea timpului să nu îți afecteze frumusețea. Formula 
puternic concentrată, revigorează intens și netezește tenul, estompând ridurile și ridicând vizibil conturul 
feței. Acest produs cosmetic profesionist va îmbunătăți aspectul pielii tale, redându-i un aspect frumos și 
tânăr.

INGREDIENTE PREȚIOASE CU ACȚIUNE INTENSĂ: 
 ` L.C.G.S MC 4.0 – formula unică a serului conține un complex revoluționar, selectat 
special pentru FM WORLD, bazat pe cele mai recente cercetări din domeniul epigeneticii, 
denumită viitorul cosmetologiei. Are proprietăți puternice anti-îmbătrânire – regenerează 
intensiv și netezește pielea. Pregătește perfect pielea pentru aplicarea următoarelor 
produse cosmetice, acționând în mod sinergic cu ele și sporind efectul acestora.

 ` Cea mai nouă și mai blândă generație pentru piele derivată din vitamin A  – în prezent 
una dintre cele mai eficiente substanțe de reducere a ridurilor - luminează delicat 
decolorarea pielii și îmbunătățește în mod eficient aspectul pielii.

 ` Lipopeptide – prin stimularea sintezei de elastină, contracarează subțierea pielii, ridicând în mod 
clar conturul feței.

 ` Complexul valoros de fitoestrogeni – reglează funcția glandelor sebacee.

 ` Combinația prețioasă de extract de caviar și oligoelemente – aur, argint, platină – ajută la 
întârzierea procesului de îmbătrânire a pielii, reducând vizibil ridurile.

SERUL FACIAL PENTRU LIFTING EXTREM ANTI-AGING 
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM   

Produse cosmetice extrem de concentrate, create pe baza unor ingrediente active de ultimă 
tehnologie. Complexul revoluționar L.C.G.S MC 4.0, special selectat pentru FM WORLD, 
regenerează intens și netezește tenul, pregătindu-l pentru aplicarea altor produse cosmetice, 
și sporind efectele acestora. Combinația prețioasă de extract de caviar și oligoelemente – aur, 
argint și platină – are efect asupra întârzierii procesului de îmbătrânire a pielii. Combinația de 
lipodipeptidă cu un complex valoros de fitoestrogeni și cea mai nouă și mai blândă pentru 
piele generație de derivați din vitamina A, intensifică acțiunea anti-rid a serului. Produsul 
cosmetic luminează delicat decolorările pielii, îmbunătățind în mod eficient aspectul acesteia. 
Contracarează înroșirea pielii, ridicând în mod vizibil conturul feței. Tenul tău va deveni în cele 
din urmă perfect hidratat și tensionat.

Aplicați o cantitate mică de ser, dimineața și seara, pe pielea curată a feței, a 
gâtului și a decolteului, pentru a impresiona prin frumusețe, în ciuda trecerii 
timpului. Pentru efecte sporite, vă recomandăm să utilizați crema de față din 
seria UTIQUE, după aplicarea serului.

UTIQUE SERUL FACIAL PENTRU LIFTING EXTREM ANTI-AGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM | 502030

Volum: 30 ml 

824,10 LEI
27470 LEI /1 l
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CREMĂ PENTRU BUST INTENS  
MODELATOARE ULTRA FIRMING 

ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 502031
Volum: 50 ml

686,60 LEI
13732 LEI/1 l

CREMA PENTRU BUST INTENS MODELATOARE ULTRA FIRMING  va evidenția ceea ce este cel mai 
feminin în tine. Formula avansată, dezvoltată cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație, are un efect 
deosebit asupra fermității și elasticității pielii din zona bustului, asigurând un efect vizibil de lifting. Lasă 
crema inovatoare UTIQUE să îți restabilească curburile voluptoase ale bustului.

INGREDIENTELE ATENT SELECȚIONATE ASIGURĂ FORMA IDEALĂ A BUSTULUI TĂU:
 ` Complexul unic Volumenic Plus MC 12.0  inspirat din medicina chineză din Orientul 
Îndepărtat și utilizând tehnologii inovatoare, stimulează maturarea și diferențierea celulelor 
adipoase și ajută procesul de stocare a lipidelor. Efectul este așa-numitul "Lipofilling 
Cosmetic", care mărește volumul de țesut adipos pe piept, fiind o alternativă excelentă la 
tratamentele de medicină estetică.

 ` Extrasul de alge maro din familia Dictyoptales are efect asupra nutriției adipocitelor, făcând 
bustul vizual mai mare și mai plin.

 ` Complexul de alge și pullulan bogat în aminoacizi, polizaharide, vitamin C și B12, 
fortifiază țesutul subcutanat, corectând forma bustului.

CREMĂ PENTRU BUST INTENS MODELATOARE ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM

Pentru a răspunde nevoilor femeilor moderne, am creat o CREMĂ INTENS MODELATOARE PENTRU 
BUST ULTRA FIRMING, intens concentrată, care reprezintă o alternativă la chirurgia estetică invazivă 
de modelare a sânilor. Formula avansată conține un complex unic Volumenic Plus MC 12.0, special 
selecționat pentru FM WORLD, care, în combinație cu concentrațiile mari de materii prime, cu acțiune 
revoluționară dovedită, îmbunătățește aspectul bustului. Acesta va deveni mai ferm și vizibil mai amplu. 
Compoziția atent selecționată ajută la menținerea și corectarea formei bustului. De acum încolo vei 
iubi din nou feminitatea corpului tău.

Aspirația către perfecțiune ... 
Inspirația frumuseții corpului feminin... Eficiența îmbinată cu plăcerea 
încântătoare ... Tu și CREMĂ PENTRU BUST INTENS MODELATOARE 
ULTRA FIRMING veți fi de nedespărțit

UTIQUE
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Un corp îngrijit și sănătos este un cadru elaborat al unui portret excepțional, iar CREMA DE CORP 
PENTRU FERMITATE INTENSĂ FIRMING COMPLEX  un artist eminent, care îmbunătățește 
defectele pielii corpului. Ingredientele alese cu grijă, netezesc și întind pielea, ajutând la reducerea 
grăsimii corporale. Crema ultra-modernă UTIQUE îmbunătățește aspectul siluetei tale, astfel încât 
să te poți lăuda cu ea ca și cu o operă de artă.

CREMĂ DE CORP PENTRU FERMITATE 
 INTENSĂ FIRMING COMPLEX 

FIRMING COMPLEX BODY CREAM | 502032
Volum: 120 ml

892,80 LEI
7440,00 LEI /1 l

UN COMPLEX DE CELE MAI BUNE INGREDIENTE, CARE ÎȚI MODELEAZĂ PERFECT 
SILUETA:

 ` Slimenum Ultra³ MC 16.0 – special pentru FM WORLDS, specialiștii au combinat materii 
prime de cea mai înaltă calitate și au folosit tehnologii de generație nouă pentru a crea un 
complex eficient pentru modelarea siluetei. Ingredientul minune conținut în CREMA DE CORP 
PENTRU FERMITATE INTENSĂ FIRMING COMPLEX, reduce cantitatea de țesut adipos 
acumulat, slăbind în mod eficient corpul și reducând în mod vizibil imperfecțiunile pielii. Silueta 
este modelată 3D, folosirea cremei asigurând efecte comparabile cu efectele procedurilor cu 
ultrasunetele.

 ` Acidul ximenic  face pielea mai elastică, asigurându-se că rămâne fermă și că își păstrează 
elasticitatea. În plus, crește eficiența mecanismelor antioxidante ale pielii, susținând protecția 
împotriva stresului oxidativ și asigurându-i un aspect frumos și sănătos.

 ` O combinație valoroasă de alge marine și proteine din plante asigură un efect vizibil de 
lifting.

 ` Extractul de bougainvillea, o plantă valoroasă, originară din America de Sud, este o 
componentă avansată din punct de vedere tehnologic, care susține procesele de reducere 
a grăsimii corporale și previne lăsarea pielii, crescând sinteza proteoglicanilor, colagenului și 
elastinei.

CREMA DE CORP PENTRU FERMITATE  
INTENSĂ FIRMING COMPLEX 
FIRMING COMPLEX BODY CREAM

Am compilat cele mai bune ingrediente cu tehnologia, pentru a te ajuta cu modelarea siluetei. Bazat 
pe cele mai recente cercetări științifice am creat un complex unic Slimenum Ultra³ MC 16.0, pe care 
l-am combinat cu concentrații mari de materii prime care stimulează arderea grăsimilor. Acest lucru 
a dus la crearea unui preparat inovator care, într-un mod revoluționar, susține structura pielii și ajută 
la reducerea simptomelor celulitei. Ingredientele inovatoare conținute în cremă susțin procesele de 
reducere a grăsimii corporale și împiedică lăsarea pielii, hidratând-o și redându-i fermitatea. Cu ajutorul 
unui corp frumos și sănătos te vei face remarcată.

Masați pielea cu crema, acordând o atenție specială locurilor cu probleme - 
cum ar fi abdomenul, coapsele, fesele sau brațele, pentru a vă bucura de un 
corp foarte ferm și frumos.

UTIQUE
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Imaginează-ți cum parfumul tău preferat capătă o formă unică pe care o poți atinge și de care te poți 
bucura pentru totdeauna ...Se amestecă pe pielea ta, lăsând un miros seducător și captivant. Te învăluie ca 
o țesătură delicată, mângâindu-ți simțurile. Astfel pot fi descries noile noastre PARFUMURI CREMĂ RUBY. 
Aceasta este chintesența luxului concentrat într-o consistență cremoasă.

PARFUMURI SUB FORMĂ DE CREMĂ RUBY 
RUBY SOLID PARFUM | 502029

Volum: 20 g 

892,80 LEI
44640,00 LEI /1 l

Sfat:
Parfumul se aplică cel mai bine cu degetele în locurile unde sângele pulsează și corpul 
menține căldura, și anume: în interiorul încheieturilor, în spatele urechilor, pe gât și în 
zonele de îndoire de la nivelul coatelor și genunchilor. Parfumurile vor rămâne astfel pe 
piele pentru o perioadă lungă de timp. 

EDIȚIE LIMITATĂ – cantitatea de produse aflată în vânzare este limitată

PARFUMURI CREMĂ RUBY  
RUBY SOLID PARFUM

Aceasta este o îmbinare extraordinară de note olfactive prețioase, sub forma unei creme, care 
este sursa senzațiilor excepționale de mângâiere simțurile. Compoziție exclusivistă, în care 
acordurile iasomiei și cele de cașmir se împletesc cu aromele dulci de vanilie și chihlimbar, iar 
în cele din urmă apar notele luminoase de oud alb, mosc negru și lemn uscat. Aceasta este 
chintesența eleganței închise într-un cadru frumos. Magnetizantă, seducătoare, tentantă ... 
simte-o pe pielea ta. Datorită faptului că parfumurile sunt sub formă de cremă, acestea sunt 
extrem de persistente pentru o perioadă lungă de timp. Tot ce aveți nevoie este o cantitate mică 
de cremă aplicată pe piele, pentru a simți mângâierea care vă va trezi toate simțurile.

Magneticele parfumuri RUBY care ți-au câștigat inima și care 
au câștigat premiul în competiția QLTOWY KOSMETYK 2017 
sunt acum disponibile și sub formă de PARFUMURI CREMĂ. 
Când sunt aplicate pe piele, te vor tenta cu un parfum senzual 
pentru o perioadă incredibil de lungă. Parfumul tău preferat 
într-o versiune complet nouă – încearcă-l astăzi.

UTIQUE
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UTIQUE

 4  GELUL DE DUȘ 
DE LUX UTIQUEC 
OUD & ROSE
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL OUD & ROSE 
502014 

Închideți ochii și lăsați 
combinația magnetică dintre 
notele de oud și trandafir să 
vă ducă departe.  
Este o plăcere pentru pielea 
dvs. care vă va răsplăti cu un 
aspect minunat. 

 2  GELUL DE DUȘ 
DE LUX UTIQUE  
FIG LEAVES
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL FIG LEAVES 
502016 

Notele de parfum ale 
frunzelor originale de 
smochin vă vor îmbrățișa cu 
o țesătură intrigantă... Pielea 
dvs. nu a fost niciodată atât 
de fină! 

 

 3  GELUL DE DUȘ 
DE LUX UTIQUEC 
AMBER
UTIQUE LUXURY SHOWER  
GEL AMBER  
502020

Vanilia combinată cu paciuli 
și scorțișoară reprezintă o 
combinație incredibilă de 
parfum care vă captivează 
cu dulceața ei. Revitalizează 
pielea mai mult ca niciodată!

 

 5  GELUL DE DUȘ 
DE LUX UTIQUE 
SANDALWOOD  
& PATCHOULI
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL SANDALWOOD & 
PATCHOULI 
502013

Mirosul senzual al lemnului 
de santal se împletește 
elegant cu notele relaxante 
de paciuli... Este  
o compoziție care aduce tot 
ce-i mai bun corpului tău. 

 

 1  GELUL DE DUȘ 
DE LUX UTIQUE 
GRAPEFRUIT  
& ORANGE BLOSSOM
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM 
502015 

Grapefruitul revigorant se 
potrivește perfect cu floarea 
senzuală de portocal.  Lăsați 
pielea să simtă prospețimea 
unică și un surplus de 
energie! 

200 ml 

110,40 LEI
552,00 LEI / 1 l

Gelurile de duș de 
lux UTIQUE de lux  îți 
transformă baia ta într-o 
senzație fascinantă care 
îți mângâie simțurile. 
Datorită ingredientelor 
inovatoare, Gelurile 
de duș UTIQUE îți vor 
îmbunătăți starea pielii 
lăsând-o mătăsoasă, în  
timp ce compozițiile de 
parfumuri seducătoare 
au un efect liniștitor și 
relaxant. Oferiți-vă un 
moment de plăcere de 
neuitat cu geluri de duș 
exclusive UTIQUE!

Regenerarea nectarului 
cu ingrediente prețioase...

Gelurile de duș de lux UTIQUE 
constituie cel mai bun cocktail de 
îngrijire a corpului, compus din 
compoziții de parfumuri prețioase 
și ingrediente atent selecționate, 
care vor regenera imediat pielea și 
o vor hidrata intens, în același timp 
lăsând un miros seducător de lungă 
durată. Curăță delicat pielea ta, fără 
a deteriora straturile de protecție. 
Acestea includ o formulă inovatoare 
numită Biohydration Plus  
și complexul WhitesenseTM.

 4  5 1  2  3

• Biohydration Plus este  
o formulă unică, selectată special 
pentru FM WORLD care asigură 
pielii tale o hitratare imediată pentru 
o perioadă lungă de timp. Datorită 
tehnologiei sale avansate, acțiunea sa 
este completă: regenerare imediată și 
destindere. În plus, previne pierderea 
apei, protejând astfel pielea de uscare.

• WhitesenseTM este un extract 
extraordinar din florile albe ale 
trandafirul de Provence (Rosa 
centifolia L.), iasomie (Jasminum 
officinale L.) și margaretă (Bellis 
perennis L.), care face imediat pielea 
corpului netedă și extrem de moale. 
Prezența produsului WhitesenseTM 
în gama de lux UTIQUE garantează  
o experiență excepțională și 
senzuală care vă va face să vă simțiți 
bine. 
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 3  BALSAMUL DE 
CORP UTIQUE DE 
LUX OUD & ROSE
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
OUD & ROSE 
502018 

Trandafirul și oud-ul este un 
duet de arome care te vor 
ameți. Esența de trandafir 
a feminității combinată cu 
oud-ul ferm îți vor lăsa pielea 
într-o stare perfectă. 

Balsamurile de corp de 
lux UTIQUE garantează 
îngrijirea profesională  
a pielii încununată cu 
un strop de rafinament.. 
Datorită ingredientelor 
foarte valoroase și 
texturii mătăsoase, 
acestea nu doar că îți 
înconjoară corpul cu un 
parfum frumos, dar îl și 
hidratează perfect. 
Te vor face să te 
simți ca o zeiță într-o 
grădină plină de arome 
senzuale.

 1  BALSAMUL DE 
CORP UTIQUE DE 
LUX AMBER
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
AMBER  
502017

Mirosul de vanilie, paciuli și 
scorțișoară vă vor duce pe 
un tărâm unic de parfum în 
care toată lumea se simte 
liberă. Pielea ta nu a fost 
niciodată atât de hidratată și 
regenerată.

 2  BALSAMUL DE 
CORP UTIQUE DE 
LUX GRAPEFRUIT  
& ORANGE BLOSSOM
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  
502019

Grapefruitul răcoritor și 
portocalul senzual vor 
asigura pielii o hidratare 
completă datorită căreia 
vă veți simți seducătoare și 
fermecătoare ca și cum ați fi 
fost la cel mai bun spa.

200 ml 

110,40 LEI
552,00 LEI / 1 kg

• Revitaoils Supreme este un 
complex inovator de revitalizare a 
pielii, selectat special pentru FM 
WORLD. Secretul său este originea 
sa naturală. Este o combinație unică 
de uleiuri provenite din macadamia, 
avocado, măsline, nucă de cocos, in, 
floarea-soarelui și arborele de argan, 
care oferă o sursă de vitamine și acizi 
grași nesaturați pentru piele. 

• HydromanilTM este o substanță 
activă foarte valoroasă derivată din 
semințele unei plante peruanenumite 
Tara. Datorită tehnologiei avansate, 
aceasta oferă o acțiune dublă: 
hidratare imediată și de durată 
și reglează procesul de exfoliere 
epidermică, ceea ce duce la 
îmbunătățirea aspectului pielii.

Un coctail hidratant din cele mai 
bune ingrediente pentru pielea ta

Fiecare dintre balsamurile de corp 
de lux UTIQUE reprezintă o sursă de 
ingrediente hidratante pentru pielea 
ta oferind o aromă senzuală și intensă. 
Formula avansată al balsamului include 
un complex inovator numit Revitaoils 
Supreme, special selecționat pentru 
FM WORLD, care include uleiuri 
nutritive si HydromanilTM inovatoare, 
responsabile de senzația de hidratare 
imediată și de lungă durată a pielii.

 1  2  3

UTIQUE
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ULEI DE LUX PENTRU PĂR
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

Sursa puterii sale este în combinația unică de uleiuri naturale certificate, extrase chiar din inima 
plantelor. Revitalizează culoarea și conferă strălucire părului, lăsându-l moale, neted 
și catifelat la atingere. 

 ` se absoarbe bine 
 ` nu încarcă părul
 ` are un miros plăcut de marțipan
 ` atomizorul îmbunătăţeşte semnificativ aplicarea uleiului pe păr și permite distribuirea 
uniformă

50 ml | 502005

254,00 LEI
5080,00 LEI/1 l

Forță naturală pentru părul tău. 
Sofisticatul mariaj al uleiurilor de 
argan, de jojoba, de semințe de 
in şi de migdale dulci cu untul de 
shea face ca părul să devină vizibil 
mai puternic, mai hrănit și mai 
hidratat. 

ULEI DE LUX PENTRU FAȚĂ
LUXURY FACE OIL 

O compoziție exclusivistă de uleiuri prețioase de origine 
vegetală. Redă pielii aspectul sănătos și radiant. Conține 
o doză foarte concentrată de vitamine şi antioxidanți, 
asigurând hrănirea intensă, hidratarea și regenerarea pielii. 

 ` este ideal sub machiaj, se poate utiliza atât ziua cât 
și noaptea

 ` datorită capacului cu pipetă, produsul se dozează și 
se aplicată cu ușurință pe față

30 ml | 502004

254,00  LEI
8466,67 LEI/1 l

Bogăția ingredientelor pentru pielea ta. Indispensabilele uleiuri de argan și de jojoba conferă efectul de 
piele hidratată şi sănătoasă. Minunata acțiune a uleiului pentru față se datorează uleiurilor de: primula, 
floarea soarelui, soia, ricin, gălbenele, trandafir, avocado și orez, precum și uleiurilor esenţiale selectate: de 
geranium, de ylang-ylang și de neroli.

UTIQUE



SURSA UNEI 
PIELI TINERE 
Vrem ca tenul nostru să rămână ferm și 
radiant cât mai mult posibil. În laboratoarele 
din întreaga lume, oamenii de știință 
studiază constant și îmbunătățesc rețetele 
de întinerire a pielii. Am folosit cele mai 
moderne tehnologii, am făcut descoperiri 
inovatoare pentru a crea marca de cosmetice 
specializate FONTAINAVIE. Aceasta este 
rețeta noastră pentru un ten întinerit 
de durată. Convinge-te pe pielea ta.
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MISIUNE: CONSOLIDARE ȘI PROTECȚIE | Serie recomandată pentru tenul mixt, gras, cu imperfecţiuni, predispus la iritații. 

• Matrixyl® 3000 – o combinaţie inovatoare de Tripeptida-1 şi Tetrapeptida-7, care stimulează producerea de colagen, încetineşte 
primele procese de îmbătrânire a pielii şi previne lăsarea pielii, îmbunătăţind flexibilitatea ei 

• Argintul – reglează secreția de sebum, păstrând echilibrul pielii
• Acidul hialuronic – asigură hidratarea adecvată, previne cheratoza seboreică
• Cafeina – stimulează micro-circulația, reduce edemele și cearcănele, netezește și întinde pielea

CREMĂ SILVER IMPULSE DE ZI
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Formulă inovatoare, cu argint, acid hialuronic 
şi complexul format din Tripeptida-1 și 
Tetrapeptida-7, pentru calmarea şi hidratarea pielii, 
precum şi pentru un aspect frumos şi tineresc.  
Cu o consistență uşoară. Hrănește pielea și  
o protejează de efectele nocive ale condițiilor 
atmosferice.

 ` argintul previne iritațiile
 ` cu cafeină, care stimulează microcirculația, 
extracte calmante de mușețel și ginseng

 ` o formulă inovatoare îmbogățită cu fracțiunea 
activă din rădăcină de rubarbă, extract din 
frunze de agave albastre și betaină

60 g | 503005.02

246,20 LEI
4103,33 LEI / 1 kg

CREMĂ SILVER IMPULSE DE 
NOAPTE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Este un bogat amestec de ingrediente active, 
cu o intensă acțiune nutritiva: inovatorul Matrixyl® 
3000 întârzie procesele de îmbătrânire a pielii, 
argintul are grijă de echilibrul său, iar acidul 
hialuronic o hidratează perfect. Efect: reducerea 
semnelor de deshidratare și de iritare ale pielii. 

 ` normalizează metabolismul lipidelor tenului 
mixt și gras

 ` ginsengul stimulează reînnoirea pielii, 
mușețelul calmează, iar extractul de rădăcină 
angelică are proprietăți antiinflamatorii

 ` formulă îmbogățită cu fracțiune activă 
obținută din rădăcină de rubarbă, extract din 
frunze de agave albastre și betaină

60 g | 503006.02

246,20 LEI
4103,33 LEI / 1 kg

CREMĂ SILVER IMPULSE PENTRU 
ZONA OCHILOR
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitalizează, calmează şi relaxează pielea delicată 
din jurul ochilor. Inovatorul complex format din 
Tripeptida-1 și Tetrapeptida-7 previne relaxarea 
pielii, îmbunătățindu-i tonusul şi elasticitatea, iar 
extractul de mușețel reduce edemele și tumefierile. 

 ` cu vitamina E antioxidantă, extract de 
rădăcină de coada calului, argint și cafeină

 ` formula îmbogățită cu fracțiunea activă din 
rădăcină de rubarbă tibetan, extract de frunze 
de agave albastru și betaină

21 g | 503007.02

179,50 LEI
8547,61 LEI / 1 kg

FONTAINAVIE

FRACȚIUNE ACTIVĂ DIN 
RĂDĂCINA DE RUBARBĂ 
MEDICINALĂ – este o componentă avansată 
din punct de vedere tehnologic, care acționează 
pe mai multe niveluri ale pielii, stimulând excelent 
mecanismele sale naturale de hidratare. Ajută 
regenerarea intensivă și reînnoirea barierei de 
lipide, datorită căreia pielea este protejează eficient 
împotriva deshidratării și a factorilor externi negativi. 
În plus, reglează perfect procesul natural de exfoliere 
a pielii, contribuind la îmbunătățirea vizibilă a culorii 
și la redarea strălucirii și a aspectului radiant.

EXTRACT DIN FRUNZE DE  
AGAVĂ ALBASTRĂ – o substanță unică cu 
efecte anti-îmbătrâni de o eficiență extrem de mare. 
Creează pe suprafața pielii o rețea de polizaharide 
care acționează în două moduri - asigură un efect 
vizibil de lifting, redând imediat fermitatea pielii, 
umplând perfect ridurile și reducându-le eficient 
vizibilitatea chiar de la prima aplicare.

BETAINA – este o substanță purificată care se 
găsește în mod natural în plante. Datorită celor mai 
recente tehnologii, este utilizată în cosmetică ca 
substanță care hidratează puternic pielea și reglează 
echilibrul hidric al celulelor. Datorită structurii sale 
unice, aceasta consolidează în mod eficient bariera 
lipidică a pielii, împiedicând pierderea excesivă a 
apei din epidermă și  protejând-o eficient împotriva 
deshidratării și iritațiilor.

Folosim tehnologiilor inovatoare pentru a vă îndeplini visul de a avea o piele fermă, netedă și tânără 
acum la îndemâna dvs. 

1

2

3

Ingridientele inovatoare conținute în cremele FONTAINAVIE sporesc 
eficacitatea lor. Hidratarea, regenerarea și tonifierea pielii dvs nu au fost 
niciodată mai ușoare. 
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FONTAINAVIE

MISIUNE: ÎMBUNĂTĂȚEȘTE ELASTICITATEA ȘI ILUMINEAZĂ | Pentru pielea care are nevoie de fermitate şi regenerare. 
• Aurul pur de 24 de carate – aurul micronizat încetineşte procesul de îmbătrânire a pielii şi apariția ridurilor, este un purtător perfect 

de substanțe nutritive, are o acțiune calmantă, iluminează și adaugă strălucire tenului
• Celulele stem din plante, incluse în cremele de noapte şi pentru ochi, provin dintr-o varietate extrem de rară de măr elveţian şi 

îmbunătăţesc vitalitatea celulelor stem ale pielii, care sunt responsabile pentru aspectul tineresc al pielii
• Coenzima Q10 – are acțiune antioxidantă, împotriva radicalilor liberi și foto-îmbătrânirii pielii
• Extractul de ginseng – stimulează regenerarea pielii, îmbunătățeşte circulația sângelui, are efect de întinerire și este regenerant 
• Acidul hialuronic – reține apa în epidermă și o netezește

CREMĂ GOLDEN BLISS DE ZI
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Formulă regală, cu aur de 24 de carate, pentru 
pielea care are nevoie de fermitate, netezire și 
vitalitate. Aceasta protejează împotriva efectelor 
nocive ale factorilor externi. Coenzima Q10 
încetineşte procesul de îmbătrânire a pielii și 
stimulează regenerarea acesteia. 

 ` bogată în substanțe nutritive
 ` cu adaos de pudră de perle, extract de semințe 
de struguri și aloe vera

 ` o formula nouă îmbogățită cu fracțiunea 
activă din rădăcină de rubarbă, extract din 
frunze de agave albastre și betaină

60 g | 503002.02

246,20 LEI
4103,33 LEI / 1 kg

CREMĂ GOLDEN BLISS DE 
NOAPTE
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Efectul sinergic al ingredientelor perfect selectate 
- aur de 24 de carate, celule stem din plante și 
coenzima Q10 - pentru hrănirea pielii pe timpul nopţii 
și îmbunătățirea elasticității sale. Este o soluţie pentru 
pielea care are nevoie de fermitate și netezire, lipsită 
de strălucire. 

 ` ceaiul verde are proprietăți antioxidante, 
planta de aloe calmează și acidul hialuronic 
hidratează

 ` o formulă nouă îmbogățită cu fracțiunea 
activă din rădăcină de rubarbă, extract din 
frunze de agave albastre și betaină 

60 g | 503003.02

246,20 LEI
4103,33 LEI / 1 kg

CREMĂ GOLDEN BLISS PENTRU 
ZONA OCHILOR
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Un adevărat elixir pentru pielea obosită, bazat pe 
celule stem din măr elvețian, care au proprietăți 
regenerante. Hidratează perfect și netezește pielea 
delicată din jurul ochilor, previne roșeața. Aceasta 
conține particule valoroase de aur de 24 de carate 
şi cafeină care stimulează microcirculația. 

 ` tripla putere a extractelor din plante: de coada 
calului, de hamamelis și de semințe de struguri

 ` o formulă nouă îmbogățită cu fracțiunea 
activă din rădăcină de rubarbă, extract din 
frunze de agave albastre și betaină 

21 g | 503004.02

179,50 LEI
8547,61 LEI / 1 kg
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SER CU EFECT DE LIFTING 
PENTRU ZONA OCHILOR
LIFT EXTREME EYE SERUM

Exclusivistul ser lifting nivelează cu 
precizie liniile și ridurile fine și reduce 
pungile de sub ochi. Prin combinația 
dintre Pentapeptida -18 şi 
Hexapeptida-8, acesta acționează la 
fel ca și botoxul, tonifiază, netezeşte şi 
fortifică pielea.

 ` efect imediat de lifting
 ` se utilizează în zona de sub ochi și 
pe anumite porțiuni ale feței 

5 ml | 503001

277,90 LEI
55580,00 LEI/1 l

SERUL CU EFECT DE LIFTING 
PENTRU ZONA OCHILOR 
A FOST PROCLAMAT CA 
PRODUSUL COSMETIC AL 
ANULUI 2016, PENTRU STIL!
Cititorii prestigioasei pagini de internet Styl.
pl au recunoscut că serul cu efect de lifting 
pentru zona ochilor FONTAINAVIE este cel mai 
bun produs cosmetic din categoria produselor 
de îngrijire facială. Sondajul pentru Produsul 
Cosmetic cu Stil se bucură de mulți ani de 
popularitate și de încredere în rândul 
utilizatorilor paginii de internet Styl.pl. Datorită 
acestui sondaj, aceştia pot alege, din bogata 
ofertă a producătorilor, articolele de înaltă 
calitate - iar serul nostru face parte din această 
selecţie.

FONTAINAVIE

CREMĂ CAVIAR REVIVAL DE ZI
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Comoara din adâncul mării - extractul de caviar 
- acesta este un adevărat elixir al tinereții pentru 
piele. Funcționează în sinergie cu bio colagenul 
concentrat, care influențează netezimea pielii, 
creând un strat protector delicat pe suprafața sa. 
Aurul de 24 de carate este un purtător excelent de 
substanțe nutritive. 

 ` u extract regenerant de ginseng
 ` o formula nouă îmbogățită cu fracțiunea 
activă din rădăcină de rubarbă, extract din 
frunze de agave albastre și betaină

60 g | 503008.02

246,20 LEI
4103,33 LEI / 1 kg

CREMĂ CAVIAR REVIVAL  
DE NOAPTE
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Asigură reconstrucția de noapte a pielii, datorită 
unui amestec bogat de ingrediente active  
valoroase. Extractul de caviar are un efect de 
întinerire, bio colagenul tonifică și conferă fermitate 
pielii, iar acidul hialuronic hidratează pielea. 

 ` cu argint și extract stimulator de ginseng
 ` cu formulă îmbogățită cu fracțiunea activă 
din rădăcină de rubarbă Tibetan, extract din 
frunze de agave albastre și betaină

60 g | 503009.02

246,20 LEI
4103,33 LEI / 1 kg

SER CAVIAR REVIVAL PENTRU 
ZONA OCHILOR
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Valorosul extract de caviar este baza hrănirii 
perfecte a pielii delicate din jurul ochilor. Efectul său 
este îmbogățit de bio colagen, care are o acțiune de 
tonifiere, și de un complex unic format din peptide 
și diamant. 

 ` uleiul de argan are o acțiune antioxidantă și 
de întinerire

 ` o formulă nouă îmbogățită cu fracțiunea 
activă din rădăcină de rubarbă Tibetană, 
extract din frunze de agave albastre și betaină 

21 g | 503010.02

179,50 LEI
8547,61 LEI / 1 kg

MISIUNE: HIDRATARE ȘI REVITALIZARE | Recomandate pentru pielea uscată, care are nevoie de hrănire, obosită, 
lipsită de strălucire.

• Extractul de caviar – fântâna tinereții provenite din adâncul mării, are un efect de întinerire și de hidratare, conține substanțe 
nutritive valoroase, cum ar fi aminoacizi și acizi grași esențiali, benefici pentru piele 

• Bio colagenul – este responsabil de tonusul, netezimea și fermitatea pielii, hidratează, regenerează și întinerește, creează un film 
protector delicat, care protejează împotriva pierderii excesive a apei

• Complexul de diamante și peptide – are o acțiune anti-îmbătrânire, influențează tonusul și elasticitatea pielii 
• Acidul hialuronic – hidratează si hrănește pielea
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CREMA EXCLUSIVISTĂ PENTRU FAȚĂ ÎMPOTRIVA SEMNELE DE ÎMBĂTRÂNIRE SPF 50  
pentru o îngrijire de lux anti-îmbătrânire, creată din combinația de tehnologii avansate și 
ingrediente de cea mai bună calitate. Află cum să păcălești timpul și să-ți menții tinerețea.

FONTAINAVIE

UN COMPLEX IDEAL DE INGREDIENTE SELECȚIONATE CU ATENȚIE:
 ` ulei Inca Inchi  – obținut ca urmare a presării la rece a nucilor din planta Sancha Inchi care crește în jungla peruviană. Acest ulei conține cea 
mai mare cantitate de acizi grași nesaturați din toate uleiurile vegetale naturale, antioxidanți (vitaminele A și E). Datorită acestui fapt, redă 
elasticitatea pielii, stimulând producția de colagen, estompând vizibil ridurile și încetinind formarea acestora.

 ` extractul din alge – este o adevărată comoară din adâncurile mării, fiind o sursă neprețuită de macro- și micronutrienți și vitamine ușor de 
absorbit. Una dintre cele mai valoroase proprietăți ale algelor este că ingredientele conținute în ele sunt absorbite foarte bine de stratul 
lipidic al epidermei, hrănind astfel în profunzime, regenerând și hidratând tenul.

 ` antioxidanți  – derivatul de vitamina C și acetatul de vitamina E – neutralizează radicalii liberi, care de ani de zile au fost cunoscuți ca fiind 
una dintre cauzele îmbătrânirii premature a pielii. Datorită acestui fapt, antioxidanții încetinesc formarea ridurilor.

 ` bisabolol – cea mai importantă substanță activă conținută în floarea de mușețel, care calmează eficient iritațiile pielii. În plus, are 
proprietăți antiinflamatorii și susține regenerarea epidermei.

CREMA EXCLUSIVISTĂ PENTRU FAȚĂ 
ÎMPOTRIVA SEMNELE DE ÎMBĂTRÂNIRE SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Datorită unei formule inovatoare, aceasta asigură îngrijirea și protecția 
multidimensională a pielii. Acțiunea sinergică a ingredientelor active ajută 
la hidratarea în profunzime, la nutriția și regenerarea pielii. La rândul său, 
un sistem special de filtrare UVA/UVB acționează ca un strat de protecție 
pe piele, împiedicând îmbătrânirea și depigmentarea acesteia. Acesta este 
produsul cosmetic de cea mai înaltă calitate, de neînlocuit. Dăruiește pielii 
tale îngrijirea luxoasă pe care o merită.

 ` consistența unică și transparentă face ca crema să se absoarbă 
perfect și să se răspândească ușor pe suprafața pielii,

 ` ideală ca bază pentru machiaj,
 ` hipoalergenică și rezistentă la apă.

50 ml | 503029

325,45 LEI
6509,00 LEI / 1 l

SPRAY PENTRU COPII SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Este un produs avansat din punct de vedere tehnologic, cu ajutorul căruia protejarea pielii delicate a copiilor 
de efectele dăunătoare ale soarelui, se transformă într-o plăcere reală, plăcută. Datorită unei formule 
inovatoare care conține un sistem de filtre UVA/UVB de înaltă calitate, pielea sensibilă a copiilor nu este 
doar protejată de arsurile solare, ci și hidratată, hrănită și regenerată. Acesta este un produs unic pe care atât 
părinții, cât și copiii lor îl vor iubi.

 ` consistența fantastică sub formă de spumă ușoară se aplică perfect, fiind absorbită instantaneu în 
piele.

 ` arome de căpșuni apetisante.
 ` hipoalergenic și rezistent la apă.
 ` destinat copiilor de peste 3 ani

150 ml | 503028

139,50 LEI
930,00 LEI / 1 l

PROTECȚIE RIDICATĂ ÎMPOTRIVA SOARELUI ȘI O ÎNGRIJIRE EXCELENTĂ  
DATORITĂ INGREDIENTELOR ATENT SELECȚIONATE:

 ` o dipeptidă prețioasă - carnosină - protejează pielea atât de efectele nocive ale soarelui, cât și de efectele negative ale aerului poluat. În plus, are 
proprietăți antioxidante, acționând sinergic cu vitamina E în reducerea leziunilor celulare cauzate de stresul oxidativ.

 ` bogat în aminoacizi, enzime, vitamine și minerale, sucul de aloe hidratează și calmează pielea delicată a copilului.

 ` având proprietăți calmante unice, alantoina acționează ca o compresă liniștitoare pe pielea iritată și consolidează stratul subțire hidroplod al pielii 
copiilor.

 ` cel mai important ingredient activ conținut în mușețel - bisabolol - prezintă un puternic efect calmant și stimulează regenerarea țesuturilor și 
reconstrucția epidermei.

 ` acetat de vitamina E, exercitând un efect protector asupra lipidelor membranelor celulare, crește capacitatea de absobție a apei în piele, oferind astfel 
un sentiment de hidratare în profunzime.

 ` pantenolul este un agent de calmare de neînlocuit, care accelerează în plus regenerarea epidermei și hidratează perfect pielea

în2 1



DESCOPER Ă 
FRUMUSEŢEA 
UNUI PĂR 
SĂNĂTOS
Îngrijirea profesională a părului, chiar la tine 
acasă? Începând de acum, este posibilă! 
Răspunzând așteptărilor tale, am creat noua 
linie de produse cosmetice HAIRLAB, care 
oferă părului un aspect sănătos și frumos. 
Datorită compozițiilor bogate și formulelor 
perfecte, adaptate nevoilor individuale, visul 
unei coafuri ideale devine realitate. Oferă-i 
părului tău ceea ce este mai bun și acesta 
va deveni podoaba ta cea mai frumoasă!



AQUA2

HAIRLAB | 6160 | HAIRLAB

Maciej Maniewski – hairstilistul celebrităților, virtuoz al foarfecelor, conducător al juriului în 
programul de televiziune „Mistrzowskie cięcie” și gazda programului „Afera fryzjera”, maestru 
al metamorfozei din programul „Sablewskiej sposób na modę”, mecena culturii, care ani la rând 
a fost legat de industria de fashion. Omul în fața căruia părul nu are nici un secret! Recent, el 
a devenit Ambasadorul liniei de produse de lux HAIRLAB pentru îngrijirea părului.

HAIRLAB

ULEI DE HIDRATARE 
INTENSĂ PENTRU PĂR
AQUA2 OIL 

Hidratează și netezește părul, previne
despicarea vârfurilor și facilitează pieptănarea. 
Ingredientele special selectate protejează 
părul împotriva pierderii de apă. Este suficient 
să masezi părul cu câteva picături de ulei 
pentru a-i conferi o moliciune și o finețe 
extraordinară (dacă dorești să obții un efect  
spectaculos, poţi utiliza mai multe picături). 

 ` contine ulei hrănitor de jojoba, care 
îmbunătățește condiția părului

 ` poate fi folosit pe părul umed sau uscat 
 ` hidratează intens părul, oferindu-i 
moliciune și o strălucire deosebită

 ` datorită lui, firele despicate nu mai sunt 
problema ta 

100 ml | 520004

199,70 LEI
1997,00 LEI / 1 l

MASCĂ PENTRU PĂR USCAT
AQUA2 MASK

Salvarea pentru părul uscat, deteriorat şi care se 
electrizează! Masca hidratează intens și hrănește 
părul, făcându-l să arate sănătos și strălucitor. În 
plus, aceasta facilitează pieptănarea. Efect: păr 
puternic şi plin de strălucire.

 ` se limpezeşte 
 ` conține uleiuri de in, de jojoba și de orez, care 
hidratează și hrănesc părul

 ` datorită ei, îți piepteni fără probleme părul
 ` previne ruperea firului de păr și electrizarea sa
 ` pentru a intensifica acțiunea măștii, merită 
să adaugi în ea câteva picături de ULEI DE 
HIDRATARE INTENSĂ PENTRU PĂR

 ` dacă ai părul vopsit, pune câteva picături de 
ELIXIR PENTRU PĂR VOPSIT în mască, pentru 
a obţine o culoare profundă, deosebită, precum 
și o strălucire frumoasă a părului 

250 ml | 520003

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 l

ŞAMPON PENTRU PĂR USCAT
AQUA2 SHAMPOO

Uită de părul uscat, lipsit de strălucire! Folosind 
acest șampon, chiar și cel mai uscat păr își 
recâștigă aspectul sănătos și devine strălucitor. 
Datorită conținutului de acid hialuronic, şamponul 
hidratează intens, hrănește și fortifică părul, curăță 
delicat părul și scalpul.

 ` conține acid hialuronic, care hidratează 
intens părul

 ` îmbunătățește condiția părului: hrănește și 
fortifică

 ` datorită lui, părul îşi recapătă aspectul 
sănătos și frumos, devine strălucitor și elastic

 ` cel mai bine, folosește-l în duet cu MASCA 
PENTRU PĂR USCAT 

250 ml | 520001

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 l

Datorită formulei intense, îmbogățită cu o doză suplimentară de acid 
hialuronic, linia de produse AQUA² hidratează perfect părul uscat, ondulat și 
deteriorat. Linia de produse AQUA² reface flexibilitatea părului protejând în 
același timp culoarea și asigurând totodată o strălucire incredibilă și  
o hidratare completă.

ÎNGRIJIREA PERFECTĂ A PĂRULUI



INTENSE2 
REGENERATING

HAIRLAB | 6362 | HAIRLAB

Ingredientele selectate cu grijă asigură hidratarea și hrănirea intensă a părului. 
Această linie include trei produse perfect selectate care asigură părului uscat 
și deteriorat, cea mai bună condiție posibilă. CU INTENSE2 REGENERATING 
părul tău își recapătă o formă bună care garantează o coafură frumoasă!

HAIRLAB

SPRAY INTENS 
REGENERANT PENTRU
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenerează și reconstruiește chiar 
și cel mai deteriorat și mai sensibil 
păr. Spray-ul are o textură ușoară și 
delicată, care nu încarcă părul și care 
facilitează pieptănarea și stilizarea 
acestuia. 

 ` conține pantenol, care 
revitalizează părul

 ` nu necesită clătire 
 ` nu încarcă părul
 ` extrem de rapid și ușor de 
aplicat: pulverizează-l pe păr, 
de la rădăcină până la vârf, iar 
acesta își va redobândi aspectul 
sănătos! 

150 ml | 520007

199,70 LEI
1331,33 LEI / 1 l

MASCĂ REGENERANTĂ 
PENTRU PĂR
INTENSE2 REGENERATING MASK

Dacă ai o problemă cu părul deteriorat sau 
puternic sensibilizat, atunci această mască 
este perfectă pentru tine! Pantenolul 
conținut în produs este responsabil pentru 
hidratarea părului, precum și pentru 
regenerarea și fortifierea sa. Părul arată 
mai puternic și mai elastic.

 ` îngrijirea delicată și plăcută a 
părului sensibilizat

 ` se limpezeşte
 ` se descurcă perfect chiar şi cu părul 
foarte deteriorat 

 ` cu scopul de a intensifica acțiunea 
măștii, poţi adăuga câteva picături 
de ELIXIR PENTRU PĂR VOPSIT (în 
special, dacă ai părul vopsit)

250 ml | 520006

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 l

ŞAMPON INTENS 
REGENERANT PENTRU 
PĂR
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Conceput pentru părul uscat, fragil, 
foarte deteriorat, sensibilizat ca 
urmare a intervențiilor chimice. 
Conține pantenol, datorită căruia 
hrănește perfect părul, îl regenerează 
și îl întărește. Curață delicat pielea 
capului. 

 ` hrănește intens părul deteriorat
 ` combină perfect proprietățile de 
curățare cu regenerarea intensă 
și cu protecția

 ` conține pantenol nutritiv
 ` se foloseşte în duet cu MASCA 
PENTRU PĂR VOPSIT 

250 ml | 520005

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 l

ÎNGRIJIREA PERFECTĂ A PĂRULUI



VOLUME 2

HAIRLAB | 6564 | HAIRLAB

SPRAY PENTRU CREȘTEREA 
VOLUMULUI PĂRULUI
VOLUME2 SPRAY

Datorită conținutului de proteine 
hidrolizate din grâu, acesta conferă părului 
moliciune și îi mărește optic volumul. 
De asemenea, spray-ul hrănește firele 
de păr. Are o textură delicată, astfel încât 
nu încarcă părul. 

 ` foloseşte-l în duet cu ŞAMPONUL 
PENTRU CREȘTEREA VOLUMULUI 
PĂRULUI

 ` fără limpezire
 ` este suficient să-l pulverizezi pe păr și 
coafura capătă un volum incredibil

 ` are o acțiune nutritivă

150 ml | 520009

199,70 LEI
1331,33 LEI / 1 l

ŞAMPON PENTRU CREȘTEREA 
VOLUMULUI PĂRULUI
VOLUME2 SHAMPOO

Datorită acestuia, părul subțire, delicat 
și lipsit de volum nu va mai fi grija ta! Conține 
proteine hidrolizate din grâu, care stimulează 
revitalizarea, hidratarea și mărirea volumului 
părului.

 ` pentru utilizarea zilnică
 ` efect: mărirea volumului și, în același 
timp, hidratarea părului

 ` delicata lui consistență nu încarcă părul, 
conferă volum coafurii și părul devine mai 
ușor și mai voluminos

250 ml | 520008

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 l

HAIRLAB

Linia de produse VOLUME2 asigură atât un volum incredibil cât și hrănire și hidratare 
intensă. Datorită formulei sale unice, părul va fi puternic, flexibil și strălucitor.  
VOLUME2 va oferi volum și sănătate părului tău. Oferă-i volum părului tău, așa cum 
nu ai avut niciodată. 

ÎNGRIJIREA PERFECTĂ A PĂRULUI



IDEAL2 
COLOUR

HAIRLAB | 6766 | HAIRLAB

HAIRLAB

ELIXIR PENTRU PĂR 
VOPSIT
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Recomandat pentru toate tipurile de 
păr, în special după vopsirea părului. 
Elixirul intensifică profunzimea și 
durabilitatea culorii. Este suficient 
să adaugi 5-10 picături în MASCA 
PENTRU PĂR VOPSIT, pentru ca 
părul vopsit să obțină o strălucire 
remarcabilă și o culoare intensă.

 ` se limpezeşte
 ` datorită elixirului, părul are un 
aspect sănătos și strălucește 
extraordinar, ca un briliant 

75 ml | 520011

259,60 LEI
3461,33 LEI / 1 l

MASCĂ PENTRU PĂR VOPSIT 
IDEAL2 COLOUR MASK 

Formula sa ideală conferă luciu părului 
și îmbunătățește durabilitatea culorii. 
Masca protejează părul vopsit împotriva 
decolorării și, în același timp, îl regenerează 
și îl hrănește, prin urmare acesta capătă un 
aspect sănătos și mai strălucitor. 

 ` conține filtre naturale
 ` se limpezeşte
 ` formula protejează împotriva decolorării 
și asigură părului o strălucire de lungă 
durată

 ` părul devine mătăsos
 ` pentru a intensifica acțiunea sa,poți 
să adaugi, în mască, câteva picături de 
ELIXIR PENTRU PĂR VOPSIT 

250 ml | 520010

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 l

O  întărire a pigmentului după vopsire, o evidențiere a culorii și o protecție împotriva 
decolorării - acesta este IDEAL2 COLOR! Asigură o hidratare și hrănire completă a părului 
datorită ingredientelor valoroase pe care le conține. Coafura ta va arăta ca și  cum tocmai 
ai părăsit salonul de frizerie. Punctul culminant al acestei linii este o culoare frumoasă și 
o strălucire intensă  

ÎNGRIJIREA PERFECTĂ A PĂRULUI



CURLY2

HAIRLAB | 6968 | HAIRLAB

EMULSIE DE NETEZIRE PENTRU PĂR ONDULAT
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Datorită colagenului hidrolizat din compoziția sa, părul devine neted și foarte ușor de 
aranjat. Emulsia îl protejează, de asemenea, împotriva umezelii, factorilor atmosferici și 
de temperatura înaltă din timpul coafatului. Facilitează aranjararea 
părului creț sau ondulat natural.

 ` disciplinează curbura buclelor și, în același timp, le hidratează
 ` fără clătire
 ` facilitează așezarea părului 
 ` datorită conținutului de proteine din grâu, netezește părul ondulat, formând un 
film de protecție pe acesta  

175 ml | 520002

199,70 LEI
1141,14 LEI / 1 l

HAIRLAB Loțiunea CURLY2 bogată în substanțe nutritive valoroase, îți vor face buclele de păr mai disciplinate și mai ușor de coafat. 
Vă protejează părul împotriva umezelii, a condițiilor meteorologice și a temperaturilor înalte în timpul coafării. În sfârșit, 
părul tău nedisciplinat poate fi ușor de controlat!

ÎNGRIJIREA PERFECTĂ A PĂRULUI



DELICATE2 

HAIRLAB | 7170 | HAIRLAB

ȘAMPON DELICAT PENTRU SCALP IRITAT 
ȘI SENSIBIL
DELICATE2 SHAMPOO

Datorita formulei sale bogate, precum și proprietăților delicate, acesta 
calmează scalpul și reface echilibrul acestuia, iar părul își recapătă 
vitalitatea și hidratarea adecvată.

 ` calmează și hidratează scalpul iritat și, în același timp, 
revitalizează excelent părul

 ` poate fi folosit pentru toate tipurile de păr
 ` se descurcă bine cu pielea sensibilă sau iritată a capului 

250 ml | 520012

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 l

HAIRLAB

DELICATE2 SHAMPOO curăță delicat părul și scalpul, 
asigurând o hidratare optimă a parului datorită ingredientelor 
perfect selectate. Este un produs unic care oferă acțiune 
delicată, dar extrem de eficientă. Îngrijirea problematică 
a scalpului nu a fost niciodată atât de simplă!

 

ÎNGRIJIREA SCALPULUI ŞI PĂRULUI



ANTI 
DANDRUFF2

HAIRLAB | 7372 | HAIRLAB

ŞAMPON ANTIMĂTREAȚĂ 
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Destinat persoanelor care se luptă cu mătreața uscată. 
Formula șamponului curăţă pielea capului, lăsând 
o senzație de prospețime. Acesta ajută la calmarea 
mâncărimilor, eliminarea uscăciunilor și iritaţiilor cauzate 
de mătreață. 

 ` ajută la combaterea mătreții uscate și, în același 
timp, întărește structura de keratină a părului 
uscat și fragil

 ` are un efect calmant: îngrijește delicat pielea 
iritată de mătreață a capului

 ` cel mai bine, utilizează-l împreună cu ELIXIRUL 
ANTIMĂTREAȚĂ 

250 ml | 520016

193,70 LEI
774,80 LEI / 1 kg

ELIXIR ANTIMĂTREAȚĂ 
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Conține ingrediente active preţioase: extract de 
mesteacăn, vitaminele B6 şi PP, precum și pantenol, care 
curăță pielea capului.

 ` datorită acțiunii calmante, acesta reduce senzaţia 
de mâncărime

 ` are un efect calmant asupra pielii capului
 ` se descurcă bine, atât cu mătreața uscată cât și cu 
mătreața grasă

 ` ușor de aplicat: este suficient să masați părul ud cu 
o cantitate mică de elixir

150 ml | 520015

199,70 LEI
1331,33 LEI / 1 kg

HAIRLAB

Linia de produse ANTI DANDRUFF2 reglează secreția excesivă de sebum și producerea 
mătreții datorită formulei tehnologice avansate și a bogăției de ingrediente. Întărește stratul 
de păr deteriorat și uscat, ajutînd la ameliorarea oricărei inflamații a scalpului. Părul devine 
strălucitor și hidratat și te face să uiți complet de mătreață.

ÎNGRIJIREA SCALPULUI ŞI PĂRULUI



STRONG2 
& MORE HAIR

ENERGISING2 
SHAMPOO

HAIRLAB | 7574 | HAIRLAB

ULEI FORTIFIANT 
ÎMPOTRIVA CĂDERII 
PĂRULUI
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Tratamentul intensiv previne căderea 
părului. Conține un amestec special 
selectat de extracte din plante 
(coada șoricelului, chinină, podbal) și 
substanțe active (zinc, vitamine), care 
îmbunătățeşte starea rădăcinii părului 
şi care reduce considerabil căderea 
părului.

 ` întărește părul și previne căderea lui
 ` are o aromă plăcută, răcoritoare 
 ` simplu de utilizat: masează pe pielea 
capului 15-20 de picături, la interval 
de două zile

30 ml | 520014

259,60 LEI
8653,33 LEI / 1 kg

ȘAMPON FORTIFIANT 
PENTRU PĂR
ENERGISING2 SHAMPOO 

Destinat pentru părul slab, cu 
tendință de cădere. Conține extracte 
prețioase de plante, inclusiv extracte 
de ginseng și de brusture, care 
fortifică părul și previne căderea 
lui. Șamponul are o acțiune de 
normalizare și de regenerare.

 ` întărește părul și previne 
căderea lui

 ` este ideal pentru bărbații care își 
doresc un păr des şi sănătos 

 ` pentru rezultate mai bune, 
folosește-l împreună cu ULEIUL 
FORTIFIANT ÎMPOTRIVA 
CĂDERII PĂRULUI

250 ml | 520013

199,70 LEI
798,80 LEI / 1 kg

HAIRLAB

Ultra-efect de întărire pentru părul tău deteriorat 
și fragil. Îmbunătățește starea rădăcinilor părului 
tău și reduce vizibil căderea părului datorită 
tehnologiei avansate. Visul tău de a avea un păr 
frumos și des este în sfârșit la îndemâna ta!

Pielea capului este perfect proaspătă și structura părului 
este întărită. Șamponul previne căderea părului și adaugă o 
strălucire sănătoasă datorită ingredientelor prețioase și a unei 
formule unice. Îngrijirea părului nu a fost niciodată atât de 
ușoară și eficientă! 

ÎNGRIJIREA SCALPULUI ŞI PĂRULUI



RECÂȘTIGĂ 
ECHILIBRUL
Principala motivație a activităților noastre 
sunt nevoile tale. Trăim în vremuri extrem 
de intense - stresul, oboseala și poluarea 
mediului ne acompaniază în fiecare zi. În plus, 
accesul la produse naturale, sănătoase este 
dificil, iar ritmul rapid al vieții favorizează 
obiceiurile proaste - mese neregulate, somn 
puțin, lipsa sportului. De aceea, facem tot ce 
ne stă în putință pentru ca prin suplimentele 
NUTRICODE să îți recâștigi echilibrul, 
susținut de o bună funcționare a corpului.
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Din motive de îngrijorare pentru sănătatea și bunăstarea dvs., am dezvoltat noi produse inovatoare – 
suplimente nutritive NUTRICODE. Vrem ca suplimentele zilnice nu doar să vă îmbunătățească sănătatea ci 
să fie și delicioase - de aceea 5 dintre ele au fost comprimate într-o formă inovativă de jellybeans  jeleuri).

ȘAPTE SUPLIMENTE NUTRITIVE NOI ȘI REVOLUȚIONARE – INCLUSIV  
CINCI SUB FORMA DE JELEURI DELICIOASE PENTRU COPII ȘI ADULȚI

PRODUSE NOI

DESCOPERIRI INOVATOARE SPECIAL GÂNDITE PENTRU NEVOILE TALE

COLLAGEN PRO FLEX STRENGHT SYSTEM (p. 80-81) sprijină pe deplin funcționarea 
articulațiilor - destinată atât pentru cartilajul articular, cât și pentru mușchii și tendoanele implicate 
în activitatea fizică. IDEAL SHAPE, (p. 82-83) combinat cu o dietă cu conținut scăzut de calorii, vă 
va ajuta să pierdeți excesul de kilograme și să mențineți greutatea corporală corectă.

SUPLIMENTE DELICIOASE ȘI PERFECTE PENTRU SĂNĂTATEA TA

PENTRU ADULȚI
PROBIOTIC GUMMIES (p. 86) datorită conținutului mare de 2,5 miliarde de bacterii probiotice 
din fiecare jeleu, acestea sunt excelente în refacerea naturală a microflorei intestinale din organism. 
PERFECT SLIM GUMMIES (p. 84) cu cetone de zmeură, extract de cafea verde și Garcinia 
cambogia, veți obține o siluetă de invidiat. EYE PROTECT GUMMIES (p. 85) este  
o compoziție perfectă a ingredientelor active care susțin o vedere mai bună.

PENTRU INTREAGA FAMILIE
O! MEGA-3 GUMMIES (p. 87) completează perfect dieta copiilor și adulților cu acizii grași esențiali 
formați din omega-3. HEALTHY BONES GUMMIES (p. 88) este o excelentă sursa de vitamina D 
pentru atât pentru persoanele tinere cât și pentru cele mai în vârstă.
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COLLAGEN PRO FLEX 
STRENGTH SYSTEM 
SUPLIMENT ALIMENTAR REVOLUȚIONAR PENTRU SĂNĂTATEA ARTICULAȚIILOR ȘI OASELOR:
• compoziția inovatoare de ingrediente active este concepută pentru persoanele care doresc să aibă grijă de siluetă.
• un supliment alimentar inovator, care susține funcționarea articulațiilor într-un mod complex – are impact în mod 

pozitiv atât asupra cartilajului articular, cât și asupra mușchilor și tendoanelor.
• conține colagen marin natural, cu un grad înalt de purificare și cu o biodisponibilitate excelentă.
• rețeta ultra-modernă a fost dezvoltată astfel încât ingredientele individuale să lucreze în sinergie, asigurând 

eficacitatea extraordinară a suplimentului.

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH SYSTEM
SUPLIMENT ALIMENTAR

Este un produs inovator care constă în ingrediente active de cea mai înaltă calitate, 
care, acționând în sinergie, susțin considerabil starea articulațiilor și a oaselor. 
Conține colagen marin natural care este absorbit excelent de către corpul uman. 
Compoziția atent selectată susține în mod corect buna funcționare a articulațiilor 
– are un efect pozitiv asupra stării cartilajului, a activității mușchilor și tendoanelor 
și asupra menținerii oaselor sănătoase.COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH 
SYSTEM vă va ajuta să aveți grijă de condiția fizică și să vă bucurați la maxim  
de viață. 
 
Luați 2 capsule pe zi, de fiecare dată cu apă.

2 x 30 CAPSULE 
CURS DE 30 DE ZILE 

13,93 g, 15,22 g | 801018

312,90 LEI
10734,13 LEI / 1 kg

COLAGEN MARIN NATURAL
Colagenul este una dintre proteinele de bază găsite în organism. Este un material de construcție, printre altele al țesutului 
conjunctiv, pielii, articulațiilor, tendoanelor sau ligamentelor. Organismul nostru reconstruiește în mod regulat fibrele de 
colagen, însă, din diverse motive, acest proces poate fi afectat, de exemplu din cauza rănilor sau a vârstei înaintate.Pentru a 
produce COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH SYSTEM, a fost utilizat colagen marin obținut din somonul de Atlantic. Datorită 
structurii mici a moleculelor, este cu siguranță mai bine absorbit de organism decât colagenul din carnea de vită sau cea 
de porc. Datorită acestui fapt, stimulează efectiv condrocitele să producă colagen în cartilaje, contribuind la îmbunătățirea 
mobilității articulațiilor. 

PREȚIOASELE PROPRIETĂȚI ALE PLANTEI SCUTELLARIA BAICALENSIS
Această plantă minunată din Asia de Est are o serie de proprietăți benefice pentru corpul uman. În China se numește “yellow gold”  
- aurul gabel datorită culorii rădăcinii sale, care este bogată în compuși activi - această parte a plantei reprezintă o materie primă 
vindecătoare. Scutellaria Baicalensis conține, printre altele, flavone tip lipofil, saponine steroidice, glicozide, precum și coenzima Q10, 
ceea ce îl face un antioxidant extrem de puternic. Are efecte benefice asupra articulațiilor - reduce stresul oxidativ asociat cu pierderea 
colagenului din cartilaje și contribuie la menținerea flexibilității tendoanelor.

COMPONENTE SELECTATE CARE SUSȚIN FUNCȚIONAREA ARTICULAȚIILOR:
Colagenul – este principalul material de construcție a tendoanelor și cartilajelor care formează 
articulațiile. Suplimentul conține colagenul marin cu un grad ridicat de purificare, obținut cu 
respectarea standardelor farmaceutice.
Vitamina C – ajută la producerea corespunzătoare a colagenului pentru a asigura buna funcționare  
a cartilajului și a oaselor.
Scutellaria baicalensis – este un puternic antioxidant care susține eficient protecția articulațiilor, 
tendoanelor și mușchilor.
Vitamina D – ajută la buna funcționare a mușchilor care au un impact semnificativ asupra  
funcționării articulațiilor.
Calciul – este esențial pentru meținerea sănătății oaselor.
Sulfat de glucozamină – este un precursor important al unor biomolecule, inclusiv al condroitinei, 
care este una dintre principalele componente ale cartilajului articular.

PRODUSE NOI
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IDEAL SHAPE ORZ TÂNĂR PENTRU UN ASPECT MEREU TÂNĂR  
Un aspect tineresc și sănătos constă, în primul rând, într-o piele frumoasă, într-o siluetă subțire și o stare excelentă a corpului. Cum să obțineți atât de multe 
beneficii în același timp? Răspunsul la această întrebare este orzul tânăr.  

Pentru o siluetă subțire:  conținutul ridicat de fibre alimentare, o multitudine de aminoacizi exogeni și prezența clorofilei - un colorant 
natural verde - fac din orzul tânăr una dintre cele mai eficiente substanțe de slăbire. Fibrele nu numai că încetinesc absorbția 
grăsimilor, ci ajută la peristaltismul intestinal și rezolvă problemele asociate cu constipația. Clorofila, cu proprietățile sale de curățare, 
reglează sistemul digestiv și eliberează organismul de toxine.
Pentru o piele impecabilă: Antioxidantul Glycosylisovitexin conținut în orzul tânăr acționează împotriva radicalilor liberi aproximativ de 
cinci sute de ori mai eficient decât vitamina E, denumită "youth vitamin” - vitamina tinereții. Acest antioxidant puternic are efect în mod 
clar asupra întârzierii proceselor de îmbătrânire a pielii.  
Pentru un corp sănătos: orzul tânăr este o sursă excelentă de vitamine B, în plus, conține mult mai multă vitamină C ca lămâia și  
beta- caroten comparativ cu morcovul. De asemenea, conține biotină, acid folic, calciu, fier, zinc, magneziu, antioxidanți, precum  
și mai mult de 20 de enzime care adesea lipsesc din dieta zilnică.  

CEAI VERDE ȘI ZINC PENTRU SĂNĂTATE
Prezența ceaiului verde în suplimentul alimentar inovator IDEAL SHAPE nu are ca scop numai intensificarea efectului de slăbire al orzului tânăr 
prin creșterea beta-oxidării acizilor grași, dar are și un efect pozitiv asupra stării de bunăstare. Ajută la menținerea colesterolului și zahărului 
din sânge la un nivel normal și susține activitatea sistemului circulator. Zincul ajută, printre altele la menținerea unui metabolism adecvat al 
carbohidraților, macronutrientilor și acizilor grași. De asemenea, are un efect pozitiv asupra protecției celulelor împotriva stresului oxidativ.

UN ELIXIR NATURAL AL TINEREȚII ȘI O BOGATĂ SURSĂ DE SĂNĂTATE:
•  fiecare capsulă este o bombă de vitamine, aminoacizi și minerale,
•  orz tânăr, datorită conținutului ridicat de fibre care reduc absorbția grăsimilor și susțin procesele digestive,  

 este un suport de neînlocuit al organismului în procesul de slăbire și menținere a unei greutăți corporale sănătoase,
•  ceaiul verde vă ajută să vă îmbunătățiți starea generală de sănătatea, susținând, de asemenea, scăderea în greutate.  

 Concentrațiile ridicate de teină și polifenoli din grupul de catechine conținute în acesta accelerează rata metabolismului  
 în repaus, ceea ce vă permite să ardeți mai multe calorii,

•  colagenul marin - foarte purificat și menținut la standarde farmaceutice - reduce vizibil aspectul ridurilor, întârzie procesul  
 de îmbătrânire a pielii și îmbunătățește hidratarea și elasticitatea,

•  zincul este important în menținerea metabolismului carbohidraților și al echilibrului acido-bazic și contribuie la menținerea  
 sănătății părului, a pielii și a unghiilor.

IDEAL SHAPE
SUPLIMENT ALIMENTAR

Reprezintă un supliment perfect pentru dieta 
persoanelor care doresc să-și mențină silueta și să aibă 
grijă de sănătatea lor. Datorită compoziției perfecte a 
ingredientelor selectate cu atenție, influențează pozitiv 
starea corpului și, împreună cu o dietă cu conținut 
scăzut de calorii, ajută la pierderea kilogramelor inutile 
și la menținerea unei mase corporale sănătoase. IDEAL 
SHAPE va avea grijă de dvs. într-un mod perfect și 
complex - îmbunătățește sănătatea și frumusețea.  

Luați o capsulă dimineața și după-amiaza în timpul mesei. Beți de 
fiecare data câte un pahar de apă.

60 CAPSULE  
CURS DE 30 DE ZILE 
26,2 g | 801024

116,90 LEI
4461,83 LEI / 1 kg

PRODUSE NOI
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PERFECT SLIM GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` cu extracte naturale pentru o siluetă perfecta,
 ` conține cetone de zmeură de cea mai bună calitate,
 ` bun pentru vegetarieni. 

Consumați două jeleuri pe zi.. 

28 DE JELEURI CU GUST DE MERE PENTRU ADULȚI 
112 g | 801023

164,90 LEI
1472.32 LEI / 1 kg

PUTEREA DUBLĂ A CETONELOR DE ZMEURĂ 
Jeleurile PERFECT SLIM reprezintă o sursă de cetone de zmeură de cea mai bună calitate, care contribuie 
la reducerea depunerii țesutului gras și la susținerea arderii grăsimilor deja acumulate. În plus, prin creșterea 
nivelurilor de hormoni de adiponectină și noradrenalină, acestea ajută la accelerarea metabolismului și reglarea 
glucozei în sânge.

EYE PROTECT GUMMIESPERFECT SLIM GUMMIES

EYE PROTECT GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` compoziția perfectă de ingrediente active pentru 
menținerea unei vederi corecte, 

 ` cu luteină si zeaxantină,
 ` potrivit pentru vegetarieni. 

A se consuma un jeleu pe zi. 

30 DE JELEURI CU GUST  
DE PORTOCALE PENTRU ADULȚI 
90 g | 801022

164,90 LEI
1832,22 LEI / 1 kg

PENTRU CINE? 
Pentru persoanele care doresc să aibă 
o grijă deosebită de vederea lor. Perfect 
pentru cei care petrec mult timp în fața 
computerului ți care experimentează des 
un disconfort legat de oboseala ochilor.

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• elatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• coloranți artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

PENTRU CINE? 
Pentru oricine dorește să slăbească și 
să fie mai sănătos într-un mod natural 
și plăcut.

O CALE NATURALĂ CĂTRE FRUMUSEȚE  
Datorită extractelor de plante atent selectate, PERFECT SLIM GUMMIES vă va ajuta să obțineți o siluetă 
frumoasă și subțire.   
• acidul clorogenic conținut în extractul de cafea verde reduce acumularea de carbohidrați și de grăsimi din 

organism și intensifică arderile. Acest efect este în continuare susținut de metabolismul stimulativ  
al cofeinei.

• extractul de Garcinia cambogia, o sursă de acid hidroxicitric (HCA), încetinește producția de grăsimi  
în organism.

SUPLIMENTELE ALIMENTARE NU CONȚIN:
• gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

JELEURI DELICIOASE PENTRU O VEDERE BUNĂ:
•  Luteina și zeaxantina sunt pigmenții principali găsiți în macula, care printre altele  

 îmbunătățesc acuitatea vizuală și protejează retina de deteriorări cauzate de lumină albastră.
•  Zincul ajută la menținerea vederii normale și, de asemenea, contribuie la menținerea  

 metabolismului normal al vitaminei A.
•  Vitaminele E și C ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, ceea ce are un  

 efect pozitiv asupra menținerii stării corespunzătoare a ochilor.

PRODUS DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU 2019-04-01PRODUS DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU 2019-04-01

PRODUSE NOI PRODUSE NOI
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PROBIOTIC GUMMIES

PENTRU CINE? 
Pentru persoanele care suferă de probleme
legate de sistemul digestive, provocate de,
printre altele, stres, schimbarea mediului și
dietei sau tratamentului cu antibiotice.

UN SPRJIN PERFECT PENTRU ORGANISM ÎN TIMPUL CĂLĂTORIILOR:

Schimbarea mediului și a dietă afectează în mod negativ flora bacteriană intestinală. Tulburările în echilibru, 
adică disbioza, aruca rezultat probleme digestive, disconfort în tractul gastro-intestinal și intoleranță la 
produsele consumate. Utilizarea GUMMI PROBIOTIC în timpul călătoriei va reduce riscul acestor simptome 
și, în plus, va facilita digestia preparatelor locale, permițându-vă să vă bucurați pe deplin de acestea.

PROBIOTIC GUMMIES 
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` restaurarea completă a microflorei intestinale naturale în organism,
 ` multiple efecte pozitive asupra organismului, în special asupra 
sistemului digestiv,

 ` potrivit pentru vegetarieni.
2.5 MILIARDE DE BACTERII PROBIOTICE ÎN FIECARE JELEU 
Fiecare jeleu conține până la 2,5 miliarde de unități din tulpina bacteriană 
probiotică identificată, Bacillus coagulans. Rezistența lor excepțională le 
face rezistente la aciditatea sucului gastric și nefiind digerabile, atenuează 
problemele gastro-intestinale cum ar fi constipația sau diareea. 

A se consuma un jeleu pe zi. 

30 DE JELEURI CU GUST DE CĂPȘUNI ȘI 
PORTOCALE PENTRU ADULȚI 
60 g | 801020

117,90 LEI
1965 LEI / 1 kg

PENTRU CINE? 
Pentru persoanele care au nevoie să-și completeze 
dieta cu acizii grași omega-3 esențiali nesaturați. 
Perfect pentru cei care doresc să-și întărească 
imunitatea și să ajute funcționarea sistemului  
nervos și circulator.

O! MEGA-3 GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

Acidul alfa-linolenic (ALA) este unul dintre acizii grași 
nesaturați esențiali (EFA) din grupul omega-3. Aceștia 
sunt esențiali pentru funcționarea corectă a aproape 
tuturor sistemelor organismului. Deși joacă un rol atât de 
important, acizii omega-3 nu sunt produși de organismul 
nostru - ei trebuie incluși în dieta noastră. În plus, acidul 
alfa-linolenic este transformat în corpul nostru în acizi 
EPA și DHD, care sunt, de asemenea, extrem de prețioși.

Copii cu vârsta de până la patru ani: câte un jeleu pe zi. 
Adulți: două jeleuri pe zi.

30 DE JELEURI CU GUST DE PORTOCALE 
PENTRU ADULȚI 
120 g | 801021

117,90 LEI
1052,68 LEI / 1 kg

OMEGA-3 ESTE ESENȚIALĂ PENTRU BUNA FUNCȚIONARE  
A ORGANISMULUI: 
• sprijină sistemul nervos și ajută la menținerea acuității mentale,
• contribuie la menținerea unei vederi bune,
• are grijă de sistemul dumneavoastră circulator, inclusiv de inimă,
• reglează nivelul colesterolului din sânge,
• joacă un rol pozitiv în îmbunătățirea sistemului imunitar.

O! MEGA-3 GUMMIES

O! MEGA-3 ESTE IDEAL PENTRU VEGETARIENI
Sursa de acizi omega-3 este uleiul din semințe de in și substanța care dă consistență pectinei.

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

PRODUS DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU 2019-04-01 PRODUS DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU 2019-04-01

PRODUSE NOI PRODUSE NOI
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HEALTHY BONES GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` refacerea completă a microflorei intestinale din organism, 
multiple efecte pozitive asupra

 ` organismului, în special asupra sistemului digestiv,
 ` potrivit pentru vegetarieni.

Copii cu vârsta de până la patru ani: câte un jeleu pe zi.
Adulți: Luați trei jeleuri pe zi. 

30 JELEURI CU GUST DE LĂMÂIE
PENTRU COPII ȘI ADULȚI 
66 g | 801019

93,90 LEI
1422,73 LEI / 1 kg

VITA KIDS GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` delicioase jelleii cu multivitamine pentru dezvoltarea corpului 
și a minții

 ` ideale pentru sănătatea oaselor, sistemului imunitar, 
metabolismului şi ochilor, precum şi pentru starea generală de 
sănătate a copiilor

 ` un gust delicios garantat
 ` o sursă pună de vitamine pentru vegetarieni
 ` produse în conformitate cu procedurile kosher și halal

Luați 1 jeleu pe zi.  
 
30 JELEURI CU MULTIVITAMINE PENTRU COPII  
– CU AROMĂ DE VIŞINE, CĂPŞUNI ŞI PORTOCALE 
75 g | 801006

109,90 LEI
1465,33 LEI / 1 kg

Vitaminele B6, B12 și biotina, biotina și 
acidul folic sprijină sistemul nervos

Iodul 
ajută la buna funcționare  
a glandei tiroide

Vitamin C, A and D  
– stimulează procesele sistemul imunitar 

Vitaminele D, C şi zincul 
mențin sănătatea oaselor  
şi a dinților

Vitamina C  
și acidul pantotenic 
ajută la menținerea metabolismului 
energetic adecvat

Vitamina D 
ajută la buna funcționare  
a mușchilor

Vitamina A şi zincul   
au un efect benefic asupra vederii

PENTRU CINE?   
Concepute pentru a face față nevoilor copiilor 
aflați în creștere.

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc  

(dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• gluten

VITA BOMB GUMMIES
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` putere extra nutritivă
 ` oferă energie și proprietăți antioxidante
 ` care susțin inima, imunitatea, metabolismul și funcționarea 
întregului organism

 ` o sursă bună de vitamine pentru vegetarieni
 ` produse în conformitate cu procedurile kosher și halal

O bombă de vitamine sub formă de jeleuri delicioase: 
•  Vitamin A (75%)* susține sănătatea ochilor
•  E (112%)* are proprietăţi antioxidante şi prin urmare  

 ajută la sănătatea inimii şi a sistemului cardiovascular
•  D (100%)* este bună pentru sănătatea oaselor
•  C (38%)* influenţează imunitatea
•  B6 (71%)* şi B12 (160%)* sprijină metabolismul energetic normal
•  acidul folic (100%)* are grijă de sistemul nervos
•  biotina (150%)* oferă un păr şi o piele sănătoasă
•  acidul pantotenic (83%)* are grijă de sănătatea mentală
•  zincul (25%)* este benefic pentru metabolism
•  iodul (27%)* susține sănătatea glandei tiroide

Luați 1 jeleu pe zi. 

30 JELEURI CU MULTIVITAMINE PENTRU ADULŢI  
– CU AROMĂ DE VIȘINE, CĂPŞUNI ŞI PORTOCALE 
75 g | 801007

109,90 LEI
1465,33 LEI / 1 kg NRV – % DIN VALOAREA DE REFERINŢĂ A NUTRIENŢILOR  

– ACOPERĂ NECESARUL ZILNIC PENTRU UN ANUMIT 
INGREDIENT

PENTRU CINE?   
Pentru persoanele care doresc să își completeze dieta zilnică cu 
un complex de vitamine şi minerale perfect selectate, necesare 
pentru buna funcționare a organismului.

HEALTHY BONES GUMMIES

CE-I DATORĂM VITAMINEI D?
•  nivelul corect de calciu în sângele nostru
•  oase puternice și dinți sănătoși
•  funcționarea eficientă a mușchilor noștri
•  funcționarea corectă a sistemului imunitar
•  un proces mai eficient de divizare celulară
•  absorbția adecvată a calciului și a fosforului

PENTRU CINE? 
Pentru copiii care se dezvoltă rapid și au nevoie de întărire pentru dinți și oase, și pentru adulții  
cu deficit de vitamină D.

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină din carne de porc  

(dezvoltată pe bază de pectină)
• arahide, soia și lapte
• culori artificiale, arome și conservanți
• zahăr adăugat

SUPLIMENTUL ALIMENTAR NU CONȚINE:
• gelatină de porc (dezvoltată pe bază de pectină)
• coloranți artificiali, arome sau conservanți
• arahide, soia sau lapte
• gluten

PRODUS DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU 2019-04-01

PRODUSE NOI
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ACTIVE BURN FAT KILLER
SUPLIMENT DE DIETĂ 

Un supliment alimentar unic, care conține ingrediente perfect compuse, 
a căror acțiune sinergică ajută la menținerea unei masei corporale 

normale, și care susține accelerarea arderii grăsimilor și îndepărtarea 
excesului de apă din organism. Combinația perfectă de extracte din 

plante îmbunătățește procesele digestive prin metabolizarea adecvată a 
grăsimilor și a carbohidraților. Preparatul afectează în mod pozitiv sinteza 

colagenului și elastinei, mărind fermitatea și elasticitatea pielii.
 

Se măsoară 15 ml de preparat și se dizolvă în 1,5 l de apă, care se be ape 
parcursul întregii  zile.

SISTEM PENTRU 30 DE ZILE 
480 ml | 801015

239,90 LEI
499,97 LEI / 1 l

UN SUPLIMENT UNIC CARE CONTRIBUIE  
LA O PIERDERE EFECTIVĂ ÎN GREUTATE:
•  ingredientele suplimentului permit menținerea unei 

mase corporale normale, accelerând procesul de ardere 
a grăsimilor.

• datorită unei combinații sinergice de extracte naturale, 
susține sinteza colagenului și elastinei responsabile de 
fermitatea și elasticitatea pielii.

• forma lichidă foarte absorbabilă asigură nu numai o 
acțiune extrem de eficientă, dar ajută la combaterea 
senzației de foame din timpul zilei, creând un obicei 
pozitiv din a bea frecvent apă.

O SILUETĂ DE INVIDIAT ȘI UN ASPECT TÂNĂR DATORITĂ COMBINAȚIEI PERFECTE DE INGREDIENTE 
VALOROASE:
•  L-carnitina – o substanță care apare în mod natural în organism și care accelerează metabolismul grăsimilor,
•  extractul de ananas, papaya și guarana – îmbunătățește procesele digestive prin metabolizarea adecvată a grăsimilor și 

carbohidraților,
•  extract de rădăcină de păpădie și semințe de ciulin - susține eliminarea excesului de apă împreună cu deșeurile metabolice inutile 

pentru organism, ceea ce are un efect benefic asupra menținerii unei greutăți corporale sănătoase,
•  extractul de plante medicinale asiatice și de struguri - susține sinteza colagenului și elastinei, responsabile de fermitatea și 

elasticitatea corespunzătoare a pielii,
•  extractul de portocală amară - sursă de potasiu și fibre solubile - datorită indicelui său glicemic scăzut, menține o rată metabolică 

normală, fiziologică, în special a grăsimilor, venind în completarea tuturor ingredientelor descrise mai sus.

L-CARNITINĂ – UN ARZĂTOR DE GRĂSIMI, DE NEÎNLOCUIT 
L-carnitina este un aminoacid găsit în mod natural în mușchii noștri. Ea este responsabilă de metabolismul 
adecvat al grăsimilor din organism. Este responsabilă într-o mare măsură de forța noastră - în lipsa ei ne 
simțim obosiți chiar și în timpul unui efort mic. În ciuda rolului imens pe care îl joacă, organismul nostrum o 
produce numai într-o cantitate mică. Luarea unei doze mai mari de L-carnitină este, prin urmare, extrem de 
benefică în timpul procesului de pierdere în greutate, deoarece accelerează semnificativ arderea grăsimilor.

ACTIVE BURN FAT KILLER

ÎNTR-UN SET 
DE DIMENSIUNI 

PRACTICE
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DEPURCONTROL 
SUPLIMENT DIETĂ

Un preparat unic ca formă și efect, care conține ingrediente perfect 
compuse, care, prin susținerea diurezei fiziologice, permit îndepărtarea 
constantă a excesului de apă, împreună cu produsele inutile care 
afectează metabolismul. Prezența acizilor fenolici și a flavonoidelor 
din rădăcina de păpădie și din coaja de mesteacăn susține buna 
funcționare a rinichilor și a ficatului, precum și menținerea cursului optim 
al proceselor metabolice. În mod similar, compușii activi din extractul 
de frunze de orthosyfon și coada-calului, susțin excreția urinei și a 
produselor inutile care afectează metabolismul. 

Se măsoară 15 ml de preparat și se dizolvă în 1,5 l de apă. Beți în porții în 
timpul zilei.

DEPURCONTROL

PREPARATUL PROFESINIST CARE CURĂȚĂ 
CORPUL DE PRODUSE INUTILE CARE 
AFECTEAZĂ METABOLISMUL:
• supliment de ultimă generație, care conține ingrediente 

de cea mai bună calitate, selectate pentru oamenii care 
se confruntă cu problema reținerea apei în corp,

• extractele selectate cu grijă din plante cu proprietăți 
diuretice au un efect pozitiv asupra gestionării apei din 
organism,

• extractul natural de coajă de mesteacăn ajută în procesul 
de îndepărtare a toxinelor,

• un preparat care susține perfect echilibrul hidric al 
corpului și detoxifierea organismului.

CURĂȚAREA NATURALĂ
Retenția de apă din organism poate afecta persoanele de toate vârstele. Motivul poate fi o cantitate prea mică 
de lichid băut în timpul zilei. De asemenea, hormonii, căldura, o dieta neechilibrată și așezarea într-o singură 
poziție pot contribui, pe termen lung, la colectarea apei în organism. Adesea, simpla schimbare a obiceiurilor 
nu este suficientă pentru a rezolva această problemă. DEPURCONTROL este soluția. Acest supliment alimentar 
excelent conține tot ce aveți nevoie pentru o luptă împotriva edemelor provocate de excesul de apă din corp. 
Extractele naturale conținute în plantele cu proprietăți diuretice și detoxifiante reconstruiesc echilibrul natural al 
organismului, restaurând starea de spirit excelentă, aspectul sănătos și, mai presus de toate, sănătatea.

EXTRACTE VEGETALE PERFECTE EXECUTATE 
CU ACȚIUNE DE DETOXIFICARE:
•  extractul de coajă de mesteacăn curăță corpul de 

toxine și ajută la îndepărtarea apei din organism,
•  extractul de coada-calului elimină excesul de uree, 

reglează și sprijină echilibrul hidric al corpului,
•  frunza de ortosifon este una dintre cele mai vechi 

plant medicinale, având proprietăți diuretice
•  extract de rădăcină de păpădie susține activitatea 

ficatului și vezicii biliare, ajută la eliminarea toxinelor 
din organism și are un efect pozitiv asupra proceselor 
digestive.

SISTEM PENTRU 30 DE ZILE 
480 ml | 801016

239,90 LEI
499,97 LEI / 1 l

ÎNTR-UN SET 
DE DIMENSIUNI 

PRACTICE
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ANTI-CELLULITE 
SUPLIMENT DE DIETĂ

O soluție inovatoare la problema contemporană care afectează 
nu numai femeile, ci și bărbații - așa-numita piele de portocală.

Funcționează în două direcții, acționând atât asupra sursei problemei, 
cât și la nivelul efectelor sale negative. Extractele de plante atent 
selecționate ajută la curățarea corpului de toxine și la menținerea 

metabolismului adecvat al grăsimilor, contribuind la reducerea celulitei. 
Produsul ajută, de asemenea, la menținerea greutății normale a 

corpului, asigurând fermitatea pielii. 

Administrați 2 comprimate pe zi și beți de fiecare dată cu apă.

O ARMĂ INOVATOARE ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA CELULITEI:
• ingredientele alese cu grijă, de cea mai înaltă 

calitate, acționează pe mai multe niveluri, 
sprijinind reducerea celulitei și îmbunătățind 
sănătatea,

• combinația unică de extracte naturale de 
plante susține perfect purificarea corpul de 
toxine, menține o greutate corporală normală 
și un metabolism adecvat, eliminând grăsimile 
și ajutând la reducerea așa-numitei coji de 
portocală,

• un preparat unic compus astfel încât 
componentele sale să se completeze și să-și 
îmbunătățească performanțele, oferind rezultate 
excelente,

• un supliment alimentar modern care îți va permite 
să te bucuri de o piele fermă și elastic.

PUTEREA INGREDIENTELOR NATURALE PENTRU O 
PIELĂ FERMĂ ȘI NIVELĂ:
•  extract de curcumă - susține curățarea corpului și menține 

metabolismul adecvat al grăsimilor, reducând semnele de celulită,
•  extract de pennywort asiatic - ajută la menținerea fermității și 

elasticității pielii și a structurii adecvate a țesutului adipos,
•  extract de urzică indiană - conține forskolin, care, prin efectul 

pe care îl are asupra proceselor metabolice ale grăsimilor, ajută 
la menținerea masei corporale normale și având un efect vizibil 
asupra reducerii coajei de portocală,

•  Extractul de trifoi dulce și castanul menține o circulație optimă  
a sângelui, care este una dintre metodele-cheie pentru 
tratamentul celulitei.

CUM SE FORMEAZĂ CELULITA? 
Celulita este o problema comună care afectează nu numai femeile, ci și bărbații. Apare de obicei în zona 
sânilor, abdomenului și coapsei, sub formă de bucăți de grăsime perceptibile pe suprafața pielii. Există multe 
motive pentru crearea sa, unele dintre ele fiind: 
• gestionarea anormală a hormonilor - când organismul are niveluri ridicate de estrogen cu deficiență simultană de 

progesterone,
• stilul de viață sedentar și lipsa activității fizice,
• dieta necorespunzătoare - consumul excesiv de zahăr și sare,
• fumatul,
• factori genetici.

ANTI-CELLULITE
Celulita este o problema tot mai frecventa. Nu numai că arată inestetic, ci afectează și sănătatea, 
deoarece presează vasele limfatice și circulare, provocând probleme de circulație, blocând eliminarea 
toxinelor. Folosește tabletele inovatoare ANTI-CELULITATE pentru a scăpa de celulită.

60 DE COMPRIMATE FILMATE UN 
SISTEM DE 30 DE ZILE 

33,6 g | 801017

239,90 LEI
7139,88 LEI / 1 kg
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BEAUTY DETOX

SPIRULINA ALGA 
ALIMENT MINUNE VERDE

O alga unică, clasificată printre cele mai bune 
zece produse minune, cu un conținut de 
proteine de trei ori mai mare decât carnea 
(aproximativ 70%) și unul de calciu mai mare 
decât cel din lapte! Este una dintre cele mai 
bogate surse de clorofilă, beta-caroten și acizi 
nucleici printre toate produsele alimentare 
vegetale și animale! Ajută la purificarea 
ficatului și a rinichilor de toxine, reduce nivelul 
de aciditate si de cholesterol rău din organism. 
Datorită fenilalaninei, ameliorează digestia și 
reduce pofta de mâncare. Este pur și simplu  
"aur verde" pentru corpul nostru! 

ȘTIAȚI CĂ SPIRULINA VĂ OFERĂ:
• toți aminoacizii necesari,
• acizii grași necesari, inclusiv oleic, 
linoleic și ɣ-linolenic,
• vitamina B12, a cărei sursă principală 
sunt produse de origine animale,
• cantități considerabile de calciu, 
fosfor și fier,
• β-caroten

COLAGENUL ACTIV   
– BOGĂȚIA OCEANELOR  

Colagenul natural, obținut din carnea de pește 
– un ingredient cu o puritate și concentrație 
excepționale - este inclus în suplimentul 
BEAUTY DETOX, garantând întârzierea 
îmbătrânirii pielii, îmbunătățirea hidratării 
și reducerea ridurilor. În plus, ameliorează 
afecțiunile inflamatorii care pot duce la răniri, 
durere și pierderea funcționalității articulațiilor. 
O piele frumoasă, hidratată și tânără, plus o 
condiție perfectă pentru articulații - de acum 
aveți această combinație inedită la îndemâna 
voastră! 

COLAGEN DE CALITATE SUPERIOARĂ:
• Producția de colagen din BEAUTY DETOX 
este monitorizată în fiecare etapă de producție, 
prin Controlul Inter-procesual al Laboratorului 
de Control al Calității, asigurându-se astfel 
standardizarea produselor și un nivel de 
purificare neobișnuit de ridicat.
• Colagenul din BEAUTY DETOX se distinge 
de alte preparate disponibile pe piață printr-o 
o cantitate impresionantă de hidroxiprolină - 
aproximativ 8%, ceea ce înseamnă că produsul 
conține cel puțin 67% colagen. Este o garanție 
pentru cea mai bună calitate! 
• Vitamina C naturală conținută în extractul 
de fructe acerola susține sinteza colagenului 
pentru a asigura funcționarea corectă a pielii 
și contribuie la menținerea unui metabolism 
energetic adecvat.

Frumusețea și sănătatea încapsulate într-o singură pastilă? Acum este posibil datorită BEAUTY 
DETOX. Combinația inovatoare de spirulină și colagen vă ajută să aveți grijă atât de starea perfectă 
a organismului, cât și de aspectul fizic.

BEAUTY DETOX
SUPLIMENT ALIMENTAR

Este un produs unic la nivel mondial, vă ajută să aveți grijă atât de 
starea perfectă a organismului, cât și de aspectul fizic. Spirulina, care 
este o bogată sursă naturală de proteine vegetale, cu un conținut de 
peste 70%, susține controlul greutății corporale, ajută la eliminarea 
toxinele din organism și asigură vitalitatea acestuia. Vitamina C 
de proveniență natural, conținută în fructele de acerola, susține 
sinteza colagenului pentru a asigura funcționarea corectă a pielii și 
articulațiilor. Este un supliment unic care a fost conceput pe baza 
celor mai recente inovații biotehnologice, păstrând în același timp 
standarde superioare de puritate. 

Luați 2 capsule pe zi cu apă.

ÎNCREDERE ÎN SUPLIMENTELE DE SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEȚE!
• combinație inovatoare de materii prime de înaltă calitate, de origine marină - spirulină și colagen active,
• spirulina utilizată în BEAUTY DETOX este caracterizată printr-un grad de purificare exceptional,
• suplimentează nivelul vitaminelor necesare și minerale valoroase, detoxifică organismul, susține liftingul și regenerarea pielii din interior și are 

un efect benefic asupra sănătății articulațiilor, tenului, părului și unghiilor,
• cu formula Pro-Beauty și Anti-Toxin
• excepțional, testat cu atenție în fiecare etapă de producție, compoziție cu conținut de colagen mult mai mare comparativ cu alte produse 

disponibile pe piață,
• fără gluten și OMG (organisme modificate genetic)

60 CAPSULE  
UN SISTEM DE 30 DE ZILE 

44,7 g | 801014

118,90 LEI
2659,96 LEI / 1 kg
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MAGNESIUM 24 H SYSTEM 
TRIPLEX POWER
UN SUPLIMENT UNIC PE PIAȚĂ!  
Magneziul variază în funcție de sursă! Ingredientele cheie ale suplimentului MAGNESIUM 24 H TRIPLEX POWER 
sunt citratul de magneziu și L-pidolatul de magneziu. Aceștia sunt compuși organici care, potrivit celor mai recente 
cercetări, sunt perfect absorbiți de corpul uman. În plus, MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER este 
singurul preparat de pe piață care, nu numai că corectează deficitul de magneziu într-un mod cuprinzător, dar conține 
și ingrediente care susțin în mod adecvat organismul nostru dimineața, după-amiaza și seara. Acțiunea lor sinergică 
asigură regenerarea imediată și o starea perfectă!

SIMPTOMELE UNUI NIVELUL DE MAGNEZIU SCĂZUT SUNT: 
 ` dureri de cap frecvente și amețeală,
 ` iritabilitate,
 ` oboseală,
 ` insomnie,
 ` contracții involuntare ale mușchilor și ale ochilor,
 ` slăbirea generală a organismului

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER
SUPLIMENT ALIMENTAR

Un sistem unic de 30 de zile format din 3 comprimate diferite, 
administrate pe parcursul zilei. Fiecare comprimat conține magneziu, 
care ajută la menținerea funcțiilor mentale adecvate și vitamine 
adaptate în mod ideal la nevoile organismului, nevoi care se schimbă în 
timpul zilei. Asigurați-vă că corpul dumneavoastră este în stare perfectă 
toată ziua și toată noaptea! Datorită MAGNESIUM 24 H SYSTEM 
TRIPLEX POWER vă veți trezi dimineața plini de energie, care se va 
resimți pe tot parcursul zilei!  

Luați câte o 1 tabletă dimineața, după-amiaza și seara, cu apă

3 x 30 TABLETE FILMATE 
UN SISTEM DE 30 DE ZILE 

3 x 36 g | 801009

312,90 LEI
2897,22 LEI / 1 kg

UN SISTEM DE COMPLEX DE MAGNEZIU, IDEAL PENTRU TOATĂ ZIUA: 
  

1. O TABLETĂ DIMINEAȚA  
 O combinație perfectă de ingrediente pentru o dimineață bună  
Produsul conține guarana care are de aproape 3 ori mai multă cafeină decât cafeaua obișnuită 
și extract de ginseng. Această combinație excepțională stimulează metabolismul, în timp ce 
revigorează și înviorează organismul. În plus, stimulează starea de bine și vă întărește capacitatea 
fizică și intelectuală. Vitamina B6 ajută la o bună funcționare a corpului și, în plus, consolidează 
efectul magneziului și stimulează imunitatea.

2. O TABLETĂ DUPĂ-AMIAZA 
 Puterea ingredientelor pentru o zi activă  
Îmbogățit cu un extract natural de bacopa monnieri, care ajută organismul să își recapete vitalitatea 
și puterea - vă ajută să vă concentrați să vă îmbunătățiți bunăstarea și să redobândiți o cantitate 
incredibilă de energie! Proprietățile sale sunt îmbunătățite de acidul pantotenic, care ajută la 
restabilirea echilibrului organismului, eliminând stresul și oboseala.

3. O TABLETĂ SEARA 
 Un set de ingrediente pentru o noapte bună  
Acesta conține balsam de lamaie și Withania somnifera (latină), care ameliorează stările de excitare 
nervoasă, iritabilitatea și stresul. Are un efect sedativ, relaxează corpul și mintea, permițându-vă 
astfel să adormiți mai repede. De asemenea, îmbunătățește starea de spirit și are un efect pozitiv 
asupra regenerării nocturne a organismului. Vitamina B6 susține efectul magneziului si are impact 
asupra echilibrului organismului. Te vei trezi dimineața plin de energie! 



100 | NUTRICODE NUTRICODE | 101

VITAMINS FOR HER
O SOLUȚIE IDEALĂ PENTRU  NEVOILE FEMEILOR: 
• o compoziție unică de vitamine și minerale concepute special pentru femei,
• o combinația unică de ingrediente nutritive, selectate cu atenție, care susține funcționarea corectă a organismului în timpul zilei - crește 

energia, mărește imunitatea, susține funcția cardiovasculară, protejează împotriva stresului oxidativ, ajutând la menținerea tinereții și strălucirii,
• conținutul ridicat de acid folic din supliment este extrem de important pentru femei, în special pentru cele care intenționează să devină mame,
• produsul conține numai ingrediente nutritive superioare, de calitate, cu efecte dovedite științific

EXCEPȚIONAL PRECUM O FEMEIE
Femeile au nevoie de o cantitate mare de energie pentru a ține 
pasul cu ritmul vieții de zi cu zi. Fiecare zi aduce provocări noi, 
interesante, dar este și o provocare pentru organism. Știm cât de 
multe se întâmplă în mintea unei femei moderne. Inspirându-ne din 
natura lor excepțională, am dezvoltat un supliment unic, care va fi 
un suport zilnic neprețuit. VITAMINS FOR HER este o sursă bogată 
de vitamine din grupa B, care sprijină buna gestionare a energiei în 
organism, menținând în același timp un nivel adecvat de zahăr în 
sânge pe tot parcursul zilei. Un amestec cu adevărat nutritiv într-o 
singură pastilă!

VITAMINS FOR HER
SUPLIMENT ALIMENTAR

Reprezintă o soluție ideală pentru femeile cărora le pasă de 
sănătatea lor. Complexul de vitamine și minerale creat cu 

scrupulozitate este adaptat nevoilor nutriționale ale femeilor. 
VITAMINS FOR HER este un ajutor neprețuit zi de zi. Datorită 

antioxidanților, ajută organismul să facă față radicalilor liberi care 
apar în corpul nostru din cauza poluării aerului, a alimentelor 
procesate, a fumului de țigară sau a alcoolului. Complexul de 

vitamina B asigură un nivel adecvat de vitalitate în timpul zilei și 
susține funcția cardiovasculară. Datorită conținutului ridicat de acid 

folic, acesta este un supliment perfect pentru femeile care doresc să 
devină mame.

 
Luați 2 tablete pe zi cu apă. 

 
2 x 30 TABLETE FILMATE 

UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
33 g, 21,9 g | 801011

312,90 LEI
5699,45 LEI / 1 kg

INGREDIENTUL CARE DĂ VIAȚĂ
Acidul folic este unul dintre elementele esențiale ale corpului nostru 
și de multe ori suferim din cauza lipsei sale. Acesta este responsabil 
pentru dezvoltarea celulară, reglementând funcționarea acesteia. 
Furnizarea adecvată a acidului folic este extrem de importantă pentru 
femei, în special pentru viitoarele mame. Un nivel adecvat de acid folic 
garantează o dezvoltare fetală adecvată. 

UN ELIXIR AL VITALITĂȚII
Din cauza poluării mediului, radiației solare, fumului de țigară, 
alcoolului sau a altor substanțe conservante conținute în alimente, 
corpurile noastre acumulează radicali liberi. În fiecare zi corpul 
luptă împotriva acestora. Suplimentul alimentar NUTRICODE 
PENTRU PENTRU EA conține ambrozie divină plină de antioxidanți 
naturali. Vitaminele A, C și E protejează celulele împotriva stresului 
oxidativ și ajută la menținerea unui sistem imunitar puternic. Este o 
garanție a sănătății și a unei bunăstări perfecte.

CONȚINUT ATENT SELECȚIONAT: 
•  tiamina, riboflavina și vitamina B12 măresc energia și vitalitatea în timp ce reglează activitatea metabolismului energetic,
•  vitaminele A, C și E protejează împotriva stresului oxidativ, stimulează sistemul imunitar și funcția cardiovasculară,
•  acidul folic reglează creșterea și funcționarea celulelor corpului și joacă un rol extrem de important în dezvoltarea corectă a fătului; prin urmare,  

 este un supliment obligatoriu pentru femeile care doresc să devină mame, 
•  vitaminele D și K fac sistemul nostru osos mai puternic (inclusiv dinții) și stimulează imunitatea,
•  cromul reduce apetitul pentru dulciuri și ajută la arderea grăsimilor; susține, de asemenea, menținerea unei greutăți corporale adecvate
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VITAMINS FOR HER 50+

UN COMPLEX IDEAL DE VITAMINE,  MINERALE ȘI EXTRACTE DE PLANTE: 
• trifoiul roșu ameliorează eficient simptomele menopauzei, cum ar fi bufLEIile și starea de iritabilitate,
• fierul stimulează perfect producția necesară de celule roșii din sânge, hemoglobină și oxigen în organism și reduce oboseala și starea de 

epuizare,
• zincul și cuprul ajută la menținerea unui păr frumos și sănătos, a pielii și a unghiilor, protejând în același timp celulele împotriva stresului 

oxidative,
• tiamina, niacinul și biotina reprezintă un suport perfect al sistemului nervos, ajutând la menținerea funcțiilor mentale adecvate,
• manganul contribuie la menținerea unui metabolism energetic adecvat și a oaselor sănătoase

TRIFOI PENTRU NOROC
În timpul perioadei de menopauză, nivelul de estrogen scade brusc, 
ceea ce se manifestă printr-o serie de afecțiuni neplăcute. Cele 
mai frecvente dintre acestea sunt bufLEIile, iritația și somnolența 
contantană. Pentru a crește confortul fizic și mental în această 
perioadă, se recomandă să se furnizeze organismului substanțe similare 
cu estrogenul, derivate din plante, adică fitoestrogeni. Un aliat de 
neînlocuit pentru femeile care trec prin menopauză este trifoiul roșu, 
care este, de asemenea, un ingredient al suplimentului VITAMINS 
FOR HER 50+ ei. Această plantă unică reprezintă o sursă bogată 
de isoflavone perfect digerabile, care aduc ușurarea dorită în timpul 
menopauzei. Trifoliul nu trebuie să aibă patru frunze pentru a aduce 
noroc!

VITAMINE ȘI MINERALE ESENȚIALE
În timpul menopauzei, corpul feminin este extrem de predispus de 
boli, în special la cele legate de sânge și de sistemul osos. În plus față 
de suplimentele fitoestrogenice, se recomandă, de asemenea, să se 
asigure furnizarea de nutrienți adecvați organismului. Prin urmare, 
VITAMINS FOR HER 50+ reprezintă o compoziție atent selectată de 
vitamine și minerale, fiind creată pentru a satisface nevoile femeilor 
mature. Acest produs determină menținerea unui nivel de vitalitate și a 
unei stări de bunăstare, îndatoririle de zi de zi ne mai fiind o problemă!

SUPPLEMENTARE PROFESIONALĂ PENTRU FEMEILE MATURE: 
• o combinație inovatoare de ingrediente care sprijină perfect femeile cu vârsta de peste 50 de ani,
• produs de neegalat care, datorită conținutului ridicat de extract natural din trifoi roșu, ameliorează simptomele menopauzei, cum ar fi bufLEIile, 

transpirații nocturne, iritarea și oboseala,
• siguranța utilizării produsului este garantată printr-un control strict al compoziție în fiecare etapă de producție,
• un conținut ridicat de fier, care este deosebit de important pentru femeile în vârstă de 50 de ani și peste

VITAMINS FOR HER 50+
SUPLIMENT ALIMENTAR

O compoziție cuprinzătoare de vitamine și minerale, 
atent selectate, în vederea susținerii corpului feminin 

în perioada menopauzei. Acest amestec ideal de 
componente restabilește echilibrul hormonal, 

îmbunătățește bunăstarea și are un efect benefic asupra 
sănătății și aspectului fizic, permițându-vă să vă bucurați 

la maxim de viață 
 

Luați 3 tablete pe zi cu apă.

 
30 și 60 TABLETE FILMATE 
UN SISTEM DE 30 DE ZILE 

33 g, 66 g | 801012

312,90 LEI
3160,61 LEI / 1 kg
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VITAMINS FOR HIM
UN ALIAT AL BĂRBAȚILOR
Testosteronul este unul dintre hormonii masculi cheie. Acesta 
joacă un rol vital în diferite funcții ale corpului. Nu numai că 
sporește forța sexuală, dar impactează și creșterea masei 
musculare și întărește oasele. Lipsa de testosteron are ca 
rezultat scăderea libidoului, reducerea masei musculare și a 
celei scheletice și chiar scăderea stării de spirit și capacitatea 
de concentrare! Pentru a asigura un număr adecvat de 
componente nutritive organismului, este vital să înțelegeți de 
ce are acesta nevoie. Compoziția suplimentului VITAMINS 
FOR HIM a rezultat în urma unui proces lung și meticulos, 
astfel încât produsul rezultat să poată satisfice, în cea mai mare 
măsură posibilă, nevoile bărbaților pentru vitamine și minerale. 
Datorită suplimentului VITAMINS FOR HIM, vă puteți bucura 
acum de o stare fizică excelentă și de 
o viață sexuală satisfăcătoare.

VITALITATEA DIN NATURĂ
*Tribulus terrestris este o plantă unică folosită în medicina 
chineză și indiană timp de mii de ani. Este deosebit de apreciat 
pentru proprietățile sale de fortifere a organismului. Este 
deosebit de important pentru bărbați, deoarece reglează sinteza 
testosteronului în organism, acesta determinând creșterea 
libidoului și intensificarea experiențelor sexuale. Extractul de 
tribulus terrestris este un extract natural, care are un efect benefic 
asupra întregului organism.

UN COMPLEX IDEAL DE VITAMINE,  MINERALE ȘI EXTRACTE DE PLANTE: 
•  tribulus terrestris stimulează dorința și este un susținător perfect al performanței sexuale,
•  zincul ajută la menținerea echilibrului acido-bazic adecvat și a nivelului adecvat al testosteronului în sânge,
•  tiamina susține în mod eficient funcționarea sistemului nervos și a inimii,
•  acidul pantotenic elimină rapid starea de oboseală și epuizare și ajută la menținerea performanței intelectuale la un nivel adecvat,
•  vitamina D reglează concentrația adecvată de calciu în sânge, asigură sănătatea dinților și a oaselor, stimulând sistemul imunitar

CEL MAI BUN SUPLIMENT CARE VINE ÎN ÎNTÂMPINAREA TUTUROR NEVOILOR BĂRBAȚILOR: 
• preparat modern care conțin componente nutritive de înaltă calitate, atent selectate, pentru a răspunde nevoilor bărbaților.
• compoziție perfectă a vitaminelor și mineralelor, care stimulează aptitudinile fizice și intelectuale.
• extract natural care reglează nivelul de testosteron, crește libidoul și are un efect benefic asupra performanței sexuale.
• supliment care susține vitalitatea, funcționarea corectă a organismului și creșterea puterii fizice

VITAMINS FOR HIM
SUPLIMENT ALIMENTAR

Un supliment alimentar unic a fost dezvoltat special pentru 
nevoile bărbaților. O combinație inovatoare de ingrediente alese 
cu atenție vă va oferi un sprijin complet pentru sănătate și va avea 
un efect pozitiv asupra performanței sexuale. Acest complex oferă 
vitamine și minerale esențiale pentru buna funcționare a corpului. 
Datorită extractului din tribulus terrestris, suplimentul reglează 
nivelul de testosteron, îmbunătățind astfel potența sexuală. 
Complexul VITAMINS FOR HIM îmbunătățește capacitatea fizică, 
intelectuală și sexuală. 

Luați 2 tablete pe zi cu apă.

2 x 30 TABLETE FILMATE 
UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
2 x 33 g | 801010

312,90 LEI
3160,61 LEI / 1 kg
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VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
Datorită formei convenabile, lichide a produsului, organismul absoarbe rapid toate ingredientele. În plus, VITALITY 
BOOST & MAGNESIUM POWER are o aromă delicioasă, revigorantă, transformând produsul într-o plăcere dulce! 
Reprezintă un stimulent de vitamine în formă lichidă!

VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER
Este un supliment alimentar inovator, format din șase recipiente pline de 
vitalitate și energie. Forma lichidă permite cea mai bună absorbție și o 
acțiune aproape imediată a produsului. Produsul NUTRICODE VITALITY 
BOOST este o injecție de ingrediente nutritive care împiedică epuizarea 
corpului, în timp ce NUTRICODE MAGNESIUM POWER suplimentează 
organismul cu magneziu, ceea ce este extrem de important pentru buna 
funcționare a sistemului nervos, cardiovascular și muscular. Compoziția 
produsului NUTRICODE VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER a 
fost concepută astfel încât să se asigure că ingredientele îi completează și 
întăresc proprietățile. 

Beți o doză de Nutricode Vitality Boost imediat după deschidere flaconului și 
aproximativ două ore mai târziu beți o doză de Nutricode Magnesium Power, 
pentru a compensa nivelul de magneziu.

O DOZĂ COMPLEXĂ DE ENERGIE ÎN DOUĂ ETAPE

1. NUTRICODE VITALITY BOOST  
 – o injecție de nutrienți 
 Beți o porție de VITALITY BOOST de-a lungul zilei   
  
În timpul unei zile intense la locul de muncă, la universitatea 
sau în timpul unei activități fizice extenuante, un organism 
supraîncărcat își pierde resursele energetice. Prin urmare, 
bunăstarea noastră este redusă - ne simțim obosiți, epuizați 
și somnoroși. Suplimentul NUTRICODE VITALITY BOOST, 
datorită guaranei și extractelor de ceai verde, stimulează 
perfect organismul! Componentele nutritive conținute în 
produs reglează funcționarea sistemului nervos și muscular, 
restabilește concentrația și îmbunătățesc starea de spirit.
• extractul de guarana conține o cantitate substanțială 

de cafeină, care are un efect benefic în cazul epuizării 
fizice și psihice, sporind energia, eliminând starea de 
somnolență și oboseală, și îmbunătățind concentrarea și 
memoria,

• niacinul, acidul pantotenic și riboflavina sunt 
responsabile de buna funcționare a sistemului nervos - 
susține gestionarea corespunzătoare a energiei corporale, 
ameliorând tensiunea nervoasă, și influențând pozitiv 
starea de spirit și performanța mentală,

• extractul de ceai verde este un antioxidant natural care 
susține lupta organismului cu radicalii liberi

2. NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
 – echilibrul ideal 
 Două ore după ce ați băut VITALITY BOOST,   
 luați o doză de MAGNESIUM POWDER 
  
Magneziul răspunde de buna funcționare a aproape tuturor 
sistemelor corpului. De asemenea, este responsabil pentru 
un echilibru electrolitic adecvat. Grija pentru acest lucru este 
deosebit de important atunci când, în timpul unui efort fizic sau 
mental sporit, bem o cantitate mare de cafea, ceai sau doar apă. 
Este cauzată astfel eliminarea mineralelor esențiale organismului. 
Datorită unei cantități considerabile de magneziu, suplimentul 
NUTRICODE MAGNESIUM POWER compensează nivelul 
electroliților, menținând în același timp o gestionare corectă 
a energiei.
•  magneziul este responsabil pentru menținerea 

echilibrului electrolitic al corpului, îl sprijină în timpul 
efortului fizic și mental, este responsabil pentru buna 
funcționare a sistemului nervos și cardiovascular, 
monitorizând de asemenea activitatea musculară,

• vitamina B6 este un aliat de magneziu - stimulează 
absorbția acestuia, susținând funcțiile psihologice și fiind 
responsabil pentru un metabolism energetic adecvat al 
organismului

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST 
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 
6 x 25 ml | 801013

101,90 LEI
679.33 LEI / 1 l
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INNER BALANCE
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` menține echilibrul acido-bazic
 ` o sursă esențială de microelemente 

Sistem lunar pentru zi/noapte, funcționează 24h 
pentru 
menținerea echilibrului acidului bazic. 

60 PLICULEȚE + 60 CAPSULE  
240 g + 30 g | 801001

312,90 LEI
1158,89 LEI / 1 kg

SLIM EXTREME
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` sprijină scăderea în greutate, reducând pofta de mâncare
 ` conține glucomanan, care are un randament ridicat de reducere a 
greutății corporale

 ` slăbește și menține-ți pielea frumoasă! 
Nutricode Slim Extreme este o compoziție de ingrediente care sprijină 
pierderea greutății corporale prin reducerea poftei de mâncare. Sistemul unic 
„All day weight control” a fost conceput pentru persoanele care doresc să 
își reducă greutatea corporală într-un mod rațional. Permite, de asemenea, 
menținerea frumuseții pielii în timpul dietelor de slăbire. Produs adecvat 
pentru vegetarieni și vegani.  

180 DE COMPRIMATE FILMATE + 30 DE COMPRIMATE EFERVESCENTE   
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

312,90 LEI
914,91 LEI / 1 kg

Pliculețele conțin pulbere solubilă cu aroma de portocală ce se administrează în timpul zilei
Sunt bazate pe extractul din flori de trandafir, care sprijină procesele fiziologice de eliminare a produselor metabolismului și ajută la menținerea echilibrului 
acidobazic. Zincul influențează pozitiv funcționarea sistemului imunitar, magneziul și fierul ajută la reducerea senzației de oboseală, iar extractul de urzică susține 
eliminarea apei din organism.

Conținutul unui plic se dizolvă în 200 ml de apă. Se folosește câte un plic de 2 ori pe zi.

Capsule pentru noapte
Datorită prezenței extractelor de 
melisă și de hamei, capsulele pentru 
noapte facilitează adormirea și asigură un somn 
de calitate, contribuie în 
continuare la reducerea acidifierii organismului.

Utilizați 2 capsule pe noapte, pe care trebuie să le luați cu 
multă apă (cel puțin un pahar). 

Comprimate 
efervescente cu 
aromă de struguri
Au ca sarcină să completeze 
vitaminele și mineralele pe care le 
pierdem reducând cantitatea de 
alimente consumată pe zi. Create 
special pentru menținerea frumuseții 
pielii. Vitamina C susține producția 
de colagen, iar biotina și vitamina B2 
asigură păstrarea unui ten sănătos. 
Calciul asigură funcționarea 
corespunzătoare a enzimelor 
digestive.

Utilizați 1 comprimat efervescent pe zi, 
înainte de masă, dizolvat într-un pahar cu 
apă (200 ml). 

Comprimate filmate
Pe baza ingredientului inovator – 
glucomanan – care, în combinație 
cu o dietă hipocalorică, influențează 
pierderea în greutate. Cromul ajută 
la menținerea unui nivel adecvat al 
glucozei din sânge, limitând pofta 
de dulciuri şi dorința de a lua gustări 
între mese. La rândul său, extractul 
de Garcinia cambogia este o sursă 
de acid hidroxicitric (HCA), care 
încetinește producția de grăsime în 
organism.

Utilizați câte 2 comprimate filmate de 3 ori pe zi, 
cu o cantitate mare de apă (1-2 pahare).

Reţete culinare, blogul, alculatoarele IMC şi BMR, BMR 
sunt un suport în realizarea obiectivelor - toate acestea 
și multe altele pot fi găsite pe site-ul nostru! Foloseşte 
aplicația Nutricode pentru telefonul mobil! Mai multe 
informații pe nutricode.fmworld.com.

PENTRU CINE?   
Idel penru cei predispuși la un stil de 
viață stresant, care au stări de oboseală 
excesivă sau care consumă produse care 
provoacă acidifierea organismul, cum ar 
fi zahărul, cafeaua, alcoolul sau alimente 
puternic procesate.

PENTRU CINE?   
Pentru persoanele care au nevoie de sprijin în 
pierderea rațională a greutății, care doresc să obțină 
o siluetă “de vis” fără senzația continuă de foame.

GLUCOMANANUL - ASASINUL APETITULUI  
Glucomananul este o fibră solubilă în apă, derivată din planta  Amorphophallus Konjac. Umflându-se în stomac, îl umple și transmite astfel un semnal 
centrului de sațietate din hipotalamus, că nu ne este foame. Acest lucru permite reducerea cantității și volumului meselor. Așa cum demonstrează 
cercetările, utilizarea glucomananului împreună cu un regim hipocaloric reduce greutatea corporală la persoanele supraponderale, în medie cu 3 kg pe 
lună1. Pentru ca glucomananul să își îndeplinească sarcina, trebuie să nu uitați să luați comprimatele cu o cantitate mare de apă. 
1Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

INNER BALANCE
SUPLIMENT ALIMENTAR

SLIM EXTREME
SUPLIMENT ALIMENTAR
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VITALITY BOOST
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` porția ta zilnică de energie pentru corp și minte
 ` regenerarea forțelor vitale

Este compoziție a unor elemente selectate perfect, care 
asigură fluxul de energie fizică și mentală în timpul 
zilei și o odihnă mai bună noaptea. 

30 PLICULEȚE + 60 COMPRIMATE FILMATE   
300 g + 48 g | 801003

312,90 LEI
899,14 LEI/ 1 kg

IMMUNO
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` 100% vitamina C
 ` formula nouă cu zinc care ajută la funcționarea corectă a sistemului 
imunitar

Vitamina C este un derivat exclusiv din extractul natural din fructele 
de Acerola. Acerola, denumită şi “vișină de Barbados”, este un superfruct, care 
are de 30 de ori mai multă vitamina C decât lămâia. La rândul lor, măceșele 
sunt, de asemenea, bogate în bioflavonoide, care sunt antioxidanți naturali. 
Consumul regulat de vitamina C are grijă de imunitate, are un efect benefic 
asupra dinților, pielii, oaselor precum și asupra sistemului nervos și protejează 
celulele împotriva stresului oxidativ.Produs adecvat pentru vegetarieni și 
vegani.

60 COMPRIMATE DE SUPT – CU AROMĂ DE ACEROLA ȘI VIȘINE  
72 g | 801004

87,90 LEI
1220,83 LEI / 1 kg

Utilizaţi 2 comprimate pe zi. Se sug încet.

HAIR SKIN NAILS
SUPLIMENT ALIMENTAR

 ` formulă Pro-Beauty
 ` cu extract de rodie

Este o compoziție ideală de elemente necesare pentru a obține un păr 
strălucitor, o piele catifelată și unghii sănătoase. Formula Pro-Beauty 
conține cupru, care are efect asupra pigmentării adecvate a firelor de păr, 
fier, care asigură creșterea lor normală, și zinc, care furnizează unghiilor 
materialul de construcție, precum și vitamina E și extract de rodie. 
Complexul a fost îmbogățit, printre altele, cu drojdie de bere, vitaminele 
A, B2, B6, B12 și C, biotină și aminoacizi de sulf.

56 COMPRIMATE FILMATE 
44,8 g | 801005

99,90 LEI
2229,91 LEI / 1 kg

Utilizaţi 1 comprimat pe zi, care se înghite cu apă.

Pliculețe pentru zi cu coluție cu aromă de portocale
Porția zilnică de energie. Niacina, acidul pantotenic și riboflavina, întărite suplimentar cu cafeină, reduc oboseala şi senzația de oboseală. În plus, acidul 
pantotenic asigură eficiența minții. Vitaminele din grupa B au grijă de sistemul nervos, iar tiamina este responsabilă cu funcționarea corectă a inimii. Vitamina E 
ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 

Utilizați zilnic, pe cale orală, conținutul unui plic. Produs adecvat pentru vegetarieni și vegani.

Comprimate filmate 
pentru noapte
Sunt o sursă bogată de vitamine și 
minerale. Elementele comprimatelor 
accelerează metabolismul, facilitează 
odihna pe timp de noapte, rezultând 
o creștere a energiei ziua. Cromul 
ajută la menținerea nivelului adecvat 
de glucoză în sânge, seleniul ajută 
la protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ, iar fierul participă la 
transportarea oxigenului în organism. 
Piperina din piperul negru susține 
digestia și absorbția nutrienților. 

Utilizați 2 comprimate filmate seara, 
cu o cantitate suficientă de apă.

PENTRU CINE?   
Sprijin pentru cei care se confruntă cu lipsa de energie, 
oboseala și distragerea atenției, care doresc să dea 
vieții un ritm mai bun. De asemenea, este recomandat 
persoanelor care practică un sport.

PENTRU CINE?   
pecial recomandat pentru cei care sufer[ frecvent 
de răceală și doresc să-și întărească imunitatea. 
Este perfect, de asemenea, pentru persoanele 
care se antrenează sau lucrează fizic.

PENTRU CINE?   
Pentru cei care visează la un ten impecabil,  
păr dens, sănătos și unghii puternice.

VITALITY BOOST
SUPLIMENT ALIMENTAR
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BRĂȚARĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
NUTRICODE PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

Brățara multifuncțională NUTRICODE este proiectată 
pentru persoanele active. Printre funcțiile dispozitivului 
se află: un pulsometru, un ceas, un contor de calorii, un  
pedometru, un ceas cu alarmă, notificări ale apelurilor 
primite. Pentru conectarea cu un smartphone este utilizată 
tehnologia Bluetooth. Brățara se integrează cu dispozitivele 
din sistemul Android și iOS.

920084 | NEAGRĂ

399,00 LEI

NUTRICODE

BRĂȚARĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
NUTRICODE STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

Brățara multifuncțională NUTRICODE este proiectată 
pentru persoanele active. Printre funcțiile dispozitivului se 
află: un ceas, un contor de calorii, un pedometru, un ceas cu 
alarmă, notificări ale apelurilor primite. Pentru conectarea 
cu un smartphone/aplicația NUTRICODE este utilizată 
tehnologia Bluetooth. Brățara se integrează cu dispozitivele 
din sistemul Android și iOS.

920082 | NEAGRĂ 
920083 | ALBĂ

299,00 LEI

Brățările NUTRICODE vor fi ghidul tău pentru corp și pentru visele tale. Pentru rezultate excelente, 
combină spiritul sportului cu tehnologia modernă. Un mod de viață sănătos nu a fost niciodată mai simplu!

BRĂȚARĂ  
MULTIFUNCTIONALĂ NUTRICODE

FITNESS TRACKER

DESCARCĂ APLICAȚIA
Nutricode este o aplicație modernă mobilă, care te ajută să ai obiceiuri 
alimentare sănătoase și care îți arată cât de activ îți petreci timpul. Datorită 
utilizării jurnalului de activitate, poţi să atingi cu ușurință obiectivele urmărite, 
iar simbolurile motivaţionale te încurajează să continui efortul și te ajută să 
sărbătoreşti succesele zilnice. 

 ` utilizând aplicația în fiecare zi, poți urmări progresul tău pe 
graficul cântarului și îți poți planifica fără probleme dieta, datorită 
propunerilor de mâncare pentru fiecare moment al zilei

 ` aplicația calculează indicele IMC și WHR, de asemenea, îți prezintă 
într-un mod transparent statisticile tale

NUTRICODE 
DESCARCĂ APLICAȚIA
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VISEZI LA SILUETA IDEALĂ? 
... dar îți este dificil să găsești timp și motivație pentru exerciții regulate? Poate că nu ai 
cunoștințe despre cum să îți echilibrezi dieta - ce să mămânci și ce să eviți? De acum 
înainte nu vei mai avea nicio grijă. Am creat un program care îți va schimba viața o dată 
pentru totdeauna. Află mai multe alăturându-te programului FIT6.

FIT6 este singurul program de acest tip din lume, un program unic de pierdere în 
greutate, creat pe baza unei înțelegeri profunde a stilului de viață din secolul XXI. Acest 
program este dezvoltat de doctorul dietetician Dr. Lídia Marrão – presupune reducerea 
țesutului adipos și pierderea în greutate, datorită unei diete sănătoase, echilibrate ce 
include și suplimentele inovatoare NUTRICODE. Scopul programului nu este doar să 
pierdeți kilograme în plus, ci și să vă îmbunătățiți stilul de viată, pentru îmbunătățirea 
sănătății și bunăstării dvs.

FIT6 – VISUL DE A AVEA O SILUETĂ IDEALĂ DEVINE ÎN SFĂRȘIT REALITATE.

Dietetician Clinic Lídia Marrão, 
Autor al Programului FIT6 

PROGRAMUL FIT6
PROGRAMUL FIT6– INOVAȚIE ÎN LUMEA KILOGRAMELOR PIERDUTE PIERDERE NATURALĂ DE 
GREUTATE FĂRĂ EFECTUL JO-JO
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INGREDIENTELE NUTRITIVE NECESARE
Procesul de slăbirea este unul dificil pentru organism, chiar dacă 
nu îl resimți la nivel fizic. Prin urmare, FIT6 furnizează corpului 
nutrienți de calitate superioara, sub forma de suplimente 
inovatoare NUTRICODE. Pentru fiecare etapă de slăbire există 
un set diferit de produse, care răspunde în mod ideal nevoilor 
corpului dintr-un anumit moment.

ÎMPARTE ȘI MOTIVEAZĂ
Știm cât de important este suportul și motivația. Din cauza 
lipsei lor, adesea oprim dieta, simțindu-ne neputincioși și 
întoarcândune la obiceiurile noastre vechi, nesănătoase. Prin 
urmare, împreună cu programul, a fost creată o comunitate 
FIT6 – un spațiu în care fiecare participant își poate împărtăși 
dificultățile, gândurile și realizările.

ASISTENȚĂ PROFESIONISTĂ
Pe întreaga durată a programului FIT6, fiecare participant va 
putea să beneficieze de sfaturile dieteticianului profesionist. 
Ea va monitoriza și analiza rezultatele, va oferi îndrumările 
adecvate și va clarifica orice îndoială.

ATINGE-ȚI ȚELUL
Utilizați o metodă de slăbire sănătoasă și eficientă. Vă garantăm 
că urmând un plan echilibrat, în 6 pași, veți pierde kilogramele 
suplimentare cu ușurință și în siguranță. Cu ajutorul programului 
FIT6 nu vă veți bucura doar de o siluetă ideală, ci și de 
bunăstare și de o sănătate perfecta.

6 PAȘI PENTRU O SILUETĂ IDEALĂ 
Fiecare pas durează o lună. Durata dietei depinde de greutatea pe care dorești să o pierzi. Cu cât vrei să pierzi mai 
mult, cu atât mai mulți pași ai de urmat. Puteți renunța în orice moment.

 ` O dietă inadecvată duce la apariția afecțiunilor inflamatorii 
în organism. Primul pas constă în ajutarea organismului să își 
restabilească echilibrul natural

 ` Scopul primei etape este nu numai pierderea în greutate, ci și 
detoxificarea și purificarea corpului, precum și îmbunătățirea 
bunăstării și a sănătății generale

PREVENIREA INFLAMAȚIILOR

 ` Această etapă este împărțită în 4 faze

 ` Scopul său principal este reducerea considerabilă a țesutului 
adipos, menținând în același timp energia și vitalitatea organismului 

 ` Folosind suplimentele NUTRICODE ne ajutăm organismele într-un 
mod complex, oferindu-le elementele nutritive necesare 
 

 ` Detoxifierea și purificarea organismului are efecte benefice asupra 
stării noastre de bine 
 

 ` Ne menținem masa musculară, ceea ce împiedică pierderea 
fermității corpului.

 ` Pierdem treptat kilograme în plus.

 ` Celulita este vizibil redusă

PIERDEREA ÎN GREUTATE

 ` Acest pas are ca scop stimularea masei musculare

TONIFIERE

 ` Scopul a fost atins. În acest pas se pune accent pe o dietă 
echilibrată care să asigure stabilizarea pe termen lung a 
organismului și împiedicarea efectului de yo-yo

MENȚINEREA REZULTATELOR

ALĂTURĂ-TE PROGRAMULUI FIT6 AZI.
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SURPRINDE  
CU MAGIA 
PARFUMULUI
Mirosul este un sens extrem de sensibil.
Parfumurile îți trezesc aminitiri și te transpun 
în locuri frumoase, situații incitante sau 
importante pentru tine. De aceea parfumurile 
sunt atât de fascinante - sunt memorabile. 
Oriunde te-ai afla,  acestea umplu spațiul, 
persistând mult timp după plecarea ta. 
Ar trebui, prin urmare să te facă să te 
simți încrezătoare și specială. Vino într-o 
călătorie magică în lumea parfumurilor, 
pentru a-ți găsi o aromă unică. Printre ele 
vei găsi parfumurile pline de eleganță și 
pe cele sofisticate din noua colecție PURE 
ROYAL. Parfumurile tale te vor face să te 
simți încrezătoar și deosebit. Alătură-te 
călătoriei în lumea magică a parfumurilor și 
vei găsi un parfum unic care te reprezintă.



 

„Mergând pe urmele femeii moderne, 
proiectând și creând mereu cu ea în minte, o 
redescopăr mereu. Îmi place frumusețea care 
vine din combinația dintre încrederea în sine, 
moda și parfumul unei femei”.

JOANNA 
PRZETAKIEWICZ
este o femeie de afaceri cunoscută și apreciată 
pentru stilul său original. Deși are studii în 
domeniul dreptului, este pasionată de designe-
ul vestimentar. În anii 2014-2015, a făcut parte 
din juriului ediției poloneze a programului 
„Project Runaway”. Mai presus de toate, 
însă, este autorul, fondatorul și directorul 
creativ al casei de modă La Mania, aflată sub 
Patronajul Onorific al lui Karl Lagerfeld. 

Acum, în colaborare cu FM WORLD, 
aceasta a proiectat un parfum uimitor 
care vă va insufla încredere și vă va 
permite să experimentați luxul real.

Descoperă notele atrăgătoare ale parfumului 
PURE ROYAL PARFUM limited edition by 
Joanna Przetakiewicz și lasă-te sedusă de ele.
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O NOTĂ DE NONȘALANȚĂ 
PARIZIANĂ
PURE ROYAL PARFUM – limited edition by Joanna Przetakiewicz combină cele mai recente tendințe 
cu un stil atemporal. Fiecare element este unic - de la notele de parfum alese cu atenție la sticluțele 
unice.

Un parfum la fel de senzual precum întâlnirea unor îndrăgostiți sub turnul Eiffel. Plin de o dulceață 
fermecătoare și ușoară, intrigă prin notele profunde. Înconjoară-te cu un parfum de neuitat plin de 
pasiune și lasă-te observată de toți cei din jurul tău.

PURE ROYAL  
LIMITED EDITION  
BY JOANNA  
PRZETAKIEWICZ
Caracter: imprevizibil, intrigant, care stârnește 

dorințe
Note de parfum:
De vârf: bergamotă, piersică, zmeură
De mijloc:   trandafir, iasomie, lăcrimioară
De bază: vanilie, mosc, ambră

Volum  50 ml |  Concentrație de parfum: 20%

199,90 LEI
3998,00 LEI / 1 l

NOU
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PRODUSE NOI PURE ROYAL  
Femei

PARFUMURI NOI 
PURE ROYAL

PURE ROYAL este o colecție plină de acorduri aristocratice și eleganță sublimă. Datorită unei 
concentrații ridicate de esențe, persistă un timp incredibil de lung. Flacoanele pline de farmec vă vor uimi 
cu eleganța lor fără sfârșit.  Lasă-te sedus de parfumuri regale, acum la îndemâna ta.

PARFUM
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

107,99 LEI
2159,8 LEI / 1 l

FLORAL  
foarte feminine

CU NOTE DE FRUCTE

PURE ROYAL 817
170817
Caracter: vesel, subtil, reflectă 

fericire
Note de arome:
De vârf: zmeură, lămâie
De mijloc: trandafir, neroli
De bază: mosc, vanilie, paciuli

PURE ROYAL 818
170818
Caracter: vesel, proaspăt, ispititor
Note de arome:
De vârf: coacăză roșie, mandarine, 

lămaie, pere
De mijloc: gardenia, jasmine, 

lăcramioare, neroli
De bază: vanilie, paciuli, mosc, 

răsișină de benzoină

ORIENTAL 
Puternice și neîmbânzite

CU NOTE FLORALE

PURE ROYAL 820
170820
Caracter:   senzual, provocator, 

magnetic
Note de arome:
De vârf: floare de portocale, piersic
De mijloc: ylang-ylang, trandafir
De bază: lemn de santal, ambră, 

vanilie, mosc

CHYPRE  
ademenitoare și tentante

CU NOTE FLORALE

PURE ROYAL 819
170819
Caracter: sofisticat, modern, elegant
Note de arome:
De vârf: piper roșu, bergamot, floare 

de prune
De mijloc: trandafir turcesc, iasomie 

sălbatică, paciuli
De bază: piele, ambră, stejar, lemn de 

santal, boabe tonka, vanilie
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PURE ROYAL 
Pentru femei

Senzuale, pline de finețe, surprinzătoare – așa sunt parfumurile PURE ROYAL pentru femei. Parfumuri 
create pentru femeile moderne care prețuiesc atât notele puternice, sofisticate de parfum, cât și un 
flacon frumos. Parfumurile cu note hipnotice, fascinant de persistente, te vor face să te simți minunată 
și încrezătoare în orice situație.

PURE ROYAL 147
170147
Caracter: cu bun gust, fermecător. 
Note:
Principale: litchi, mandarin, piersic
Mijlocii: prune, lăcrămioară, crin.
De bază: vanilie, ambră, mosc.

PURE ROYAL 317
170317
Caracter: tentant, sensual. 
Note:
Principale: fructe de pădure roșii, piper 

roz. 
Mijlocii: zmeură, piersică, violete, 

liliac.
De bază: paciuli, ambră.

PURE ROYAL 352
170352
Caracter: catifelat, incitant. 
Note:
Principale: floare de portocal. 
Mijlocii: iasomie. 
De bază: paciuli, miere.

PURE ROYAL 355
170355
Caracter:  senzual, atractiv. 
Note:
Principale: note de citrice. 
Mijlocii: ceai de iasomie, crin. 
De bază: lemn de santal, cedru, vanilie 

CU NOTE MARINE

PURE ROYAL 141 
170141
Caracter: cristalin de clar, romantic. 
Note:
Principale: yuzu, rodie, acorduri de 

înghețată. 
Mijlocii: nufăr, magnolie, bujor. 
De bază: ambră, mosc, mahon 

CU NOTE DE CITRICE

PURE ROYAL 283
170283
Caracter: provocator, dulce.
Note:
Principale: nectarine, coacăz negru, 

piersici. 
Mijlocii: floare de portocal, orhidee 

sălbatică. 
De bază: mosc, chihlimbar. 

PURE ROYAL 298 
170298
Caracter: plin de energie, proaspăt. 
Note:
Principale: citrice, bujor. 
Mijlocii: trandafir, osmanthus. 
De bază: paciuli, lemn de santal. 

PURE ROYAL 810 
170810
Caracter:  subtil, delicat, feminin, 

vesel.
Note:
Principale: bergamot, mandarină, 

coacăz negru.
Mijlocii: bujor roz, trandafir, 

lăcrămioară, piersică, caisă.
De bază: chihlimbar, paciuli, mușchi 

de stejar.

CU NOTE DE LEMN

PURE ROYAL 365  
170365
Caracter: clasic, cu o notă de 

splendoare barocă.
Note:
Principale: grapefruit, bergamot.
Mijlocii: trandafir, narcise, iasomie, 

mușcată, paciuli.
De bază: lemn de santal, vanilie, 

mosc alb, boabe de tonka.

CITRIC 
vesel și energic

CU NOTE DE MANDARIN

PURE ROYAL 801 
170801
Caracter: proaspăt, romantic, senzual, 

elegant.
Note:
Principale: cocktail de citrice, fructe 

de pădure roz, pere, note 
verzi.

Mijlocii: trandafir, magnolie, iasomie 
de noapte.

De bază: paciuli, vanilie, boabe tonka, 
lemn de santal.

PURE ROYAL 805 
170805
Caracter: vesel, proaspăt, femenin.
Note:
Principale: pere, bergamot, coacăz 

negru.
Mijlocii: note marine, trandafir, 

iasomie.
De bază: note lemnoase, mosc, 

chihlimbar.

PURE ROYAL 806
170806
Caracter: îndrăzneț, bucuros, pozitiv, 

luxos.
Note:
Principale: mandarină, iasomie, note 

marine.
Mijlocii: trandafir, tuberoza, ylang-

ylang.
De bază: mosc, lemn de santal, 

cedru.

PURE ROYAL 807
170807
Caracter: romantic, ușor, proaspăt.
Note:
Principale: piersic sălbatic, crin, 

iasomie.
Mijlocii: bergamot, neroli, frunze de 

portocală.
De bază: lemn de cedru, mosc.

PURE ROYAL 808
170808
Caracter: seducător, senzual, plin de 

farmec.
Note:
Principale: bergamot, lămâie, dud, 

zmeură.
Mijlocii: iasomie, trandafir, tuberoză, 

magnolie, violet.
De bază: paciuli, mosc, lemn de 

santal, heliotrop, mușchi de 
stejar.

CU NOTE ORIENTALE

PURE ROYAL 146
170146
Caracter: îmbibat cu dulceață, 

misterios.
Note:
Principale: frezii, mere, piper Jamaican.
Mijlocii: violete, hibiscus, trandafir, 

liliac.
De bază: labdanum, lemn de santal, 

cedru.

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

107,99 LEI
2159,8 LEI/1 l

PURE ROYAL 322 
170322
Caracter: vesel, sensual.
Note:
Principale: gutui, grapefruit.
Mijlocii: iasomie, zambile.
De bază: mosc alb, cedru.

PURE ROYAL 800 
170800
Caracter: feminin, vesel, însorit,  

plin de energie pozitivă
Note:
Principale: mandarine, grapefruit, 

coacăz negru.
Mijlocii: iasomie, tuberoză, ylang-

ylang.
De bază: trandafir, lemn de santal, 

mosc.

FLORALE   
Foarte feminine

CU NOTE FRUCTATE

PURE ROYAL 281
170281
Caracter: vibrant, incitant.
Note:
Principale: coacăz negru.
Mijlocii: iasomie, trandafir.
De bază: mosc, căpșuni.



12 | FEDERICO MAHORA /  PURE ROYAL PENTRU FEMEI FEDERICO MAHORA /  PURE ROYAL PENTRU FEMEI | 13

PURE ROYAL 
Pentru femei

CU NOTE DE CONDIMENTE

PURE ROYAL 366 
170366
Caracter: rebel, urban, sexy.
Note:
Principale: piper roz, flori de portocal, 

pere.
Mijlocii: cafea, iasomie.
De bază: vanilie, paciuli, cedru.

LEMNOS 
grațiosă și elegantă

CU NOTE DE FRUCTE

PURE ROYAL 358 
170358
Caracter: ultrafeminin, încântător.
Note:
Principale: bergamot, coacăz negru.
Mijlocii: iasomie, lăcrămioare.
De bază: cedru, lemn de santal, 

boabe de tonka, vanilie.

CYPHRE 
ademenitoare și tentante

CU NOTE DE FRUCTE

PURE ROYAL 362
170362
Caracter: copleșitor, seducător.
Note:
Principale: frunze de coacăz negru.
Mijlocii: trandafir, frezie
De bază: paciuli, vanilie, ambroxan, 

note lemnoase.

PURE ROYAL 804  
170804
Caracter: îndrăzneț, modern, grațios
Note:
Principale: mandarine, coacăz negru, 

frunze de bambus.
Mijlocii: trandafir, bujor, floare de 

portocale.
De bază: paciuli, praline, mosc.

PURE ROYAL 809 
170809
Caracter: subtil, sofisticat, gustos.
Note:
Principale: bergamot, ghimbir, note 

marine.
Mijlocii: tămâie, trandafir, paciuli.
De bază: mosc, vanilie, vetiver.

CU NOTE DE FRUCTE

PURE ROYAL 286
170286
Caracter: sexy, sofisticat.
Note:
Principale: bergamot.
Mijlocii: trandafir, paciuli.
De bază: ambră, portocală.

CU NOTE DE LEMN

PURE ROYAL 142
170142
Caracter: provocator, care dă 

dependență.
Note:
Principale: mure, frunze de mandarin.
Mijlocii: trandafir, tuberoză, floare 

de portocal.
De bază: lemn de santal, boabe de 

tonka, vanilie.

PURE ROYAL 162
170162
Caracter: clasic, ușor dulce.
Note:
Principale: miere florală.
Mijlocii: trandafir, vanilie.
De bază: mosc, paciuli.

PURE ROYAL 359
170359
Caracter: magnetic, intens.
Note:
Principale: iasomie, heliotrop
Mijlocii: rădăcină de iris, lemn de 

cașmir
De bază: ambră, vanilie

CU NOTE FLORALE

PURE ROYAL 171 
170171
Caracter: expresiv, intens, irezistibil.
Note:
Principale: ananas, nectarină, pere.
Mijlocii: bujor roz, frezii, frangipan.
De bază: mosc, lemn de santal, 

paciuli, boabe de tonka, 
vanilie.

ORIENTAL 
puternice și neîmblânzite

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

107,99 LEI
2159,8 LEI/1 l

PURE ROYAL 811  
170811
Caracter: proaspăt, frivol, neinhibat.
Note:
Principale: bergamot, pere, zmeură.
Mijlocii: iasomie, floare de portocal, 

trandafir.
De bază: chihlimbar, paciuli, mosc.

CU NOTE ORIENTALĂ

PURE ROYAL 356
170356
Caracter: exotic, sexy.
Note:
Principale: violete, frangipani.
Mijlocii: iasomie, osmanthus.
De bază: paciuli, mosc.

CU NOTE FLORALE

PURE ROYAL 802  
170802
Caracter: provocator, senzual, 

original.
Note:
Principale: grapefruit, piper roz, 

acorduri marine.
Mijlocii: geraniu, iasomie, trandafir.
De bază: paciuli, mosc, vanilie.

PURE ROYAL 803  
170803
Caracter: senzual, tentant, scandalos.
Note:
Principale: portocală, miere, piersic 

sălbatic.
Mijlocii: gardenie, floare de 

portocal, iris.
De bază: paciuli, vanilie, chihlimbar.



14 | FEDERICO MAHORA /  PURE ROYAL PENTRU BĂRBAȚI FEDERICO MAHORA /  PURE ROYAL PENTRU BĂRBAȚI | 15

Noi parfumuri într-o ediție cu adevărat regală. Descoperiți compoziții interesante și lăsați bogăția 
notelor extrem de intense și convingătoare să acționeze ca un afrodisiac. Alegeți parfumul perfect 
care vă va accentua în mod ideal personalitatea.PRODUSE NOI PURE ROYAL  

Pentru Bărbați

ORIENTAL 
puternic și neîmblânzit

CU NOTĂ LEMNOASĂ

PURE ROYAL 821
170821
Caracter:  energetic, carismatic, 

seducător
Note:
De vârf: grapefruit, pruna, plaur
De mijloc:  alune, cedru, miere albă
De bază: paciuli, mușchi, lemn uscat

PURE ROYAL 822
170822
Caracter:  îndrazneț, multi-

dimensional, 
Note:
De vârf: mandarine, tămâie, piper
De mijloc:  note de apa, lavanda, prune
De bază: lemn de cedru, lemn de 

santal, vetiver, chihlimbar

CU NOTĂ DE   
AMBRĂ CENUȘIE

PURE ROYAL 823
170823
Caracter:  decadent, luxos, 

controversat
Note:
De vârf: levănțică sălbatică, salvie
De mijloc:  floare de vanilie, iris, 

migdale
De bază: mosc cașmir, fasole tonka, 

piele, ambră

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

107,99 LEI
2159,8 LEI/1 l

LEMNOS 
rafinat și elegant

CU NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 824
170824
Caracter:  proaspăt, liber, transparent
Note:
De vârf: note de var, mandarină 

verde
De mijloc:  floarea de grapefruit, 

ghimbirul dulce, mandarină 
galbena

De bază: vetiver, mosc alb, ambră

PARFUMURI NOI 
PURE ROYAL
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CU NOTĂ DE LEMN

PURE ROYAL 301
170301
Caracter: energic, puternic.
Note:
Principale: mandarină, lămâie.
Mijlocii: cedru, coriandru.
De bază: ambra, labdanum.

PURE ROYAL 326 
170326
Caracter: seducător, senzual.
Note:
Principale: frunze de mesteacăn.
Mijlocii: cardamom, violete 

Africane.
De bază: note lemnoase, mosc.

PURE ROYAL 335
170335
Caracter: expresiv, modern.
Note:
Principale: lemn de trandafir, 

cardamom, piper.
Mijlocii: vetiver, agar (oud).
De bază: vanilie, ambră.

PURE ROYAL 812 
170812
Caracter: puternic, modern, sofisticat
Note:
Principale: bergamot, piper negru, 

nucșoară.
Mijlocii: ulei de monoi, cimbru, 

lavandă.
De bază: lemn de cedru, paciuli, 

mosc.

LEMN 
rafinat și elegant

CU NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 195 
170195
Caracter: nobil, classic.
Note:
Principale: coriandru, busuioc.
Mijlocii: cardamom.
De bază: cedru, ambră, tutun.

CU NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 169 
170169
Caracter: relaxant, picant.
Note:
Principale: mandarină siciliană.
Mijlocii: rozmarin, lemn de trandafir, 

piper Sichuan.
De bază: tămâie, mușchi de stejar.

ORIENTAL 
puternice și neîmblânzite

CU NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 813 
170813
Caracter: pătrunzător, cult
Note:
Principale: iasomie, lămâie, menta, 

bergamot.
Mijlocii: pelin, lavanda, cafea.
De bază: mosc, lemn de santal, 

boabe de tonka, paciuli, 
vanilie, chihlimbar, mușchi.

CU O NOTĂ PICANTĂ

PURE ROYAL 199
170199
Caracter: bogat, complex.
Note:
Principale: mandarin italian, mentă.
Mijlocii: scorțișoară, trandafir 

turcesc, cardamom.
De bază: scoruri din piele

PURE ROYAL 815 
170815
Caracter:  îndrăzneț, voluptuos, 

magnetic, vibrant.
Note:
Principale: ghimbir, cimbru, bergamot, 

grapefruit, rășină, lămâie.
Mijlocii: lichior, măr, scorțișoară, 

piper, vanilie, lavandă, 
geranium.

De bază: zahăr, vetiver, smirnă, 
olibanum, chihlimbar, mosc, 
stejar, piele.

CYPHRE 
ademenitoare și tentante

CU NOTĂ DE PATCHOULI

PURE ROYAL 160 
170160
Caracter: blând, surprinzător.
Note:
Principale: frunze de roșii, flori de apă, 

coacăz negru.
Mijlocii: piper negru, trandafir.
De bază: paciuli.

PURE ROYAL 198 
170198
Caracter: extravagant, expresiv.
Note:
Principale: bergamot.
Mijlocii: ardei negru, tutun.
De bază: paciuli, chiparos.

PURE ROYAL 327  
170327
Caracter: sălbatic, puternic.
Note:
Principale: grapefruit, piper roz.
Mijlocii: nucșoară, ghimbir, iasomie.
De bază: vetiver, paciuli, ladanum.

PURE ROYAL 331 
170331
Caracter: îndrăzneț, plin de energie.
Note:
Principale: pară, portocală.
Mijlocii: nucșoară.
De bază: paciuli, coajă de copac.

PURE ROYAL 334  
170334
Caracter: răcoritor, cu o atingere 

picante.
Note:
Principale: grapefruit, portocală.
Mijlocii: frunze de geraniu, piper 

negru, piper roz.
De bază: cedru, vetiver, paciuli.

CU NOTĂ DE VETIVER

PURE ROYAL 151  
170151
Caracter: rafinat, impresionant.
Note:
Principale: lămâie, bergamot, ghimbir.
Mijlocii: cedru, chihlimbar.
De bază: geranium, mosc.

PURE ROYAL 152 
170152
Caracter: rafinat, armonios
Note:
Principale: bergamot.
Mijlocii: piper, tămâie, coajă de 

copac, tutun.
De bază: cedru.

PURE ROYAL 329 
170329
Caracter: senzual și modern.
Note:
Principale: ardei negru, bergamot.
Mijlocii: lavandă, coriandru.
De bază: vetiver.

FOUGERE  
seducător masculin

CU NOTĂ DE FERIGĂ

PURE ROYAL 332    
170332
Caracter: ușor, plin de energie.
Note:
Principale: măr verde, mentă, 

mandarină.
Mijlocii: ghimbir, salvie, ferigă.
De bază: mușchi de stejar, mosc, 

lemn de santal.

CU NOTĂ DE LAVANDĂ

PURE ROYAL 300
170300
Caracter: ușor, dinamic
Note:
Principale: bergamot, lămâie, 

grapefruit.
Mijlocii: ghimbir, levănțică.
De bază: cedru atlas.

PURE ROYAL 814 
170814
Caracter: intens, magnetic, dynamic.
Note:
Principale: ghimbir, cardamom, anason, 

măr.
Mijlocii: scorțișoară, lavandă, absint, 

prune, violete.
De bază: lemn de cedru, pădure 

tropicală, chihlimbar, vanilie, 
boabe de tonka, mosc.

Atenția la detalii este cu siguranță o caracteristică a unui gentleman contemporan. Parfumul PURE 
ROYAL este esența eleganței aristocratice, care de acum înainte va fi cartea ta de vizită. Toate cu 
concentrație extrem de ridicată, care garantează o experiență excitantă. PURE ROYAL 

Pentru bărbați

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

107,99 LEI
2159,8 LEI/1 l
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PRODUSE NOI PURE  
Pentru femei

Printre noile parfumuri PURE veți găsi compoziții uimitoare, ce-ți vor trezi simțuri de neuitat. Senzuale, 
intrigante, surprinzătoare – descoperă notele unice inspirate din frumusețea naturii feminine.  

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

61,80 LEI
1236,00 LEI/1 l

FLORALE   
frumoase și femenine

CU NOTE ORIENTALE

PURE 444
100444
Caracter:  tentant, surprinzător, cald
Note de parfum:
Principale:  bergamot, pară, portocală 

dulce
De vârf:  trandafir, iris, violetă, ylang-

ylang
De bază:  vanilie, mosc, paciuli, cafea

PURE 446
100446
Caracter:  rebel, senzual
Note de parfum:
Principale:  bergamot, mere, zambile, 

petitgrain
De vârf:  floare de portocala, 

iasomie, tuberoza, trandafir
De bază:  lemn de cedru, vanilie, 

mosc, lemn de cașmir, 
chihlimbar uscat, 
heliotropium

CU NOTE LEMNOASE

PURE 445
100445
Caracter:  vesel, vibrant, delicios
Note de parfum:
Principale:  mandarine, bergamot, 

nectarin
De vârf:  trandafir, iasomie, caprifoi, 

crin
De bază:  lemn de santal, patchouli, 

lemn de cedru, vanilie, 
mosc

PARFUMURI NOI  
PURE
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PURE 174
100174 
Caracter: magic, pulsativ
Note:
Principale: frezie, litchi
Mijlocii: crin, magnolie, iasomie, 

ghimbir, piper
De bază: santal, mosc

PURE 439
100439 
Caracter: feminin, intrigant
Note:
Principale: bergamotă, portocală, 

mentă
Mijlocii: iasomie, lăcrămioară de mai
De bază: lemn de cedru, paciuli, 

mușchi

PURE 701
100701 
Caracter:  magnetic, senzual
Note:
Principale: ananas, rubarbă, măr
Mijlocii: iasomie, lăcrămioară, frezie
De bază: mosc, piersică

CU O NOTĂ ALDEHIDICĂ

PURE 21
100021 
Caracter: clasic, cald şi învăluitor
Note:
Principale: aldehidă, ylang-ylang, 

floare de portocal
Mijlocii: trandafir, lăcrămioară, iris
De bază: civet, muşchi de stejar, 

lemn de santal

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE 20
100020 
Caracter: seducător, senzual
Note:
Principale: osmanthus, ceai negru, 

bergamotă
Mijlocii: osmanthus, ceai negru, 

bergamotă
De bază: mosc, paciuli

PURE 427
100427 
Caracter: vesel, încântător
Note:
Principale: zmeură, bergamotă
Mijlocii: trandafir, iris, violetă
De bază: paciuli

PURE 433
100433 
Caracter: elegant, fără compromisuri
Note:
Principale: vișine, coacăze negre, piper
Mijlocii: trandafir, piersică, ananas
De bază: mosc, paciuli, bob de tonka

PURE 437
100437 
Caracter: seducător, plin de dulceață
Note:
Principale: bergamotă, căpșună, flori 

proaspete
Mijlocii: piersică, osmanthus, 

zmeură
De bază: cacao, chihlimbar, vanilie

PURE 438
100438 
Caracter:  dulce, feminin, senzual
Note:
Principale:  flori de măr, nectarină, pară
Mijlocii: iasomie, bujor, heliotrop
De bază:  zahăr brun, tămâie, vanilie, 

mosc

PURE 443
100443 
Caracter: elegant, seducător, cald
Note:
Principale: portocală, bermotă, 

coacăze negre
Mijlocii: iasomie, floare de portocal, 

ylang-ylang, lăcrămioară
De bază: lemn de cedru, lemn de 

santal, vanilie

PURE 700 
100700 
Caracter: feminin, senzual
Note:
Principale: lămâie, măr, frunze de 

violete
Mijlocii: bujor, lăcrămioară
De bază: lemn de santal, mosc, 

chihlimbar

FLORALE   
frumoase şi feminine

Este familia cea mai cuprinzătoare 
de parfumuri. Poți experimenta 
aromele cu încredere și poți să
le schimbi în funcție de ocazie. 
Caracterul romantic, intimidant 

şi senzual al parfumului a fost 
creat tocmai pentru a sublinia 

feminitatea.

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 10
100010 
Caracter: stimulator, dulce
Note:
Principale: mandarină, frunze de 

iederă, flori de champaca
Mijlocii: iasomie, orhidee, trandafir
De bază: lemn de amarant, mure, 

mosc

PURE 17
100017 
Caracter: stimulator, dulce
Note:
Principale: pepene galben, piersică, 

măr
Mijlocii: frezie, crin, mimoză, 

tuberoză, iasomie
De bază: cedru, ylang-ylang, mosc

PURE 25
100025 
Caracter: armonios, puțin îndrăzneț
Note:
Principale: măr verde, accente acvatice
Mijlocii: iasomie, frezie, iris, 

passiflora
De bază: lemn de santal, cedru, 

vanilie

PURE 180
100180 
Caracter: seducător, variabil
Note:
Principale: litchi, zmeură, trandafir
Mijlocii: frezie, lăcrămioară, cedru
De bază: vanilie, arțar, vetiver

PURE 420
100420 
Caracter: seducător de dulce, tentant
Note:
Principale: fructe roșii, mandarină
Mijlocii: lăcrămioară, bujor
De bază: pralină, chihlimbar, mosc,
 Caramel

CU O NOTĂ VERDE

PURE 01
100001 
Caracter: răcoros şi cald în același timp
Note:
Principale: lămâie, ceai, afine
Mijlocii: iasomie, bujor, nufăr
De bază: note lemnoase, paciuli

PURE 81
100081
Caracter: excentric, dar subtil
Note:
Principale: măr verde, castravete, 

magnolie
Mijlocii: lăcrămioară, trandafir, 

violetă
De bază: santal, mosc

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

PURE 414
100414 
Caracter: independent, foarte 

feminin
Note:
Principale: cactus
Mijlocii: frezie roz, iasomie, crin
De bază: cedru, note lemnoase

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE 702
100702 
Caracter:  expresiv, plin de pasiune
Note:
Principale: mandarină, bergamotă, 

note acvatice
Mijlocii: iasomie, pelargonie, 

lăcrămioară
De bază: mosc, chihlimbar

CU O NOTĂ ACVATICĂ

PURE 07
100007 
Caracter: echilibrat, uşor
Note:
Principale: ananas, bujor, mazăre dulce
Mijlocii: trandafir, iasomie, crin
De bază: lemn de santal, cedru, 

vanilie

PURE 
Femei

PURE 97
100097 
Caracter: încântător, catifelat
Note:
Principale: frezie, lăcrămioară, 

trandafir
Mijlocii: crin, gardenie, palmier, 

narcisă
De bază: coacăz negru, mosc, muşchi 

de stejar

PURE 132
100132 
Caracter: exclusiv, intens
Note:
Principale: ghimbir, cardamon, piper, 

portocală
Mijlocii: tuberoză, nucă de cocos, 

gardenie, bujor
De bază: vanilie, mosc

PURE 183
100183 
Caracter: intens, puternic
Note:
Principale: afine, piper roz, tamarind
Mijlocii: violetă neagră, cacao, 

trandafir, spânz
De bază: paciuli, vanilie, lemn de 

massoia

PURE 239
100239
Caracter: vibrant, intens
Note:
Principale: cardamom, piper roz, 

mandarin
Mijlocii: iris, floarea soarelui, ceai 

negru
De bază: lemn de cedru, vetiver, 

mosc

PURE 434
100434 
Caracter: îndrăzneț, care dă 

dependență
Note:
Principale: portocală, grapefruit, lemn 

dulce
Mijlocii:  trandafir, floare de portocal, 

lăcrămioară, iris
De bază: lemn de santal, vanilie, 

mosc

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

61,80 LEI
1236,00 LEI/1 l

Cuvântul este din argint, iar tăcerea ... o aromă. 

Parfumurile exprimă mai mult decât o mie de 
cuvinte. Ce vrei să spună despre tine?
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PURE 98
100098 
Caracter: proaspăt, subtil
Note:
Principale: coacăz negru, bergamotă, 

lămâie
Mijlocii: iasomie, lăcrămioară, 

trandafir
De bază: lemn de santal, cedru, 

chihlimbar

PURE 237
100237
Caracter: provocator, ușor cochet
Note:
Principale: fructe exotice, coacăz 

negru
Mijlocii: bujor, iasomie, prună
De bază: vanilie, mosc, ambră

PURE 413
100413 
Caracter: impregnat cu dulceață, uşor 

cochet
Note:
Principale: coacăz negru, pară
Mijlocii: iris, frezie, iasomie, floare 

de portocal african
De bază: praline de ciocolată, paciuli, 

vanilie

PURE 426
100426 
Caracter:  curajos, care dă 

dependență
Note:
Principale: bergamotă, neroli
Mijlocii: floare de portocal, zmeură, 

iasomie
De bază: paciuli, vanilie, lemn de 

cașmir

PURE 440
100440 
Caracter: grațios, senzual, profund, 

memorabil
Note:
Principale: coacăze negre, alune de 

pădure, piersică, rubarbă
Mijlocii: iris, floare de portocal, 

caramel, nucă de cocos
De bază: vanilie, paciuli, mosc 

PURE 441
100441 
Caracter: proaspăt, eliberator
Note:
Principale: bergamotă, lavandă, 

ylangyang
Mijlocii: iasomie, iris
De bază: vanilie, lemn de santal, 

mosc

PURE 442
100442  
Caracter: cald, picant, intrigant
Note:
Principale: trandafir, floare de portocal, 

pară
Mijlocii: cafea, iasomie, piersică
De bază: vanilie, paciuli, lemn de 

cedru

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

PURE 26
100026 
Caracter: călduros, învăluitor
Note:
Principale: guavă, zmeură, bergamotă, 

nucă de cocos
Mijlocii: nufăr, trandafir, piper, 

magnolie
De bază: lemn de santal, vanilie, 

cafea, caramel

CU O NOTĂ PICANTĂ

PURE 24
100024 
Caracter: exotic, foarte picant
Note:
Principale: mandarină, chimen şi 

cuişoare
Mijlocii: mango, heliotrop, 

cardamon, ylang-ylang
De bază: mosc, vanilie, ambră

ORIENTALE 
Intense şi neîmblânzite

Arome asociate cu țările din 
Orientul Îndepărtat, care 

amintesc de călătorii exotice, 
locuri misterioase şi situații 

intrigante. Ideale pentru femeile 
curajoase şi senzuale.

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE 09
100009 
Caracter: profund memorabil, magic
Note:
Principale: violetă, cardamon, fructe 

verzi
Mijlocii: migdale, iasomie
De bază: vanilie, mosc

PURE 101
100101 
Caracter: sofisticat, memorabil
Note:
Principale: piper roşu, floare de 

portocal, pară
Mijlocii: ghimbir, tămâie
De bază: lemn de santal, vanilie, 

miere, mosc

PURE 257
100257 
Caracter: rafinat, surprinzător
Note:
Principale: trandafir, caprifoi, 

mandarină
Mijlocii: margaretă, iasomie
De bază: mosc, paciuli

PURE 431 
100431 
Caracter:  obraznic, senzual, intrigant
Note:
Principale: bbergamotă, măr 
Mijlocii: iasomie, lăcrămioară
De bază:  boabe de tonka, mosc

PURE 436
100436 
Caracter:  fermecător, neobedient 
Note:
Principale: nucă de cocos, alune de 

pădure, lăcrămioară
Mijlocii: floare de portocal, trandafir
De bază: lemn de cașmir, vanilie, 

chihlimbar

PURE 173
100173 
Caracter: oniric, de vis
Note:
Principale: anason, lemn dulce
Mijlocii: lemn de jacaranda, migdale
De bază: lemn de santal, mosc, 

mușchi

PURE 177
100177 
Caracter: declanşator de dorințe, cald
Note:
Principale: bergamotă, dafin, piper roz
Mijlocii: şofran, floare de portocal
De bază: tămâie, vanilie, lemn de 

santal

CU O NOTĂ DE AMBRĂ

PURE 32
100032 
Caracter: fascinant, ambiguu
Note:
Principale: pepene galben, nucă de
 cocos, mandarină, vată de 

zahăr
Mijlocii: mure, mango, prună, miere
De bază: vanilie, ciocolată, caramel

PURE 429
100429 
Caracter:  expresiv, independent
Note:
Principale: pomelo, coacăz negru
Mijlocii: trandafir, iris, șofran
De bază: piele de căprioară, ambră 

dulce, mosc

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 12
100012 
Caracter: hipnotizant, seducător
Note:
Principale: passiflora
Mijlocii: iasomie, gardenie
De bază: vanilie, arțar, vetiver

PURE 
Femei

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

61,80 LEI
1236,00 LEI/1 l
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PURE 435
100435 
Caracter:  luminos, șarmant, suculent
Note:
Principale: bergamotă, pară, lămâie, 

grapefruit
Mijlocii: coacăz negru, frezie, 

trandafir
De bază: lemn de cedru, mușchi, 

mosc

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

PURE 33
100033 / 100033.02
Caracter: răcoritor, vesel
Note:
Principale: mango, lămâie siciliană, măr
Mijlocii: iasomie, bambus, trandafir 

alb
De bază: cedru, ambră

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 419
100419 
Caracter: optimist, fără obligații 
Note:
Principale: citrice, grapefruit, 

bergamotă, note acvatice, 
calone, pepene galben, 
piersică 

Mijlocii: note lemnoase, iasomie, 
lăcrămioară

De bază: mosc, ambră

CITRICE 
vesele şi pline de energie

Eşti o persoană sociabilă, veselă 
și energică? Apreciezi libertatea, 

lejeritatea și confortul în orice 
situație? Aromele citrice îți 

adaugă energie, îți evidențiază 
temperamentul și, în plus, îţi 

conferă o stare de spirit pozitivă.

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

PURE 23
100023
Caracter: senzual, cu o notă de 

dulceață
Note:
Principale: lăcrămioară, coacăze roşii
Mijlocii: mandarină, iasomie, 

trandafir
De bază: vanilie, lemn de santal, 

mosc alb

CU O NOTĂ DE PORTOCALĂ

PURE 06
100006 
Caracter: eteric, discret
Note:
Principale: lămâie, bergamotă, mentă
Mijlocii: portocală, ceai verde
De bază: muşchi de stejar, ambră

PURE 16
100016 
Caracter: fabulos, fascinant
Note:
Principale: mandarină, pară, note verzi
Mijlocii: orhidee
De bază: paciuli, toffee

PURE 34
100034 
Caracter: paciuli, toffee
Note:
Principale: iris, ananas, zambilă, piper 

roz
Mijlocii: iasomie, lămâie
De bază: vanilie, vetiver, paciuli

PURE 80
100080 
Caracter: surprinzător, apetisant
Note:
Principale: şerbet de căpşuni, vișine, 

ananas
Mijlocii: popcorn cu caramel, 

violete, trandafir
De bază: mosc, ambră, paciuli

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE 432
100432 
Caracter:  elegant, plin de grație
Note:
Principale:  mandarină, bergamotă, 

note verzi
Mijlocii: trandafir, iasomie
De bază:  note lemnoase, mosc

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

PURE 18
100018 
Caracter: radiant, fermecător
Note:
Principale: portocală, floare de portocal
Mijlocii: trandafir, iasomie, 

ylangylang
De bază: mosc alb, vetiver, boabe de 

tonka, vanilie

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 05
100005 
Caracter: intrigant, modern
Note:
Principale: frezie, litchi
Mijlocii: lemn de santal, trandafir, 

coriandru
De bază: vanilie, vetiver, paciuli

CHYPRE 
ademenitoare și tentante

Ademenitoare și ispititoare Familia 
de parfumuri chypre evocă 

mirosul eșarfelor de mătase şi al
mănușilor elegante. Se potriveşte 
femeilor cu un caracter puternic, 

intrigante şi senzuale. Nota chypre 
conferă curaj.

PURE 
Femei

 LEMNOASE
CU NOTĂ ORIENTALĂ

PURE 703
100703 
Caracter: proaspăt, uşor, vesel
Note:
Principale: lămâie, coacăz negru 

merişoare, frunze de ceai
Mijlocii: nufăr, trandafir, alb bujor
De bază: vanilie, paciuli, mosc

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE 241
100241
Caracter: seducător, infinit, grațios
Note:
Principale: portocală, bergamot
Mijlocii: ylang-ylang, crin 

Casablanca, floare de 
portocal

De bază: lemn de santal, rășină de 
chihlimbar, vanilie

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

61,80 LEI
1236,00 LEI/1 l
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PRODUSE NOI PURE  
Pentru bărbați

Descoperiți noi combinații fascinante care vă vor surprinde cu o mulțime de acorduri interesante. 
Alege un parfum perfect pentru tine.

ORIENTALE 
intense, impresionate

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 478
100478
Caracter:  revigorant, pasional, 

modern
Nota de parfum:
De vârf:  grapefruit, yuzu, portocală, 

mere verzi
De mijloc:  geranium, ghimbir, pepene 

verde, scorțișoară, cuișoare
De bază:  lemn de cedru, lemn de 

santal, vetiver, chihlimbar

LEMNOASE 
Cu clasă și mereu actuale

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 479
100479
Caracter:  proaspăt, îndrăzneț, 

sofisticat
Nota de parfum:
De vârf:  bergamot sicilian, lămâie 

italiană
De mijloc:  frunze violete, geraniu, 

iasomie sălbatică
De bază:  mosc alb, stejar, lemn de 

cedru

FOUGERE 
seducător de masculin

CU O NOTĂ DE LAVANDĂ

PURE 480
100480
Caracter:  curios, armonios, misterios
Nota de parfum:
De vârf:  lămâie, bergamot, neroli
De mijloc:  geranium, zambile, lavanda, 

salvie, galbenele
De bază:  lemn de cedru, boabe de 

tonka, ambră, stejar, mosc
PARFUMURI

Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

61,80 LEI
1236,00 LEI/1 l

PARFUMURI NOI 
PURE
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PURE 
Bărbați

Un parfum ales în mod corespunzător este cartea de vizită a fiecărui bărbat: definește ego-ul său, 
evidențiază temperamentul, descrie personalitatea. Este la fel de important ca un costum bine croit. 
Deci, alege parfumul potrivit pentru tine, parfumul care miroase a succes.

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE 52
100052 
Caracter: captivant, spiritual
Note:
Principale: lămâie, bergamotă, mentă
Mijlocii: iasomie, pelargonie, lavandă
De bază: scorțișoară, cuișoare, mosc

PURE 465
100465 
Caracter: sugestiv, aromatic 
Note:
Principale: cardamon, bergamotă, 

lămâie, mentă, portocală
Mijlocii: salvie, lavandă, floare de 

portocal, boabe de tonka, 
portocal dulce

De bază: lemn de santal, vanilie, 
ambră, mosc

ORIENTALE 
intense, impresionante

Arome deosebit de intense, 
puternice, provocatoare, care 

stimulează imaginația. Sunt ideale 
pentru toamnă și iarnă, precum 

şi pentru ocazii speciale. Acestea 
sunt arome pentru bărbații 

încrezători.

CU O NOTĂ PICANTĂ

PURE 224
100224 
Caracter: dulce, seducător
Note:
Principale: bergamotă, grapefruit, 

iarbă
Mijlocii: șofran, violetă, iasomie, 

nucșoară
De bază: trestie de zahăr, vanilie, 

ambră 

PURE 466
100466
Caracter: sexy, intrigant, afumat 
Note:
Principale: bergamotă, busuioc, 

lavandă, portocală, lămâie
Mijlocii: floare de măr, heliotrop, 

note acvatice, pepene 
verde, garoafă 

De bază: mosc, lemn de cedru, 
boabe de tonka, lemn de 
santal, lemn de guaiac

CU O NOTĂ DE AMBRĂ

PURE 64
100064 
Caracter: cu gust şi senzual
Note:
Principale: mandarină, cedru, anason
Mijlocii: rozmarin, flori de măslin
De bază: mosc, guaiac, boabe de 

tonka

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

PURE 470
100470 
Caracter: modern, carismatic
Note:
Principale: șofran, lavandă
Mijlocii: frunze de violetă, miere, 

prună
De bază: cedru, paciuli, boabe de 

tonka

PURE 471
100471 
Caracter: misterios, extravagant
Note:
Principale: mandarină, portocală
Mijlocii: scorțișoară, tutun, cuișoare
De bază: paciuli, boabe de tonka, mir

PURE 475
100475 
Caracter: independent, atrăgător
Note:
Principale: bergamotă, pară, lămâie, 

cardamom
Mijlocii: levănţică, iasomie, 

cyclamen
De bază: lemn de cedru, mosc, 

paciuli, boabe de tonka

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 476
100476  
Caracter:  ambiguu, modern
Note:
Principale: grapefruit, ciocolată, măr 
Mijlocii: trandafir, iasomie
De bază: mosc, vanilie, lemn de 

cedru

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

61,80 LEI
1236,00 LEI/1 l
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PURE 474
100474 
Caracter: independent, atrăgător
Note:
Principale: mentă, lămâie
Mijlocii: nucșoară, mușcată,
 note marine
De bază: cedru, mosc, paciuli,
 lemn de santal

CU O NOTĂ DE VETIVER 

PURE 477
100477
Caracter: care dă dependență, 

acționează ca un afrodisiac
Note:
Principale: piper, bergamotă, rășină 

Elemi
Mijlocii: lemn uscat, labdanum
De bază: mosc, vanilie, lemn 

de guaiacer, drzewo 
gwajakowe

LEMNOASE  
Cu clasă şi mereu actuale

Aromele lemnoase sunt 
spectaculoase, misterioase, 

calde şi nobile, adaugă încredere 
în propriile posibilități. Le 

diferențiază aroma de rășină de 
pădure. Sunt compoziții destinate 

bărbaților eleganți.

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 55
100055
Caracter: uşor, dar în același timp 

elegant
Note:
Principale: coriandru, măr
Mijlocii: tămâie, piper Sichuan
De bază: vanilie, note lemnoase

PURE 472
100472
Caracter: expresiv, luxos
Note:
Principale: bergamotă, coacăze negre, 

lămâie verde
Mijlocii: măr, ananas, rozmarin, 

rășină elemi
De bază: mosc, paciuli, cedru

CU O NOTĂ ACVATICĂ

PURE 457
100457
Caracter: proaspăt, minimalist
Note:
Principale: grapefruit, mandarină, note 

acvatice
Mijlocii: iasomie, dafin
De bază: ambră, paciuli, muşchi de 

stejar
FOUGERE 

seducător de masculine
Concepute pentru bărbații care 

apreciază stilul clasic, legați 
de canoanele masculinității 

tradiționale. Acestea sunt 
compoziții care subliniază minunat 
profesionalismul și stilul bărbaților 

maturi.

CU O NOTĂ DE FERIGĂ

PURE 43
100043 
Caracter: energizant, captivant
Note:
Principale: mandarină, kumquat, piper 

roz
Mijlocii: coriandru, frezie, cardamon
De bază: note de piele, lemn de 

jacaranda

PURE 135
100135 
Caracter: surprinzător, intens
Note:
Principale: portocală amară, mandarină
Mijlocii: santolină, iarbă de mare
De bază: cedru, note lemnoase

CU O NOTĂ DE LAVANDĂ

PURE 54
100054 
Caracter: fascinant, ambiguu
Note:
Principale: mentă, bergamotă, rom
Mijlocii: cedru, salvie, lavandă
De bază: muşchi de stejar,  
 paciuli, piele de   
 căprioară

PURE 473
100473 
Caracter: proaspăt, nobil, neobedient
Note:
Principale: bergamotă, piper roz
Mijlocii: chihlimbar, lavandă
De bază: paciuli, vetiver, lemn uscat

 CHYPRE 
Senzuale, care atrag atenția

În această familie domină aromele 
îndrăznețe, ferme, stilate şi 

elegante. Aroma lor expresivă, 
dar în același timp proaspătă, 

rămâne o lungă perioadă de timp 
în memorie.

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

PURE 56
100056 
Caracter: care aprinde simțurile, 

vibrant
Note:
Principale: grapefruit, lavandă, floare 

de nucșoară, păducel
Mijlocii: zmeură, heliotrop, garoafă
De bază: cedru, rășină, ienupăr

PURE 
Bărbați

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

PURE 134
100134 
Caracter: răcoritor, convingător
Note:
Principale: portocală amară, lămâie, 

bergamotă
Mijlocii: rozmarin, iarbă de mare, 

violetă
De bază: paciuli, cedru, ambră

PURE 452
100452
Caracter: foarte revigorant, sclipitor
Note:
Principale: aldehidă, mentă, citrice, 

note acvatice
Mijlocii: portocală amară, cedru, 

piper, chiparos
De bază: boabe de tonka, vanilie, 

vetiver

CITRICE 
proaspete și stimulatoare

Arome uşoare, intens revigorante 
şi energizante, compuse cu gândul 
la bărbații cu sufletul mereu tânăr, 

care iubesc viața. Conferă un 
sentiment de odihnă și relaxare, 

dar stimulează şi acțiunea.

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

PURE 57
100057 
Caracter: însorit, magnific
Note:
Principale: prună, măr, bergamotă
Mijlocii: scorțișoară, piper roz
De bază: vanilie, rom jamaican

CU O NOTĂ DE PORTOCALĂ

PURE 93
100093 
Caracter: modern, activ
Note:
Principale: ananas, rozmarin, 

bergamotă
Mijlocii: cyclamen, lavandă, iasomie, 

ghimbir
De bază: mușchi de stejar, iederă

CU O NOTĂ DE AMBRĂ ŞI MOSC 

PURE 110
100110 
Caracter: puțin arogant, rebel
Note:
Principale: lavandă, bergamotă,  

cardamon
Mijlocii: floare de portocal,  

lăcrămioară
De bază: mosc, ambră, paciuli

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

61,80 LEI
1236,00 LEI/1 l
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PRODUSE NOI PHEROMONE Feromonii au o putere extraordinară – cresc atractivitatea și concentrează toată atenția asupra 
ta. Lasă-te memorat! Datorită acestor parfumuri, nimeni nu va trece indiferent pe lângă tine. Cu 
parfumurile PHEROMONE devii maestru în seducție.

Femei Bărbați
PHEROMONE 01
120001

PHEROMONE 34
120034

PHEROMONE 431
120431

PHEROMONE 135
120135

PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

67,40 LEI
1348,00 LEI/1 l

PARFUMURI NOI  
PHEROMONE
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PARFUMURI
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 50 ml

67,40 LEI
1348,00 LEI/1 l

Pune punctul pe „i” în alegerea ideală pentru o întâlnire. ALEGE PHEROMONE. Lasă-te memorat. 
Datorită acestor parfumuri, nimeni nu va trece indiferent pe lângă tine. Feromonii sunt substanțe 
inodore, care sunt adăugate la parfumuri pentru a spori efectul lor de stimulare. Feromonii sunt arma 
secretă, a căror misiune este de a crește atractivitatea și încrederea în sine. Niciodată seducția nu a 
fost atât de simplă.

ATRACTIVITATE 
16

120016
97

120097
173

120173
413

120413

 SEDUCŢIE
52
120052

110
120110

473
120473

 SUCCES
64
120064

134
120134

472
120472

 ÎNCREDERE
56
120056

457
120457

SUCCES   
33

120033
81

120081
98

120098
436

120436

FLIRT   
05

120005
10

120010
18

120018
20

120020
23

120023
101

120101

Femei Bărbați

PHEROMONE

NOWOŚĆ 
W POJEMNOŚCI
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PARFUMURI
Volum: 50 ml

75,60 LEI
1512,00 LEI/1 l

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

INTENSE 23
110023 / 110023 .02
Romantic şi vesel

CHYPRE 
CU O NOTĂ FRUCTATĂ

INTENSE 05
110005 / 110005.02 
Aprinde simțurile

INTENSE 16
110016 / 110016.02 
Dulceață seducătoare

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

INTENSE 18
110018 / 110018.02
Provocare uşoară

ORIENTALE 
CU O NOTĂ FLORALĂ

INTENSE 09
110009 / 110009.02 
Descoperă secretul

INTENSE 436
110436 / 110436.02
Un adaos de încredere

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

INTENSE 98
110098 / 110098.02 
Eleganța în afaceri

INTENSE 413
110413 / 110413.02
Eliberare

CU O NOTĂ PICANTĂ

INTENSE 173
110173 /110173.02 
Călătorie exotică

INTENSE 97
110097 / 110097.02
Întotdeauna la modă

CU O NOTĂ VERDE

INTENSE 81
110081 / 110081.02 
Proaspăt şi delicat

CU O NOTĂ ALDEHIDICĂ 

INTENSE 21
110021 / 110021.02 
Clasic

CITRICE 
CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

INTENSE 33
110033 / 110033.02 
Revigorant și energetic

Parfum care durează. O încântare care persistă. Parfumurile INTENSE garantează o senzație intensă care se 
intensifică cu fiecare oră. Vă veți bucura de ele pentru o perioadă incredibil de lungă datorită concentrației de 
parfum de până la 30%. 

FLORALE  
CU O NOTĂ FRUCTATĂ

INTENSE 10
110010 / 110010.02  
Aroma care provoacă

INTENSE 17
110017 / 110017.02 
Puterea seducției

INTENSE 25
110025 / 110025.02
O compoziție fermecătoare

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

INTENSE 20
110020 / 110020.02
O explozie de pasiune

Femei 
Parfum: 30% 

Bărbați 
Parfum: 24% 

INTENSE

CHYPRE  
CU O NOTĂ LEMNOASĂ

INTENSE 56
110056 / 110056.02
Fermitate contemporană

CU O NOTĂ DE  
AMBRĂ ŞI MOSC

INTENSE 110
110110 / 110110.02 
Eliberator, bărbătesc şi curajos

FOUGERE 
CU O NOTĂ DE FERIGĂ

INTENSE 43
110043 / 110043.02 
Antidotul pentru plictiseală

CU NOTE DE LAVANDĂ

INTENSE 473
110473 / 110473.02
Sufletul rebelului 

ORIENTALE 
CU O NOTĂ FLORALĂ

INTENSE 52
110052 / 110052 .02
Definiția bărbatului secolului XXI

CU O NOTĂ DE AMBRĂ

INTENSE 64
110064 / 110064.02  
Forța eleganței

CITRICE 
CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

INTENSE 134
110134 / 110134.02
Esența lejerității

DE LEMN  
CU NOTĂ FRUCTATĂ

INTENSE 472
110472 / 110472.02
Impune caracter

CU NOTĂ MARINĂ

INTENSE 457
110457 / 110457.02
Stimulează acțiunea 

Apă de colonie (3-5%)

Apă de toaletă (poniżej 16%)

Apă de parfumuri (16%)

PARFUMURI (20%)

INTENSE (24-30%)
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CLASSIC COLLECTION
Femei

Parfumurile ne-au însoțit din cele mai vechi timpuri. Parfumurile spun multe despre persoana care le 
poartă – subliniază personalitatea lor și oferă o perspectivă asupra gustului și naturii lor. Din varietatea 
de note combinate excepțional, veți găsi cu siguranță  parfumul care pur și simplu vă reprezintă. 
Lăsați-vă seduși de parfumuri iconice în versiunea lor clasică.

FM 183  
160183
Caracter: intens, puternic
Note de arome:
De vârf: afine, piper roz, tamarind
De mijloc: violetă neagră, cacao, 

trandafir, spânz
De bază: patchouli, vanilie, lemn de 

massoia

CU O NOTĂ MARINĂ

FM 07 
160007
Caracter: echilibrat, uşor
Note de arome:
De vârf: ananas, bujor, mazăre dulce
De mijloc: trandafir, iasomie, crin
De bază: lemn de santal, cedru, 

vanilie

FM 433
160433
Caracter: elegant, fără compromisuri
Note de arome:
De vârf: vișine, coacăze negre, piper
De mijloc: trandafir, piersică, ananas
De bază: mosc, patchouli, bob de 

tonka

FM 700  
160700
Caracter: feminin, senzual
Note de arome:
De vârf: lămâie, măr, frunze de 

violete
De mijloc: bujor, lăcrămioară
De bază: lemn de santal, mosc, 

chihlimbar

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

FM 20 
160020
Caracter: seducător, senzual
Note de arome:
De vârf: osmanthus, ceai negru, 

bergamotă
De mijloc: trandafir, frezie, magnolie, 

orhidee
De bază: mosc, patchouli

FM 97 
160097
Caracter: încântător, catifelat
Note de arome:
De vârf: frezie, lăcrămioară, 

trandafir
De mijloc: crin, gardenie, palmier, 

narcisă
De bază: coacăze negre, mosc, 

muşchi de stejar

FM 132 
160132
Caracter: exclusiv, intens
Note de arome:
De vârf: ghimbir, cardamon, piper, 

portocală
De mijloc: tuberoză, nucă de cocos, 

gardenie, bujor
De bază: vanilie, mosc

FLORALE  
frumoase și feminine

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

FM 10 
160010
Caracter: stimulator, dulce
Note de arome:
De vârf: mandarină, frunze de 

iederă, flori de champaca
De mijloc: iasomie, orhidee, trandafir
De bază: lemn de amarant, mure, 

mosc

FM 17  
160017
Caracter: stimulator, dulce
Note de arome:
De vârf: pepene galben, piersică, 

măr
De mijloc: frezie, crin, mimoză, 

tuberoză, iasomie
De bază: cedru, ylang-ylang, mosc

FM 25 
160025
Caracter: armonios, puțin îndrăzneț
Note de arome:
De vârf: măr verde, accente acvatice
De mijloc: iasomie, frezie, iris, 

passiflora
De bază: lemn de santal, cedru, 

vanilie

FM 180  
160180
Caracter: seducător, variabil
Note de arome:
De vârf: litchi, zmeură, trandafir
De mijloc: frezie, lăcrămioară, cedru
De bază: vanilie, arțar, vetiver

FM 427
160427
Caracter: vesel, încântător
Note de arome:
De vârf: zmeură, bergamotă
De mijloc: trandafir, iris, violetă
De bază: patchouli

FM 174  
160174
Caracter: magic, pulsativ
Note de arome:
De vârf: frezie, litchi
De mijloc: crin, magnolie, iasomie, 

ghimbir, piper
De bază: santal, mosc

FM 701  
160701
Caracter: magnetic, senzual
Note de arome:
De vârf: ananas, rubarbă, măr
De mijloc: iasomie, lăcrămioară, frezie
De bază: mosc, piersică

PERFUME
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 30 ml

39,50 LEI
1316,67 LEI / 1 l
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PERFUME
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 30 ml

39,50 LEI
1316,67 LEI / 1 l

CLASSIC COLLECTION
Femei

FM 257 
160257
Caracter: rafinat, surprinzător
Note de arome:
De vârf: trandafir, caprifoi, 

mandarină
De mijloc: margaretă, iasomie
De bază: mosc, patchouli

FM 431   
160431
Caracter: obraznic, senzual, intrigant
Note de arome:
De vârf: bergamotă, măr
De mijloc: iasomie, lăcrămioară
De bază: boabe de tonka, mosc

FM 436  
160436
Caracter: fermecător, rebel
Note de arome:
De vârf: nucă de cocos, alune, crin 

din vale
De mijloc: flori de portocal, trandafir
De bază: lemn cașmir, vanilie, 

chihlimbar

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

FM 12 
160012
Caracter: hipnotizant, seducător
Note de arome:
De vârf: passiflora
De mijloc: iasomie, gardenie
De bază: vanilie, arțar, vetiver

FM 98  
160098
Caracter: proaspăt, subtil
Note de arome:
De vârf: coacăze negre, bergamotă, 

lămâie
De mijloc: iasomie, lăcrămioară, 

trandafir
De bază: lemn de santal, cedru, 

chihlimbar

FM 413  
160413
Caracter: impregnat cu dulceață, uşor 

cochet
Note de arome:
De vârf: coacăze negre, pară
De mijloc: iris, frezie, iasomie, floare 

de portocal african
De bază: praline de ciocolată, 

patchouli, vanilie

CU O NOTĂ DE CITRICE

FM 702  
160702
Caracter: expresiv, plin de pasiune
Note de arome:
De vârf: mandarină, bergamotă, 

note acvatice
De mijloc: iasomie, pelargonie, 

lăcrămioară
De bază: mosc, chihlimbar

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

FM 414   
160414
Caracter: independent, foarte 

feminin
Note de arome:
De vârf: cactus
De mijloc: frezie roz, iasomie, crin
De bază: cedru, note lemnoase

CITRICE 
vesele și pline de energie

CU O NOTĂ DE PORTOCALĂ

FM 06 
160006
Caracter: eteric, discret
Note de arome:
De vârf: lămâie, bergamotă, mentă
De mijloc: portocală, ceai verde
De bază: muşchi de stejar, ambră

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

FM 23 
160023
Caracter: senzual, cu o notă de 

dulceață
Note de arome:
De vârf: lăcrămioară, coacăze roşii
De mijloc: lăcrămioară, coacăze roşii
De bază: vanilie, lemn de santal, 

mosc alb

FM 81
160081
Caracter: excentric, dar subtil
Note de arome:
De vârf: măr verde, castravete, 

magnolie
De mijloc: lăcrămioară, trandafir, 

violetă
De bază: santal, mosc

CU O NOTĂ ALDEHIDICĂ

FM 21  
160021
Caracter: clasic, cald şi învăluitor
Note de arome:
De vârf: aldehidă, ylang-ylang, floare 

de portocal
De mijloc: trandafir, lăcrămioară, iris
De bază: civet, muşchi de stejar, 

lemn de santal

FLORAL   
frumoase și feminine

CU O NOTĂ VERDE

FM 01 
160001
Caracter: răcoros şi cald în același 

timp
Note de arome:
De vârf: lămâie, ceai, afine
De mijloc: iasomie, bujor, nufăr
De bază: note lemnoase, patchouli

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

FM 33  
160033
Caracter: răcoritor, vesel
Note de arome:
De vârf: mango, lămâie siciliană, măr
De mijloc: iasomie, bambus, trandafir 

alb
De bază: cedru, ambră

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

FM 419
160419
Caracter: optimist, fără obligații
Note de arome:
De vârf: citrice, grapefruit, 

bergamotă, note acvatice, 
calone, pepene galben, 
piersică

De mijloc: note lemnoase, iasomie, 
lăcrămioară

De bază: mosc, ambră

ORIENTALE 
Intense şi neîmblânzite

CU O NOTĂ FLORALĂ

FM 09  
160009
Caracter: profund memorabil, magic
Note de arome:
De vârf: violetă, cardamon, fructe 

verzi
De mijloc: migdale, iasomie
De bază: vanilie, mosc

FM 101  
160101
Caracter: sofisticat, memorabil
Note de arome:
De vârf: piper roşu, floare de 

portocal, pară
De mijloc: ghimbir, tămâie
De bază: lemn de santal, vanilie, 

miere, mosc
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CLASSIC COLLECTION
Femei

PERFUME
Concentrație de parfum: 20% | Volum: 30 ml

39,50 LEI
1316,67 LEI / 1 l

FM 16  
160016
Caracter: fabulos, fascinant
Note de arome:
De vârf: mandarină, pară, note verzi
De mijloc: orhidee
De bază: patchouli, toffee

FM 34   
160034
Caracter: liber, vesel
Note de arome:
De vârf: iris, ananas, zambilă, piper 

roz
De mijloc: iasomie, lămâie
De bază: vanilie, vetiver, patchouli

FM 80    
160080
Caracter: surprinzător, apetisant
Note de arome:
De vârf: şerbet de căpşuni, vișine, 

ananas
De mijloc: popcorn cu caramel, 

violete, trandafir
De bază: mosc, ambră, patchouli

CU O NOTĂ DE AMBRĂ

FM 32   
160032
Caracter: fascinant, ambiguu
Note de arome:
De vârf: pepene galben, nucă de 

cocos, mandarină, vată de 
zahăr

De mijloc: mure, mango, prună, miere
De bază: vanilie, ciocolată, caramel

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

FM 26   
 160026
Caracter: călduros, învăluitor
Note de arome:
De vârf: guavă, zmeură, bergamotă, 

nucă de cocos
De mijloc: nufăr, trandafir, piper, 

magnolie
De bază: lemn de santal, vanilie, 

cafea, caramel

LEMNOASE   
Sofisticat și rafinat

WITH AN ORIENTAL NOTE

FM 703  
160703
Caracter: proaspăt, uşor, vesel
Note de arome:
De vârf: lămâie, coacăze negre 

merişoare, frunze de ceai
De mijloc: nufăr, trandafir, alb bujor
De bază: vanilie, patchouli, mosc

CHYPRE 
ademinitoare și tentante

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

FM 05  
160005
Caracter: intrigant, modern
Note de arome:
De vârf: frezie, litchi
De mijloc: lemn de santal, trandafir, 

coriandru
De bază: vanilla, vetiver, patchouli

ORIENTAL 
puternice și neîmblânzite

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

FM 426  
160426
Caracter: curajos, care dă 

dependență
Note de arome:
De vârf: bergamotă, neroli
De mijloc: floare de portocal, zmeură, 

iasomie
De bază: patchouli, vanilie, lemn de 

cașmir 

CU O NOTA PICANTĂ

FM 24 
160024
Caracter: exotic, foarte picant
Note de arome:
De vârf: mandarină, chimen şi 

cuişoare
De mijloc: mango, heliotrop, 

cardamon, ylang-ylang
De bază: mosc, vanilie, ambră

FM 173  
160173
Caracter: oniric, de vis
Note de arome:
De vârf: anason, lemn dulce
De mijloc: lemn de jacaranda, migdale
De bază: lemn de santal, mosc, 

mușchi

FM 177 
160177
Caracter: declanşator de dorințe, cald
Note de arome:
De vârf: bergamotă, dafin, piper roz
De mijloc: şofran, floare de portocal
De bază: tămâie, vanilie, lemn de 

santal

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

FM 18    
160018
Caracter: radiant, fermecător
Note de arome:
De vârf: portocală, floare de 

portocal
De mijloc: trandafir, iasomie, 

ylangylang
De bază: mosc alb, vetiver, boabe de 

tonka, vanilie

CU O NOTĂ FLORALĂ

FM 432   
160432
Caracter: elegant, plin de grație
Note de arome:
De vârf: mandarină, bergamotă, 

note verzi
De mijloc: trandafir, iasomie
De bază: note lemnoase, mosc
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CLASSIC COLLECTION
Bărbați

FM 472
160472
Caracter: expresiv, luxos
Note de arome:
De vârf: bergamotă, coacăză 

neagră, lămâie verde
De mijloc: mere, ananas, rozmarin, 

rasina elemi
De bază: mosc, paciuli, cedru

FOUGERE 
seducător de masculine

CU O NOTĂ DE FERIGĂ

FM 43  
160043
Caracter: energizant, captivant
Note de arome:
De vârf: mandarină, kumquat, piper 

roz
De mijloc: coriandru, frezie, cardamon
De bază: note de piele, lemn de 

jacaranda

FM 135   
160135
Caracter: surprinzător, intens
Note de arome:
De vârf: portocală amară, mandarină
De mijloc: santolină, iarbă de mare
De bază: cedru, note lemnoase

CU O NOTĂ DE LAVANDĂ

FM 54 
160054
Caracter: fascinant, ambiguu
Note de arome:
De vârf: mentă, bergamotă, rom
De mijloc: cedru, salvie, lavandă
De bază: muşchi de stejar, patchouli, 

piele de căprioară

FM 473
160473
Caracter: proaspăt, nobil, neobedient
Note de arome:
De vârf: bergamotă, piper roz
De mijloc: chihlimbar, lavandă
De bază: patchouli, vetiver, lemn 

uscat

CU O NOTĂ PICANTĂ

FM 224 
160224
Caracter: dulce, seducător
Note de arome:
De vârf: bergamotă, grapefruit, 

iarbă
De mijloc: șofran, violetă, iasomie, 

nucșoară
De bază: trestie de zahăr, vanilie, 

ambră 

CU O NOTĂ DE AMBRĂ

FM 64 
160064
Caracter: cu gust şi senzual
Note de arome:
De vârf: mandarină, cedru, anason
De mijloc: rozmarin, flori de măslin
De bază: mosc, guaiac, boabe de 

tonka

LEMNOASE   
Cu clasă şi mereu actuale

CU O NOTĂ MARINĂ

FM 457 
160457
Caracter: proaspăt, minimalist
Note de arome:
De vârf: grapefruit, mandarină, note 

acvatice
De mijloc: iasomie, dafin
De bază: ambră, patchouli, muşchi de 

stejar

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

FM 55 
160055
Caracter: uşor, dar în același timp 

elegant
Note de arome:
De vârf: coriandru, măr
De mijloc: tămâie, piper Sichuan
De bază: vanilie, note lemnoase

CHYPRE 
Senzuale, care atrag atenția

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

FM 56 
160056
Caracter: care aprinde simțurile, 

vibrant
Note de arome:
De vârf: grapefruit, lavandă, floare 

de nucșoară, păducel
De mijloc: zmeură, heliotrop, garoafă
De bază: cedru, rășină, ienupăr

CU O NOTĂ DE  
AMBRĂ ŞI MOSC

FM 110  
160110
Caracter: un pic mai îndrăzneț, rebel
Note de arome:
De vârf: lavandă, bergamotă, 

cardamon
De mijloc: floare de portocal, 

lăcrămioară
De bază: mosc, ambră, patchouli

ORIENTAL 
puternic, orbitor

WITH A FLORAL NOTE

FM 52 
160052
Caracter: captivant, spiritual
Note de arome:
De vârf: lămâie, bergamotă, mentă
De mijloc: iasomie, pelargonie, lavandă
De bază: scorțișoară, cuișoare, mosc

CITRICE 
proaspete și stimulatoare

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

FM 57  
160057
Caracter: însorit, magnific
Note de arome:
De vârf: prună, măr, bergamotă
De mijloc: scorțișoară, piper roz
De bază: vanilie, rom jamaican

CU O NOTĂ DE PORTOCALĂ

FM 93 
160093
Caracter: modern, activ
Note de arome:
De vârf: ananas, rozmarin, 

bergamotă
De mijloc: cyclamen, lavandă, iasomie, 

ghimbir
De bază: muşchi de stejar, iederă

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

FM 134 
160134
Caracter: răcoritor, convingător
Note de arome:
De vârf: portocală amară, lămâie, 

bergamotă
De mijloc: rozmarin, iarbă de mare, 

violetă
De bază: patchouli, cedru, ambră

FM 452 
160452
Caracter: puternic revigorant, 

sclipitor
Note de arome:
De vârf: aldehidă, mentă, citrice, 

note acvatice
De mijloc: portocală amară, cedru, 

piper, chiparos
De bază: boabe de tonka, vanilie, 

vetiver

APĂ DE PARFUM
Parfum:  16% | Volum: 50 ml

49,90 LEI
998,00 LEI / 1 l
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FLORALE  
foarte feminine

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

FM 297
Caracter: sexy, plin de pasiune
Note:
Principale: mere proaspete, dulci
Mijlocii: floare de portocal, flori de 

trandafir alb
De bază: cremă de zahăr ars, vanilie

PERFUME 50 ml  
| Concentrația de parfum: 20%

236,00 LEI
4720,00 LEI/1 l

LUXURY COLLECTION 
Femei

În lumea parfumurilor nu există loc pentru rutină și predictibilitate. De aceea ți-am pregătit o gamă complet 
diferită de senzații interesante - parfumul luxului închis în sticle unice, exclusiviste. Notele incitante într-un 
ambalaj deosebit vor transforma ritualul parfumatului intr-unul fascinant.

ATOMIZER DE PARFUM | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Parfumurile tale preferate pot fi mereu cu 
tine, chiar și în călătoriile cele mai îndepărtate. 
Rafinat şi cu clasă, atomizorul demontabil, cu 
o inserție din sticlă, permite transportul în 
condiții de siguranță. Într-un recipient elegant, 
din aluminiu mat. 

Înălțime:  9,5 cm

920046 | MARO 
920086 | ROŞU  
920087 | ALBASTRU

28,40 LEI

CU O NOTĂ FLORALĂ

FM 313
Caracter: șic, convingător
Note:
Principale: lămâie, zmeură
Mijlocii: floare de portocal, iasomie
De bază: paciuli, miere albă

PERFUME 50 ml  
| Concentrația de parfum: 20%

236,00 LEI
4720,00 LEI/1 l

LEMNOASE  
rafinate şi cu clasă

ATOMIZOR DE PARFUM



ÎNGRIJIRE 
PERSONALIZATĂ 
PENTRU 
NECESITĂȚILE 
TALE
Stresul, poluarea aerului și schimbarea climei fac 
ca pielea să aibă nevoie de o îngrijire deosebită. 
Printr-un ritm rapid de viață, o puteți neglija 
cu ușurință. De aceea am dezvoltat produse 
cosmetice care, datorită ingredientelor atent 
selectate și concentrate, vă vor hrăni și regenera 
pielea în fiecare zi. Acesta va deveni radiantă și 
sănătoasă, ca după cele mai bune tratamente 
spa. Gamă largă de produse îți va oferi îngrijiri 
complete, aducând nu numai o ușurare pentru 
corp, dar și o plăcere și o relaxare pentru tine.
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În sezonul de primăvară/vară 2019 punem accentul pe tălpi. În lunile călduroase ce vor urma tu ți le vei  
dezgoli și arăta. E timpul să avem grijă de ele. Pentru a face acest lucru, încercați cele trei produse noi 
din binecunoscuta linie COMPLETE CARE. Scrubul exfoliant pentru picioare (pag. 64) îți va face pielea 
uscată de pe tălpi vizibil mai catifelată, Crema ultra hidratantă pentru tălpi ți le va face din nou fine și 
suple iar Spray-ul antiperspirant pentru tălpi (pag. 64) va ține mirosurile neplăcute departe de tălpile 
tale. O altă noutate este și Spuma de ras cu aroma parfumului nr.134, ce asigură îndepartarea părului 

facial cu ușurință și într-un mod plăcut. În plus, familiei PURE se alătură lotiunile de corp parfumate 
si gelurile de duș (pag. 56 și 58). Toate vor crește în volum cu până la 100 de ml, recipientele 
vor avea o nouă grafică, iar gelurile de duș vor avea și arome noi. Descoperă acordurile clare ale 
parfumurilor preferate în aceste produse noi. Lăsați aromele frumoase și formulele unice ale noilor 
noastre produse să vă uimească în fiecare zi!

PRODUSE NOI



52 | FEDERICO MAHORA /  GOLD REGENESIS FEDERICO MAHORA /  GOLD REGENESIS | 53

GOLD REGENESIS
Seria produselor cosmetice exclusiviste Gold Regenesis este concepută pentru tenul matur, după vârsta de 
40 de ani. Aceasta a fost creată special pentru a combate în mod eficient toate semnele de îmbătrânire. 
Formula bogată a acestor produse este bazată pe un ingredient unic - aurul coloidal biocompatibil.

CREMĂ 
ANTIÎMBĂTRÂNIRE 
PENTRU ZONA 
OCHILOR 
ANTI-AGEING EYE CREAM

Redă elasticitatea şi finețea pielii din 
jurul ochilor. Luptă cu semnele de 
îmbătrânire şi modificările de culoare.

 ` testată sub controlul medicilor 
oftalmologi

20 ml | KO3

99,90 LEI
4995,00 LEI/1 l

CREMĂ ANTI-
ÎMBĂTRÂNIRE DE ZI
ANTI-AGEING DAY CREAM

Estompează în mod vizibil ridurile, 
redă elasticitatea pielii și îi asigură 
hidratarea optimă.

50 ml | KD1

110,90 LEI
2218,00 LEI/1 l

CREMĂ ANTI-
ÎMBĂTRÂNIRE DE 
NOAPTE
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Hrănește, hidratează și regenerează 
intens pielea, netezind ridurile și 
modelând forma feței, în timpul 
somnului.

50 ml | KN2

110,90 LEI
2218,00 LEI/1 l

GEL TONIC  
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE
ANTI-AGEING GEL TONER

Este un produs cosmetic de lux, 
fără alcool, care restabilește 
nivelul pHului corespunzător pielii 
şi activează funcțiile de apărare 
a pielii.

 ` cu apă de trandafiri, care 
calmează și redă tenului 
strălucirea tinerească

150 ml | OT1

56,90 LEI
379,33 LEI/1 l

A
PL
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AȚ I  C U  S PAT U

LA
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SER PENTRU FAȚĂ
FACE SERUM

Este un produs cosmetic modern, cu argint coloidal, 
care are o acțiune intensă, pentru orice tip de ten, 
recomandat în special pentru tenul cu probleme 
acneice, sensibil, obosit şi uscat. Destinat pentru 
utilizarea regulată, în locul cremei, cel mai potrivit 
dimineața şi seara, precum și în anumite locuri de pe 
față și corp care necesită o îngrijire specială.

 ` nu conține alergeni

30 ml | SR1

89,90 LEI
2996,67 LEI/1 l

CREMĂ REGENERANT-
NUTRITIVĂ PENTRU MÂINI
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

Creată ca răspuns la nevoile pielii uscate şi 
foarte deteriorate a mâinilor expuse permanent 
la acțiunea factorilor externi nocivi. Hrănește 
intens și catifelează pielea, îmbunătățește condiția 
unghiilor, oferindu-le un aspect sănătos și bine 
îngrijit.

 ` formulă pe bază de: beta-glucan, ulei de orez, 
ulei  de ricin şi alantoină

50 ml | KR2

48,90 LEI
978,00 LEI/1 l

BALSAM HIDRATANT 
PENTRU CORP
MOISTURISING BODY BALM

Hidratează și hrănește pielea, 
conferindu-i fermitate și elasticitate.
Pentru îngrijirea oricărui tip de piele.

300 ml | BN1

59,90 LEI
199,67 LEI/1 l

BALSAM 
ANTICELULITIC 
PENTRU CORP

ANTICELLULITE BODY BALM

Conține complexul unic „Anticellulite 
Forte”, care modelează silueta şi 

întăreşte țesuturile. Utilizat regulat, 
reduce treptat așa-numitul aspect 

de „coajă de portocală”, subțiază 
vizibil coapsele, şoldurile, fesele şi 

abdomenul.

300 ml | CEL1

59,90 LEI
199,67 LEI/1 l

Serie de produse cosmetice care au ca principal component inovatorul și naturalul beta-glucan din 
ovăz – o descoperire în cosmetică. Sunt produse cosmetice universale, recomandate atât doamnelor 
cât și domnilor, indiferent de vârstă. Efectele lor sunt uimitoare!

EMULSIE 
DEMACHIANTĂ 3 ÎN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Formulă extrem de delicată, 
hipoalergenică şi cu o textură 
ușoară. Şterge perfect machiajul,  
îndepărtează eficient impuritățile și 
tonifică, iar pielea ta rămâne netedă 
și hidratată. 

 ` forța ingredientelor: betaglucan 
din ovăz, pantenol, uLEI de 
migdale dulci, vitamina E, 
hidrolat de hamamelis, extract 
din petale de trandafir

 ` nu necesită clătire
 ` testată sub controlul medicilor 
oftalmologi

200 ml | ED1

48,90 LEI
244,50 LEI/1 l

β-GLUCAN ACTIVE

EFICACITATEA BETA-GLUCANULUI A FOST CONFIRMATĂ DE NUMEROASE STUDII: 
• asigură pielii hidratarea optimă
• stimulează producerea de colagen, având astfel o acțiune de întinerire și
• anti-îmbătrânire
• regenerează pielea uscată, calmează iritațiile, susține procesele de vindecare
• relaxează și întinde pielea, aceasta devenind elastică și netedă
• este un factor natural de protecție împotriva radiațiilor UV
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PRODUSE COSMETICE 
PARFUMATE
Produsele cosmetice parfumate reprezintă o serie exclusivistă de produse 
cosmetice de îngrijire, care se îmbină cu cele mai populare parfumuri 
Federico Mahora.

BALSAM PARFUMAT 
PENTRU CORP | 300 ml 
PERFUMED BODY BALM 

Învăluie pielea în aura celor mai 
minunate parfumuri FM. Conține 
ingrediente hidratante și activ 
regenerante.

 ` cu vitaminele E, B5 şi alantoină

AROME DISPONIBILE:  
33 (506033), 81 (506081), 
173 (506173)

38,90 LEI
126,67 LEI/1 l

GEL DE DUŞ 
PARFUMAT | 300 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Răsfață simțurile cu consistența 
sa catifelată. Curăță cu delicatețe 
corpul, lăsând o aromă de un parfum 
delicat.

AROME DISPONIBILE:  
18 (507018), 20 (507020), 
33 (507033), 81 (507081), 
171 (507171), 173 (507173)

38,90 LEI
126,67 LEI/1 l

ANTIPERSPIRANT  
ROLL-ON PARFUMAT | 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Datorită îmbinării proprietăților antiperspirante cu 
compoziția de parfum, oferă o senzație de confort și 
prospețime. Ideal pentru femeile active, dinamice.

AROME DISPONIBILE:  
18T, 33T, 81T, 173T

28,90 LEI
578,00 LEI/1 l

ANTIPERSPIRANT  
ROLL-ON INODOR UNISEX
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Roll-on-ul universal, inodor poate fi combinat cu 
orice aromă de parfum. Oferă o protecție de lungă 
durată împotriva mirosului neplăcut.

50 ml | 00T

28,90LEI
578,00 LEI/1 l

PARFUM PENTRU PĂR | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Datorită lui, fiecare mișcare eliberează un parfum 
senzual. Sub formă de spray, practic, il poți purta 
mereu în geantă. 

 ` polimerii, special selectați, fixează coafura 
şi îi conferă strălucire 

 ` cu ceramide, care reconstruiesc  
şi netezesc părul

AROME DISPONIBILE:  
18W, 33W, 81W, 173W

26,90 LEI
538,00 LEI/1 l

AROME NOI

VOLUM 
MĂRIT 
DESIGN  

NOU 

VOLUM 
MĂRIT 
DESIGN  

NOU 
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Fără iritații, fire de păr 
încarnate sau senzație 
de uscăciune - ai grijă 
de pielea ta în timpul 
bărbieritului și după 
acesta.

GEL DE DUŞ 
PARFUMAT | 300 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Curăță temeinic corpul, lăsând pe 
acesta parfumul celor mai apreciate 
arome FM. Conține pantenol, care 
are acțiune regenerantă și hidratantă.

AROME DISPONIBILE:  
52 (507052), 134 (507134), 
199 (507199), 472 (507472), 
473 (507473), 815 (507815) 

38,90 LEI
126,67 LEI/1 l

ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON 
PARFUMAT | 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Formula unică elimină efectele 
transpirației excesive, iar compoziția 
se asortează perfect cu aromele 
FM. Oferă o senzație de confort şi 
prospețime.

AROME DISPONIBILE:  
52T, 134T, 199T

28,90 LEI
578,00 LEI/1 l

COSMETICE  
PARFUMATE

COLECȚIA DE 
ÎMPROSPĂTARE

AROME NOI

NOU

LOȚIUNE DUPĂ RAS 
AFTER SHAVE 

Loţiunea după ras, intens parfumată, 
este punctul culminant al unui 
bărbierit perfect. Mentolul oferă  
o răcorire plăcută.

 ` cu alantoină, care elimină  
senzația de strângere şi 
calmează pielea

AROME DISPONIBILE:  
S052, S134, S199

100 ml

29,90 LEI
299,00 LEI/1 l

BALSAM DUPĂ RAS 
AFTER SHAVE BALM

Acesta conține ingrediente de 
calmare și de hidratare a pielii feței 
după ras și este bine absorbit, oferind 
confort pe tot parcursul ziLEI.

 ` cu ulei nutritiv de macadamia
 ` cu pantenol regenerant

AROME DISPONIBILE:  
B052, B134, B199

50 ml

34,90 LEI
698,00 LEI/1 l

SPUMĂ DE RAS
SHAVING FOAM

Consistența adecvată a spumei 
cremoase înmoaie în mod eficient părul 
dumneavoastră făcând procesul de 
bărbierire mai ușor.

 ` asigură un bărbierit precis   
și confortabil

 ` cu extract de mentă revigorant
 ` cu aroma revigorantă  
a parfumului PURE 134 

AROMĂ DISPONIBILĂ:  134

250 ml | 516134

29,90 LEI
119,60 LEI / 1 l

PRODUS VALABIL DIN 2019-04-15

VOLUM 
MĂRIT 
DESIGN  

NOU 
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SCRUB CU ZAHĂR  
PENTRU CORP
SUGAR BODY SCRUB

Scrubul cu zahăr curăță perfect, netezește și uLEIază 
intens. Redă moliciunea și fermitatea pielii. Se 
utilizează de două ori pe săptămână.

 ` cu ulei de argan, care protejează pielea  
împotriva uscării, îi îmbunătățește elasticitatea  
și încetinește procesele de îmbătrânire

 ` bogat în vitaminele E, PP, vitamine din grupa B, 
magneziu, potasiu și zinc, uleiul de migdale  
dulci are proprietăți de consolidare

150 ml | HH2

48,90 LEI
326,00 LEI/1 l

PUDDING PENTRU CORP 
BODY PUDDING

Asigură o hidratare profundă şi intensă a pielii, 
conferindu-i o moliciune satinată. Este un 
unt cu o aromă  minunată, cu o consistență 
deosebit de pufoasă. Se întinde ușor și se 
absoarbe repede.

 ` cu ulei de migdale dulci și extract 
de miere, care hidratează perfect

 ` cu unt de shea, care hrăneşte pielea

130 ml | HH4

48,90 LEI
376,15 LEI/1 l

GEL DE DUŞ NECTAR  
PENTRU CORP 
NECTAR BODY WASH

Pielea devine moale şi parfumată, datorită 
acestui gel de duş delicat, cu o consistență 
uLEIoasă. Nectarul curăță și îngrijește. Pentru 
utilizarea zilnică - atât în cadă cât și pentru duș.

 ` conține extract de miere, acid lactic și 
alantoină, care asigură un nivel optim  
de hidratare a pielii.

 ` Conține extract de opuntia, de pere  
și Passiflora

220 ml | HH3

28,90 LEI
131,36 LEI/1 l

HELLO HONEY
Alegând din comorile naturii, am luat ceea ce este cel mai bun - extractul de miere - și l-am combinat  
cu ingrediente care hrănesc pielea, astfel încât să te poți bucura de o îngrijire dulce în fiecare zi.

Aloe Vera este o mină de vitamina A, B, C și E și minerale, cum ar fi zinc, seleniu sau cupru, prin urmare, 
nu este o surpriză faptul că acesta a fost folosită în medicină și cosmetică încă din antichitate. De 
asemenea, am apreciat proprietățile sale deosebite prin crearea produselor noastre de linie ALOE VERA.

ALOE VERA este  
o comoară:
• calmează iritațiile
• are o acțiune 

hidratantă şi de 
înmuiere

• reduce roşeața
• ajută la regenerarea 

țesuturilor
• luptă cu radicalii 

liberi
• îmbunătățeşte 

elasticitatea

EFECTE  
VIZIBILE DUPĂ 

PRIMA  
UTILIZARE

BOGĂȚIA 
EXTRACTELOR 

DIN PLANTE

MASCĂ DE FAȚĂ  
REVITALIZANTĂ
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Datorită puterii ingredientelor active, aceasta funcționează 
în două moduri: curăță și detoxifică pielea și hrănește și 
remineralizează intens. Conține printre altele extracte 
de ceai verde și scoarță de copac de tămâie, care 
reîmprospătează și tonizează pielea, și extracte de rădăcină 
de aloe și lemn dulce, care calmează iritațiile, stimulând 
regenerarea epidermei.

 ` potrivit pentru toate tipurile de piele,
 ` datorită peptidei biomimetice care imită efectul 
proteinei din anemonă marină, reprezintă o adevărată 
ușurare pentru pielea sensibilă, minimizând hiper-
reactivitatea acesteia,

 ` asigură un aspect sănătos și radiant al pielii.

50 ml | 514007

35,90 LEI
718,00 LEI / 1 l

PEELING ENZIMATIC  
PENTRU FAȚĂ
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Este o alternative excelentă la peeling-ul mecanic tradițional. 
Produsul exfoliază delicat celulele moarte ale pielii, estompează 
decolorările și curăță eficient pielea, stimulând procesele 
naturale de regenerare. În plus, datorită ingredientelor precum 
extractul de aloe și alantoină, calmează iritațiile și hidratează 
pielea. Peelingul lasă pielea netedă și moale la atingere.

 ` adecvat pentru toate tipurile de piele, în special cea 
sensibilă,

 ` nu este nevoie să frecați pielea.

50 ml | 514006

34,90 LEI
698,00 LEI / 1 l

ALOE VERA 

FOLOSEȘTE O PERIE PENTU 
APLICAREA MĂȘTII
(vezi pagina 134) 
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EMULSIE PENTRU 
IGIENA INTIMĂ
INTIMATE HYGIENE WASH

Spală delicat, asigurând o senzație 
de curățenie şi prospețime. Întăreşte 
bariera naturală din zonele intime 
şi le redă pH-ul adecvat. Calmează 
iritațiile, hidratează şi reduce riscul  
de apariție a infecțiilor.

200 ml | AV5

31,90 LEI
159,50 LEI/1 l

MASCĂ PEEL-OFF 
PENTRU FAȚĂ 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Exfoliază ușor epiderma moartă, 
curăță perfect şi închide porii. Previne 
strălucirea pielii, îi conferă moliciune, 
elasticitate şi o senzație  
de prospețime.

 ` cu extract calmant de iasomie 
și extract din scoarța copacului 
Enantia chlorantha, pentru  
reglarea sebumului

 ` pentru ten normal, mixt sau gras

50 ml | AV2

29,90 LEI
598,00 LEI/1 l

TONIC  
PENTRU FAȚĂ
FACIAL TONER

Redă pielii pH-ul adecvat şi îi 
asigură nivelul optim de hidratare. 
Previne lucirea pielii, îi conferă 
moliciune, elasticitate şi o senzație  
de prospețime.

 ` hipoalergenic și fără alcool

150 ml | AV3

36,90 LEI
246,00 LEI/1 l

GEL-CREMĂ  
PENTRU FAȚĂ 
FACIAL GEL-CREAM

Excepțional de delicat, se 
absoarbe rapid. Hidratează intens, 
împrospătează şi calmează pielea.Îi 
conferă o moliciune de catifea şiNun 
aspect sănătos, proaspăt.  
Este perfect sub machiaj.

 ` hipoalergenic

50 ml | AV4

39,90 LEI
798,00 LEI/1 l

SPUMĂ PENTRU 
SPĂLAREA FEȚEI
FACIAL CLEANSING FOAM

Delicată, dar eficientă și bogată 
în ingrediente de hidratare – este 
ideală pentru îngrijirea zilnică. Şterge 
machiajul şi îndepărtează impuritățile, 
iar pielea ta este împrospătată, 
calmată şi perfect hidratată .

 ` hipoalergenică 

150 ml | AV1

39,90 LEI
266,00 LEI/1 l

ALOE VERA 
Un mediu poluat, factori externi nocivi, o dietă necorespunzătoare - 
pielea ta trebuie să se apere. Primul ajutor va fi calmarea pe care o oferă 
prețioasa aloe vera.

CEA MAI BUNĂ COMPRESĂ 
HRĂNITOARE PENTRU PIELEA TA, SUB 
FORMĂ DE GEL
• Sucul de Aloe vera - accelerează 

regenerarea pielii, calmează perfect 
iritațiile, ajută la reducerea roșeții,

• alantoina și pantenolul calmează și 
netezesc pielea,

• mentolul oferă un efect de răcire, calmând 
și readucând senzația de confort,

• glicerina hidratează intens.

GEL RĂCORITOR DUPĂ 
BRONZARE 
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Formula ultra-ușoară face ca gelul să 
se absoarbă rapid, calmând imediat 
pielea. O rețetă valoroasă îmbogățită 
cu sucul prețios de aloe vera 
hidratează perfect pielea, oferindu-i 
un parfum subtil, răcoritor.

 ` calmează iritarea și ajută 
regenerarea pielii,

 ` luptă cu radicalii liberi,
 ` mentolul răcoritor oferă un efect 
de răcire.

150 ml | 503030

79,90 LEI
532,67 LEI / 1 l
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COMPLETE CARE 

PRODUSE NOI

Datorită noilor produse de îngrijire a tălpii, îi puteți uimi pe alții cu 
pielea netedă, bine îngrijită și hidratată la fiecare pas.

SCRUB EXFOLIANT PENTRU 
TALPI
SOFTENING FOOT SCRUB

Acesta îndepărtează în mod eficient pielea 
bătătorită. Datorită conținutului de alantoină și 
glicerină, netezește vizibil și catifelează pielea 
aspră și uscată a tălpii. Untul de Shea și vitamina 
E, cu calitățile lor hidratante, îi vor reda un 
aspect sănătos.

 ` creat pentu exfoliere, granule naturale din 
sâmburi de caise, nuc și coajă de migdale

 ` cu un extract revigorant și relaxant de 
mentă de apă sălbatică

75 ml | 501017

32,90 LEI
438,67 LEI / 1 l

PRODUS VALABIL DIN 2019-05-15

SPRAY ANTIPERSPIRANT 
PENTRU TĂLPI 
REFRESHING ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

Creat pe baza de ulei de lemongrass revigorant. 
Acesta are grijă de pielea expusă la bacterii si 
ciuperci. Excelent pentru uz zilnic. 

 ` reduce transpirația
 ` previne mirosurile neplăcute
 ` asigură o prospețime îndelungată
 ` nu conține alcool 

150 ml | 501019

32,90 LEI
219,33 LEI / 1 l

PRODUS DISPONIBIL DIN 2019-04-15

CREMĂ ULTRA HIDRATANTĂ 
PENTRU TĂLPI
ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Hidratează puternic chiar și pielea de picior 
foarte uscată. Datorită ingredientelor sale de 
înmuiere și uniformare, este aliatul perfect 
în rutina de îngrijire a pielii pentru călcâie 
crăpate. Dacă este utilizat în mod sistematic, 
reduce epiderma îngroșată.

 ` cu un conținut ridicat de uree
 ` cu ceară de albine hrănitoare, unt de 
Shea și ulei de Macadamia

 ` face pielea tălpii catifelată și fină din 
nou

75 ml | 501020

36,90 LEI
492,00 LEI / 1 l

PRODUS DISPONIBIL DIN 2019-04-15

TRATAMENT ULTRAHIDRATANT 
MULTUMITA CONTINUTULUI DE 10% UREE  
cu propietăți de catifelare si exfoliere exceptionale.

Ureea este unul din ingredientele cheie ale factorului natural de hidratare 
din piele și un humectant excelent, adică o substanță de reținere a apei, al 
cărei conținut scade odată cu vârsta în corpul uman.

O concentrație mare, de zece procente de uree în crema Ultra hidratantă 
de tălpi  are, de asemenea, efecte keratolitice – facilitează exfolierea 
stratului bătătorit al pielii prin înmuiere și uniformizare, și îmbunătățește 
permeabilitatea acestuia, ceea ce permite o mai bună absorbție altor 
substanțe active din produs. Puteți merge prin viață cu încredere cu astfel 
de picioare hidratate și netede.
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COMPLETE CARE
În fiecare zi faceți o mulțime de activități cu mâinile, expunându-le la iritare și deshidratare.  
Pentru a arăta mereu frumoase și tinere, ai grijă de ele pe tot parcursul anului.

PEELING CALMANT  
PENTRU MÂINI
SMOOTHING HAND PEELING

Dăruiește mâinilor tale o terapie prin care vor devein 
mai moi și mai hidratate. Datorită perlitei vulcanice 
și a pudrei de coajă de nucă, peelingul va exfolia 
încet pielea moartă, stimulând regenerarea. Datorită 
proprietăților calmante ale pantenolului, alantoinului 
și trigliceridelor, mâinile tale vor deveni cea mai 
frumoasă carte de vizită.

 ` îndepărtează perfect chiar și cea mai uscată  și 
crăpată piele a mâinilor,

 ` pregătește în mod ideal pielea mâinilor pentru 
mai multe tratamente de înfrumusețare,

 ` datorită faptului că se absoarbe rapid și are un 
miros delicat, plăcut, peelingul pentru mâini se 
transformă într-o relaxare reală.

100 ml | 501005

26,90 LEI
269,00 LEI / 1 l

CREMĂ NUTRITIVĂ  
PENTRU MÂINI
NOURISHING HAND CREAM

Datorită formulei bogate, aceasta îmbunătățește 
vizibil starea pielii mâinii, lăsând-o moale și netedă. 
Conține uree și glicerină, care pătrund în piele, 
hidratând-o intensiv și pentru o lungă durată. 
Pantenolul calmant ameliorează iritarea, iar uleiurile 
esențiale – de nucă de cocos și avocado – hrănesc 
și regeneră pielea.

 ` se răspândește bine și se absoarbe rapid,
 ` lasă o peliculă delicată pe piele, care 
împiedică uscarea acesteia.

100 ml | 501004

25,90 LEI
259,00 LEI / 1 l

GEL DE DUȘ  
COMPLETE CARE
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Curăță perfect corpul, lăsând o senzație de finețe. 
Este recomandat pentru orice tip de piele, chiar 
și pentru pielea copiilor cu vârsta de peste 3 ani. 
Conține ulei de migdale, care previne deshidratarea 
pielii, hidratează intens și netezește. Adaosul de 
pantenol și alantoină are o acțiune calmantă.

 ` face o spumă ușoară şi conține agenți  
delicați de curățare

250 ml | 501002

34,90 LEI
139,60 LEI/1 l

BALSAM DE CORP  
INTENS HIDRATANT
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

Formula bogată a lotiunii, care include uLEI 
de migdale, ulei de nucă de cocos, pantenol, 
alantoină și bisabolol, hidratează și hrănește 
pielea profund. Loțiunea lasă pielea netedă și 
moale. 

 ` datorită formulei atent selecționate, pielea 
absoarbe imediat loțiunea asigurând astfel 
comfort și hidratare

 ` are un efect calmant și hidratant și 
protejează pielea de deshidratare

250 ml | 501003

38,90 LEI
155,60 LEI/1 l

CREMĂ UNIVERSALĂ  
COMPLETE CARE
COMPLETE CARE CREAM

Îngrijire complexă pentru întreaga familie! Datorită 
formulei sale unice, este potrivită pentru toate tipurile 
de piele, atât pentru cea sensibilă cât și pentru copiii 
cu vârsta de peste 3 ani. Formează un film delicat de 
protecție, iar ingredientele conținute hidratează optim 
și netezesc pielea feței, a corpului și a mâinilor.

 ` conține ulei de cocos și de avocado, care 
consolidează bariera de protecție a pielii 

 ` cu pantenol și alantoină, care calmează și  
au o acțiune antiinflamatoare

 ` conține complexul de vitamine C și E, care 
încetinește procesul de îmbătrânire

30 ml | 501001

32,90 LEI
1096.67 LEI/1 l

O CREMĂ MICĂ,  
O PLĂCERE MARE

Acest produs cosmetic merită să îl 
ai întotdeauna cu tine. Este o cremă 
perfectă pentru a fi luată în călătorii. 
Are o dimensiune redusă, deci are loc 
chiar și într-o geantă extrem de mică.
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COMPLETE CARE

ȘAMPON PENTRU PĂR 
SUBȚIRE, LIPSIT DE VOLUM
VOLUME SHAMPOO

Formula special dezvoltată de șampon, bazată 
pe ingrediente active de înaltă calitate crește 
vizibil volumul părului. Compoziția atent selectată 
include pantenol, care îmbunătățește hidratarea 
părului și un derivat de proteine din grâu - o 
componentă care dă volum, lăsând părul mătăsos.

 ` extractele valoroase de plante curăță și 
calmează pielea scalpului,

 ` ingredientele active au fost selectate astfel 
încât să contracareze electrizarea părului, să 
faciliteze pieptănarea, făcându-l mătăsos. 

230 ml | 501010

31,60 LEI
137,39 LEI / 1 l

ȘAMPON PENTRU PĂR USCAT 
ȘI DETERIORAT 
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Dedicat părului care are nevoie de regenerare 
intensivă. Ingredientele selectate meticulos, cum 
ar fi sucul de frunze de aloe, glicerolul, hialuronatul 
de sodiu, hidratează perfect părul. Formula special 
dezvoltată facilitează pieptănarea și, de asemenea, 
împiedică electrizarea și ruperea părului.

 ` restaurarea rapidă și intensivă a părului 
deteriorat prin vopsire, uscare sau 
îndreptare,

 ` combinația unică de ingrediente active vă 
face părul incredibil de moale, mai fin și mai 
elastic.

230 ml | 501012

32,90 LEI
1096.67 LEI / 1 l

BALSAM PENTRU PĂRUL  
USCAT ȘI DETERIORAT 
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Compoziția concentrată de ingrediente active 
va reda strălucire părului. Formula unică ajută la 
regenerarea părului deteriorat, oferindu-i un aspect 
frumos și sănătos. Datorită formulei cremoase, 
bogate în ingrediente active, cum ar fi pantenolul 
sau hialuronatul de sodiu, hidratează profund și 
regeneră părul, protejându-l de uscarea mecanică.

 ` untul de shea extrem de valoros hrănește 
intens părul, făcându-l neted și strălucitor,

 ` se îndepărtează prin clătire,
 ` pentru rezultate mai bune vă recomandăm 
să folosiți împreună cu șamponul pentru păr 
uscat și deteriorate.

180 ml | 501015

26,80 LEI
148,89 LEI / 1 l

Părul sănătos și strălucitor este cel mai frumos accesoriu al tău. Pentru a-l menține în cea mai bună 
stare, folosește produsele de îngrijire adaptate nevoilor tale. Cu șampoanele noi din linia COMPLETE 
CARE, părul tău se bucură de nutrienți de cea mai bună calitate.
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COMPLETE CARE

ȘAMPON PENTRU BĂRBAȚI
MEN’S SHAMPOO

Șampon creat pentru îngrijirea zilnică a 
scalpului și părului bărbaților. Conține keratină 
care ajută la întărirea și reconstruirea structurii 
părului, protejându-l de efectele negative ale 
factorilor externi.

 ` ingrediente precum pantenolul și cele 
bogate în ulei de argan și vitamina E, 
împiedică uscarea părului, hrănindu-l în 
profunzime.

230 ml | 501011

32,90 LEI
1096.67 LEI / 1 l

ȘAMPON PENTRU PĂRUL 
VOPSIT
COLORED HAIR SHAMPOO

Culoare intensă și profundă pentru un 
timp îndelungat? Da. Datorită compoziției 
ingredientelor selectate cu atenție, șamponul 
hrănește perfect părul, împiedicându-l 
să se usuce. Extractul de ginkgo conținut 
întărește părul, iar filtrul UV îl protejează de 
efectele negative ale luminii solare, inclusiv de 
estomparea culorii.

 ` datorită conținutului de proteine din 
lapte, părul este extrem de moale la 
atingere și ușor de modelat,

 ` lasă parul strălucitor și sănătos.

230 ml | 501013

31,60 LEI
137,39 LEI / 1 l

ȘAMPON ANTI-MĂTREAȚĂ
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Uitați de urmele inestetice ale mătreții pe haine. 
Datorită ingredientelor active specializate - 
cum ar fi pirutiona zincului - utilizat în mod 
regulat, șamponul calmează scalpul iritat și 
restabilește echilibrul său natural.

 ` mineralele din Marea Moartă au un efect 
extrem de hrănitor și remineralizant, 
oferindu-i părului elasticitate, făcându-l 
moale și strălucitor,

 ` destinat îngrijirii zilnice.

230 ml | 501014

32,90 LEI
1096.67 LEI / 1 l
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Pentru un zâmbet radiant, am creat produse specializate pentru îngrijirea zilnică orală. Datorită 
ingredientelor active selectate, vă veți bucura de dinți albi și gingii sănătoase.

RESTABILEȘTE ALBUL NATURAL AL DINȚILOR  
DUPĂ DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE FOLOSIRE

DIMINUEAZĂ EFICIENT DISCOFORTUL CARE APARE  
ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSELOR CALDE ȘI RECI

PASTĂ DE DINȚI CALMANTĂ
SENSITIVE TOOTHPASTE 

Te lupți cu sensibilitatea dinților când mănânci și bei? Pasta de 
dinti sensibilă de ingrijire completă va reduce senzatia neplacută 
asociată cu tubulii dentinari expusi. Aceasta este soluția 
perfectă pentru combaterea dinților sensibili și a gingiilor. 

 ` reduce disconfortul din timpul consumului de produse 
calde sau reci,

 ` formula delicată a pastei protejează dinții sensibili, 
ajutând în același timp la menținerea gingiilor puternice,

 ` destinat adulților.

75 ml| 501006

31,60 LEI
421,33 LEI/ 1 l

PASTĂ DE DINȚI  
PENTRU ALBIRE
WHITENING TOOTHPASTE

Uimește-i pe alții cu un zâmbet frumos, plin de lumină. Datorită 
ingredientelor active perfect selectate, în cât mai puțin de două 
săptămâni, pasta de dinți restabilește în mod vizibil albitatea 
naturală a dinților.

 ` elimină decolorarea cauzată de consumul anumitor 
produse - cum ar fi cafeaua sau ceaiul - și fumatul,

 ` rețetă bogată, care include fluorura de sodiu, care 
mineralizează efectiv smalțul, întărindu-l și reducând 
riscul apariției cariilor dentare,

 ` dinții sunt mai albi după două săptămâni de utilizare,
 ` destinat adulților.

75 ml 501008

31,60 LEI
421,33 LEI / 1 l

COMPLETE CARE 
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APĂ DE GURĂ CU GUST UȘOR  
DE MENTĂ
MILD MINT MOUTHWASH

Datorită formulei sale extrem de specializate, această apă de 
gură adaugă elementul perfect de finisare pentru îngrijirea 
zilnică a dinților și gingiilor. Aceasta abordează în mod eficient 
locurile care sunt dificil de atins cu periuța de dinți, ajutându-vă 
să aveți grijă perfectă de igiena dumneavoastră orală. Aroma 
ușoară de mentă vă oferă un sentiment curat, proaspăt și o 
respirație revigorată de lungă durată. Nu conține coloranți 
artificiali.

 ` previne acumularea plăcii-una dintre principalele cauze 
ale cariilor,  parodontozei și a plăcii dentare

 ` reîmprospătează respirația pentru o perioadă lungă de 
timp,

 ` nu conține alcool,
 ` destinat adulților.

500 ml | 501009

31,60 LEI
421,33 LEI / 1 l

COMPLETE CARE 

3 ÎN 1 ACȚIUNE TRIPLĂ PENTRU GINGII PUTERNICE: 
CALMEAZĂ, REGENEREAZĂ, PROTEJEAZĂ

O FORMULĂ UNICĂ, TRANSPARENTĂ, FĂRĂ 
COLORANȚI ARTIFICIALI ȘI ALCOOL.

PASTĂ DE DINȚI PENTRU  
PROTECȚIA GINGIILOR
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Datorită formulei noastre specializate dezvoltate de 
experți, această pastă de dinți oferă suport complex 
pentru persoanele cu gingii sensibile. Formula delicată 
funcționează eficient pentru a curăța dinții, prevenind 
acumularea plăcii.

 ` acțiune triplă: calmează gingiile iritate, le regenerează și 
protejează împotriva micro-daunelor,

 ` este o profilaxie excelentă a parodontitei,
 ` destinat adulților.

75 ml | 501007

31,60 LEI
421,33 LEI / 1 l

Produsele extrem de eficiente COMPLETE CARE vă oferă o îngrijire completă, asigură sănătatea 
gingiilor  și un zâmbet frumos, alb ca zăpada, în timp ce delicioasele bomboane mentolate  vă vor 
garanta o respirație proaspătă. Încearcă-le acum.

BOMBOANE MENTOLATE 
COOLING MINTS
Bomboanele mentolate oferă combinația perfectă de mentă răcoritoare și gust intens. ele instantaneu îți vor 
reîmprospăta respirația, oferindu-ți in acelasi timp un gust uimitor. Delicioasele bomboane mentolate sunt încastrate 
într-o cutie elegantă, la îndemână pe care le poți avea întotdeauna cu tine, ori de câte ori ai nevoie de ele.

50 g 

806005 / CUTIE ALBĂ 
806006 / CUTIE NEAGRĂ 

 33,90 PLN
678,00 PLN / 1 kg
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SPUMĂ AUTOBRONZANTĂ 
PENTRU CORP
GOLDEN FOAM SELF-TANNER 

PIELE DESCHISĂ LA CULOARE | 504012
FAIR SKIN

PIELE ÎNCHISĂ LA CULOARE | 504013
MEDIUM SKIN 

Permite obținerea unui efect imediat de bronz 
solar, chiar după prima utilizare! Aceasta oferă 
pielii o culoare ușor aurie, care se intensifică  în 
următoarele 3-5 ore. Foarte eficientă.  Îngrijește 
pielea.

 ` efect de bronzare, chiar câteva zile
 ` fără dungi, pete și urme

150 ml

69,90 LEI
466,00 LEI / 1 l

PRODUSE COSMETICE 
PENTRU BRONZARE
Pielea mângâiată de soare arată sănătoasă și radiantă. Ce să faci pentru a 
arăta astfel nu numai vara, ci pe tot parcursul anului. Utilizează produsele 
noastre cosmetice pentru bronzare. Datorită lor, vei avea o nuanță minunată. 
Păstrează-ți un bronz frumos chiar și după ce vacanța se sfârșește.

O nuanță aurie de piele arată întotdeauna uimitor. Bucurați-vă de soare în condiții de siguranță și de privirile atrase 
de un bronz frumos.

ACCELERATOR BRONZANT  
ÎN 2 FAZE 
2-PHASE SUNTAN ACCELERATOR 

SPF 6 / PROTECTIE SCĂZUTĂ

Bronz frumos în mai puțin timp și o mai bună 
protecție împotriva soarelui! Reduce riscul de 
decolorare a pielii, lasănd-o moale și mătăsoasă.

 ` accelerează procesul de bronzare si in 
același timp intensifică culoarea bronzului

 ` cu ulei de nucă de cocos hidratant, 
Îmbunătățește fermitatea și elasticitatea 
pielii

150 ml | 504001

69,90 LEI
466,00 LEI / 1 l

PRODUS VALABIL DIN 2019-04-01

CC CREME PENTRU FAȚĂ CU 
PROTECTIE SOLARĂ
PIELE MIXTĂ ȘI GRASĂ | 504010
CC FACE SUNSCREEN
COMBINATION & OILY SKIN
SPF 30 / GRAD RIDICAT DE PROTECTIE 

PIELE USCATĂ ȘI SENSIBILĂ | 504011
CC ULTIMATE FACE SUNSCREEN 
DRY & SENSITIVE SKIN
SPF 50 / GRAD RIDICAT DE PROTECȚIE

Această cremă, în același timp, protejează și se 
îngrijește de frumusetea pielii tale ! Uniformizează 
culoarea pielii, ascunde imperfecțiunile și reduce 
riscul de iritație sau arsuri solare.

 ` combinație inovatoare de protecție solară și 
corector

 ` previne uscarea epidermei

50 ml

48,90 LEI
978,00 LEI /  1 l

PRODUS VALABIL DIN 2019-05-20

PRODUSE PENTRU BRONZAT



 

EXPRIMĂ-TE
Machiajul este cunoscut încă din antichitate. 
El îndeplinește o multitudine de roluri, fiind 
la fel de diferit și schimbător ca natura 
feminină. În primul rând vă ajută să vă 
subliniați frumusețea și să fiți încrezătoare, 
în al doilea rând vă ajuta să vă creați o 
imagine complet nouă, potrivită cu starea 
de spirit. Datorită fantasticelor cosmetice 
Federico Mahora, machiajul tău va fi in pas 
cu cu cele mai recente tendințe. Nu ezita 
să experimentezi - joacă-te cu culorile si 
transformă rutina machiajului tău zilnic 
în nenumărate momente distractive.



 

 

FEDERICO MAHORA MAKEUP / CULOAREA ANULUI | 8180 | FEDERICO MAHORA MAKEUP / CULOAREA ANULUI

NOWOŚCI

Această culoare, incredibil de blândă și în același timp, energetică, inspiră optimism și o dorință de a trăi. Deoarece 
este o combinație originală de roz, portocaliu și roșu, acesta va funcționa fantastic atunci când vei alătura aceste 
culori. Dar asta nu e tot. Living Coral îți amintește de lumea subacvatică a recifului de corali, ce pulsează cu diferite 
culori, motiv pentru care atunci când te machiezi lasă-te inspirată de natura exotică. Dă-ți frâu imaginației și combină 
această culoare cu albastru, turcoaz sau verde smarald. Și dacă-ți plac culorile neutre, cum ar fi nuanțe de maro sau 
bej, cu sunny coral vei adăuga mai multă energie dinamică machiajului tau. Fii la modă! Lasă-ți frumusețea să radieze 
cu energie pozitivă, si 2019 va fii anul explorărilor fericite pentru tine.

CORAL
MUST HAVE

Nu doar coral…
Caută mai multe produse de frumusete, în conformitate cu cele mai  
recente tendințe, în catalogul nostru. Le-am marcat cu simboluri speciale.

Energic, activ, inspirând activități lipsite de griji, 
întruchipează nevoia noastră esențială de optimism 
– Acestea sunt, conform prestigiosului Institut 
Pantone, caracteristicile însoritului coral  
– culoarea anului în make-up în 2019.

LIVING CORAL ESTE 
CULOAREA ANULUI 2019

OPTIMIST SI EXALTANT

• TREND: PIELE LUMINOASĂ

• TREND: TEN PERFECT

• TREND: LINIA GRAFICĂ

• TREND: CULOAREA ANULUI

• TREND: SPRÂNCENE BINE DEFINITE

• TREND: GENE INCREDIBILE

• TREND: ROȘU ESTE LA PUTERE

• TREND: NUDE

    
TR

END 2019

Fardul de ochi MIX & MATCH Peach Passion | |Fardul de obraz MIX & MATCH Coctail Peach | Rujul clasic Color Intense Sweet Coral
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NOUTĂȚI

Urmărim cu atenție tendințele globale în machiaj, de aceea știm că în sezonul primăvară-vară 2019, în primul rând, vor 
predomina look-urile naturale și luminoase, cu un aspect fresh, bazat pe pielea curată, catifelată și impecabilă. Special 
pentru dvs., introducem în oferta noastră produsele cosmetice care vă vor ajuta să creați look-ul cel mai la modă într-un 
mod simplu și plăcut, pentru a vă încânta cu aspectul tineresc și natural.
Fondul de ten cu efect de lifting BLUR EFFECT (p. 86) va oferi tenului un aspect tineresc fără să-l încarce, iar 
Iluminatorul lichid 3D GLOWING DROPS (p. 84) va adăuga un plus de culoare și stralucire naturală tenului tău. Femeile 
care preferă un look cu accente puternice la ochi, vor fi încântate de Mascara LEGENDARY FULL HD LASHES (p. 114), 
care alungește genele oferind un aspect seducător. Lăsați machiajul să vă sublinieze frumusețea naturală!
Fii cea mai bună versiune a ta!

NOUTĂȚI



Strobing to termin wywodzący się z 
fotografii, którym opisuje się sposób 
wykonywania zdjęć z użyciem ostrego 
światła lub lampy błyskowej. W sztuce 
makijażu polega zaś na modelowaniu 
twarzy za pomocą rozświetlacza. 
Podpowiadamy, jak go wykonać
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ILUMINATOR LICHID GLOWING DROPS 3D LIQUID 
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Asigură o acoperire ideală și oferă o strălucire naturală a tenului. Este rezistent şi nu încarcă tenul.

 ` oferă un aspect luminos, fresh și radiant
 ` elimină semnele de oboseală și întinerește vizual tenul 
 ` ideal pentru noua tehnică de make-up strobing (evidențierea trăsăturilor prin iluminare)
 ` se aplică pe diferite zone ale feței și corpului
 ` cu o formulă care conține ulei din germeni de grâu și betaină
 ` conține pipetă pentru dozare ușoară
 ` nu conține ingrediente derivate din animale 

10 ml | 601311 

49,90 LEI
4990,00 LEI / 100 ml

METODA 1

Sub fondul de ten (după ce ați aplicat în 
prealabil crema de zi și baza de machiaj)

METODA 2

Folosirea exclusiv in zonele care capteaza 
lumina (conform diagramei) pentru a obține 
efectul de strobing

METODA 3

Se adăugă o picătură la fundația preferată 
și se amestecă direct în partea de sus a 
mâinii înainte de aplicare

SE APLICĂ FOLOSIND UNA DINTRE 
CELE 3 METODE:

Face ochii  
să pară mai mari

Face ochii  
mai luminoși

Face nasul să pară  
mai subțire și mai drăguț

Face buzele  
să pară mai pline

Iți va accentua  
bărbia și mări buzele 

Adaugă  
dimensiune frunții

Evidențiază  
pomeții

PRODUS NOU

CUM SE APLICĂ TEHNICA 
DE MACHIAJ STROBING 

ILUMINATOR LICHID
GLOWING DROPS 3D LIQUID  

STROBING – SUPRINDEȚI PE CEI DIN JUR CU UN MAKE-UP ÎN TENDINȚA ANULUI

Strobingul este un termen ce provine din lumea fotografiei, ce denotă o metodă de a face fotografii cu 
utilizarea unei lumini puternice sau a unui blitz. Folosirea lui în arta machiajului, înseamnă modelarea 
aspectului feței prin utilizarea iluminatorului. Acest tip de machiaj este denumit și glow, fiind una dintre 
tendințele esențiale ale anului 2019.

    
TR

END 2019

ILUMINAREA TENULU
I

FAȚĂ 
Ten impecabil, pomeți frumos accentuați … Capătă un aspect fresh prin adaugarea de luminozitate.



CLASSIC BEIGE
601205

LIGHT NUDE
601204 

SATIN SAND
601206
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TR

END 2019

FOND DE TEN LIFTING CU EFECT 
DE ESTOMPARE 
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Acesta acoperă în mod subtil imperfecțiunile și 
echilibrează nuanța tenului. Acesta garantează un 
aspect perfect, tineresc și natural, fără efectul de mască. 
Datorită consistenței sale ușoare, lichide, se intinde 
foarte ușor.

 ` previne lucirea pielii
 ` oferă un efect de ‘’focalizare moale’’
 ` oferă un efect vizibil de lifting
 ` nu conține ingrediente derivate  
din animale

30 ml 

84,90 LEI
2830,00 LEI / 100 ml

DE LA LUMEA FOTOGRAFICĂ LA PRODUSELE DE BEAUTY

Efectul de estompare, denumit și efectul de ’’focalizare moale’’ este un 
termen bine-cunoscut în domeniul fotografiei. Acesta vă permite să neteziți 
toate contururile ascuțite și să estompați imaginea din fotografie, astfel încât, 
fața modelului să arate impecabilă și perfect netedă. În lumea produselor 
cosmetice, același efect oferă rezultate similare impresionante. Datorită 
ingredientelor cu proprietăți optice unice, creează un strat pe suprafața pielii, 
care reflectă și difuzează ușor lumina, mascând imperfecțiunile acesteia.

PRODUS NOU

IDEAL PENTRU TENUL MATUR

TEN IMPECABIL



PORCELAIN BEIGE 
 CO06 

MEDIUM BEIGE 
 CO07

CASHEW
601102

DESERT BEIGE
601103

VANILLA
601002

IVORY
601001

NB01

WISE GREEN 
CC09
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CORECTOR ILUMINATOR 
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Ascunde perfect cearcănele şi petele mici. Face ca ridurile  
să fie mai puțin vizibile.

 ` formulă îmbunătățită cu ingrediente atenuante şi vitamina E
 ` ascunde semnele de oboseală, făcând ca tenul să arate 
proaspăt și plin de strălucire

2,2 g 

60,80 LEI
2763,64 LEI / 100 g

FOND DE TEN MATIFIANT 
MATTE ME UP FOUNDATION 

Acesta asigură pielii un aspect natural şi sănătos. Vitamina B3 reduce 
vizibilitatea porilor şi lucirea pielii.

 ` matifiere durabilă, culoare uniformă și finisaj catifelat
 ` ascunde imperfecțiunile și ridurile fine
 ` cu o combinație unică de pigmenți și ingrediente pudrat 

30 g 

66,80 LEI
222,67 LEI / 100 g

FOND DE TEN PENTRU MASCARE 
FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION 

Aspect natural, proaspăt și uniform, precum și netezime catifelată. 
Îmbunătățește perfect aspectul tenului mixt, cu imperfecțiuni sau 
modificări pigmentare. 

 ` are un conținut ridicat de micropigmenți, care acoperă 
decolorările şi ridurile fine

 ` conține vitamina E, cu acțiuni anti-îmbătrânire, 
de hidratare și netezire

30 g 

66,80 LEI
222,67 LEI / 100 g

PRIMER CC  
COLOUR & CARE
CC PRIMER COLOUR & CARE

Îmbină multe funcții: îngrijește perfect, 
uniformizează coloritul tenului, 
pregătește perfect pielea pentru 
aplicarea machiajului  
și prelungește durabilitatea acestuia. 

 ` nuanța verde neutralizează 
roșeața  şi corectează 
imperfecțiunile 

 ` este recomandat, în special, 
pentru tenul cu capilare dilatate, 
cu o roșeață vizibilă

15 ml 

49,50 LEI
330,00 LEI / 100 ml

BAZĂ DIN SILICON
SILICONE BASE

Prelungește durabilitatea machiajului. 
Matifiază și asigură un aspect proaspăt pentru 
mai mult timp. Datorită bazei, pielea devine 
netedă, iar porii și ridurile fine mai puțin 
vizibile.

 ` conține complexul de vitamine C și E,  
care are o acțiune antioxidantă

 ` este recomandată pentru tenul care 
necesită să fie mat, cu tendințe de lucire.

15 ml | NB01

48,50 LEI
323,33 LEI / 100 ml

6 PAȘI PENTRU 
UN TEN PERFECT

PAS 1
Baza de machiaj
• pentru un look  
   reușit și rezistent

PAS 2
Fond de ten
• uniformizează tonul pielii
• protejează pielea

PAS 3
Corector
• ascunde imperfectiunile  
   pielii tale

PAS 4
Pudră
• matifiaza tenul
• fixează machiajul

PAS 5
Kit de contur
• modelează și accentuează  
   trăsăturile feței tale

PAS 6
Iluminator 
• conferă pielii un aspect  
   radiant și sănătos

RECOMANDAT 
PENTRU TEN 
MIXT SAU 
GRAS

MATIFIAZĂ SI 
NETEZEȘTE 
IMPERFECȚIUNILE

PERFECTĂ  
PENTRU TENUL 
PĂTAT

RECOMANDAT 
PENTRU TEN 
MIXT



PT2

 P020

PERFECT BEIGE 
 NP16
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PUDRĂ TRANSPARENTĂ 
FIXING POWDER 

Garantează o finisare durabilă a machiajului. 
Combinarea perfectă a ingredientelor minerale 
conferă un efect mat şi mătăsos la atingere.

 ` se adaptează perfect la culoarea fondului  
de ten și la tonalitatea pielii

 ` are un parfum delicat de ceai alb

10 g | PT2 

48,50 LEI
485,00 LEI / 100 g

PUDRĂ MINERALĂ PULBERE
MINERAL LOOSE POWDER 

Este ideală pentru consolidarea fondului de 
ten și pentru finisarea perfectă a machiajului. 
Conține siliciu, care reduce optic ridurile și micile 
imperfecțiuni ale pielii.

 ` conține caolin, care absoarbe sebumul
 ` este neobișnuit de durabilă și de rezistentă

10 g 

31,80 LEI
218,00 LEI / 100 g

PUDRĂ DIN BAMBUS
BAMBOO POWDER 

Transparentă, recomandată pentru orice tip 
de ten. Ideală pentru finisarea machiajului şi 
corectările din timpul ziLEI.

 ` cu extract matifiant de bambus 
 ` este un produs cosmetic pe care merită  
să îl ai întotdeauna la îndemână

6,4 g | P020 

47,00 LEI
734,38 LEI / 100 g

PERLE STRĂLUCITOARE  
DE PUDRĂ
GLOW POWDER PEARLS | ILLUMINATING EFFECT

Perlele multicolore conferă pielii efectul unei străluciri subtile, constituind 
finisarea perfectă a machiajului. 

 ` sunt ideale, atât pentru machiajul  
de zi cât şi pentru cel de seară

20 g | PK09

93,10 LEI
435,50 LEI / 100 g

PENTRU UN TEN PERFE
CT

    
TR

ENDUL 2019

DESCOPERĂ PUTEREA  
PERLELOR COLORATE

 ` Perlele VIOLETE îți îmbogățesc tonul pielii

 ` Perlele VERZI acoperă roșeața

 ` Perlele ROZ ascund semnele de oboseală

 ` Perlele COLORATE adaugă strălucire

 ` Perlele PIERSICĂ asigură tonul natural al pielii

PIELEA ILUMINATĂ 
RADIANTĂ

ASPECT PERFECT DE 
NETED ȘI MAT

PRODUSE 
PENTRU UN 
MAKE-UP 
REZISTENT

UNIFORMIZARE 
PERFECTĂ  
A NUANȚEI  
TENULUI



3.
1.

2.

3.
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SPRAY PENTRU FIXAREA 
MACHIAJULUI
MAKE UP SETTING SPRAY 

Formează un strat invizibil şi delicat, care 
protejează machiajul. Fără senzația de  
vâscozitate şi fără să strângă.

 ` împrospătează tenul şi îi redă strălucirea 
pe parcursul ziLEI

 ` sub formă de spray pulverizant,  
cu efect hidratant

100 ml | UM1 

37,80 LEI
37,80 LEI / 100 ml

CONTOUR KIT 
CONTOUR KIT 

Un trio de neînlocuit pentru conturarea profesionistă a feței: 
pudră pentru conturare, bronzant și iluminator. 

 ` culori combinate armonios
 ` textura catifelată
 `  cu ingrediente care reduc luciul tenului
 ` într-o casetă elegantă cu oglindă

6,6 g | ZT1

58,70 LEI
889,39 LEI / 100 g

PASUL 3
• Arca sprâncenilor 
• Pomeții exteriori 
• Podul nasului  
• Sub ochi
• Arcul lui Cupidon  
• Centrul frunții 
• Partea tâmpLEI  
• Bărbia  
Evidențiază și expune partea centrală a feței.  
Adăugă strălucire și reflectă lumina pentru  
a ascunde imperfecțiunile. 

PASUL 1
• Sub pomeți 
• Linia maxilarului 
• Părțile laterale ale nasului   
Aceasta va crea efectul  
de umbră și va evidenția  
pomeții dvs. 

PASUL 2
• Pomeți 
• Nas   
Evidențiază efectul de contur, 
asigurând tenului un aspect  
natural și sănătos.

CONTURAREA ÎN 3 PAȘI SIMPLI

1. PUDRĂ PENTRU CONTUR

2. BRONZER

3. ILUMINATOR

EVIDENȚIAȚI ATUURILE 
CORECȚAȚI CONTURUL FEȚEI 
ASCUNDEȚI ÎMPERFECȚIUNILE



24 x 12 x 6 x 16 x 8 x 4 x

4 x 2 x 1 x8 x 4 x 2 x
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MIX & MATCH
Alege, combină, schimbă - datorită paletelor magnetice MIX & MATCH, poți crea paleta care ți se 
potrivește. Creați setul perfect cu farduri de pleoape, fard pentru sprâncene, pudre, fard de obraz  
și iluminatoare.

CASETE MIX & MATCH
MIX & MATCH PALETTES

Perfect pentru persoanele care apreciază 
caracterul practic și confortul. Combinați 
produsele de care aveți nevoie pentru a crea 
machiajul perfect și pentru a vă pune în practică 
toate ideile. Doar imaginația te limitează.

CASETĂ MIX & MATCH XXL  
MIX & MATCH XXL PALETTE

608121

112,10 LEI

CASETĂ MIX & MATCH XL  
MIX & MATCH XL PALETTE

608120

80,80 LEI

CASETĂ MIX & MATCH MICĂ
MIX & MATCH SMALL PALETTE

608101 

38,00 LEI

CUM SĂ CREEZI UN SET MIX &AMP; MATCH

PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3
SELECTEAZĂ
casete ideale pentru tine, 
adaptate la nevoile tale

COMBINĂ
oricare dintre 
produsele cosmetic

SCHIMBĂ
ori de câte ori doriți  
– experimentați cu 
nuanțe și jucați-vă cu 
aranjarea cosmetice

farduri de pleoape

pudre

farduri de obraz 
și iluminatoare

XL

XXL
Mică

Mare

CASETĂ MIX & MATCH MARE
MIX & MATCH LARGE PALETTE 

608102 

50,70 LEI

O casetă poate stoca: O casetă poate stoca:

Exemplu Exemplu

Exemplu Exemplu

O casetă poate stoca:O casetă poate stoca:ÎNCHIZĂTOARE COMODĂ CU MAGNET 
SE POT COMBINA DIVERSE INSERȚII 
PRACTICĂ PENTRU CĂLĂTORII ȘI FIECARE ZI



GOLDEN TAN 
602001

PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

15 g 13 g 14 g

96 | FEDERICO MAHORA MAKEUP / MIX & MATCH FEDERICO MAHORA MAKEUP / MIX & MATCH | 97

MIX & MATCH
Tot ce aveți nevoie într-un singur loc. Crează-ți propria paletă MIX & MATCH,  
plină de produse cosmetice ideale pentru machiaj. 

 GLITTERY

PUDRĂ MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

13 g, 14 g, 15 g 

56,00 LEI
373,33 LEI / 100 g
400,00  LEI / 100 g
430,77 LEI / 100 g

Cinnamon Roll 
602019

Radiant Glow
602018

CORECTOR MULTIFUNCȚIONAL   
MIX & MATCH 
MIX & MATCH MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

După aplicare, imperfecțiunile pielii dispar cât ai clipi de ochi.

 ` textură cremoasă
 ` nu vă usucă pielea
 ` ideal pentru ascunderea cearcănelor de sub ochi 

1,5 g 

46,00 LEI
30733,33 LEI / 100 g

 

PUDRĂ MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

14 g 

56,00 LEI
400,00 LEI / 100 g  

 ` pudră iluminatoare
 ` uniformizează tonul 
pielii și luminează 
delicat pielea

 ` un efect al unui ten 
tanar, proaspat si 
radiant

 ` aspect sanatos si 
odihnit

 ` pudră bronzantă
 ` efect natural de 
bronz

 ` iluminează tenului
 ` potrivit pentru 
orice tip de piele

Radiant Glow i Cinnamon Roll sunt produse ce se aplică la sfârșitul machiajului. Aveți nevoie doar 
de o cantitate mică pentru a oferi pielii un aspect radiant și sănătos. Este punctul pe „i” al unui 
machiaj de zi care vă va garanta un aspect perfect de fiecare dată!  

ASCUNDE IMPERFECȚIUNILE

TEN RADIANT  
ȘI SĂNĂTOS 

UN TEN RADIANT 
ȘI VIZUAL 
ÎNTINERIT 

GARANTEAZĂ UN MACHIAJ DE DURATĂ



WHITE GOLD
602101

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

LIBERTÉ 
602206

COCKTAIL PEACH 
602202

DESIRE 
602203

AMOUR 
602205

WILD SUNSET 
602204

CHARISMA 
602201

 

 

2019
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 SCLIPITOR

ILUMINATOR  
MIX & MATCH 
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

O singură atingere cu pensula este suficientă 
pentru a face tenul să strălucească cu toată 
luminozitatea.

 ` efectul pielii odihnite
 ` machiaj în stil glamour
 ` evidențiază strălucirea naturală a pielii

6,5 g 

43,50 LEI
669,23 LEI / 100 g

FARD DE OBRAZ  
MIX & MATCH 
MIX & MATCH BLUSH

Datorită gamei largi de nuanțe veți găsi  
cu siguranță rozul perfect pentru dvs.

 ` efect de ten plin de viață
 ` oferă o culoare sănătoasă
 ` se aplică foarte ușor

6,5 g 

38,00 LEI
584,62 LEI / 100 g

ASPECT PROASPAT ȘI TINERESC 
INDIFERENT DE TONUL PIELII

LA MODĂ

    C
U

LO
RILE ANULUI 2019



PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

GOLDEN RULE
(2,5 g) 606011

SHOWTIME
(2,5 g) 606009

DOLCE VITA
(2,5 g) 606015

SILVER LINING 
(2,6 g) 606008

MOONDUST
(2,8 g) 606021

GALAXY
(2,8 g) 606010

DARK CHOCOLATE
(2,8 g) 606018

AUBERGINE QUEEN
(2,8 g) 606007

ALCHEMY
(2,5 g) 606004

WRAPPED IN SILK
(2,8 g) 606013

ANONYMOUS 
(2,8 g) 606022

 

INFUSION
(3 g) 606003

COPPER GODDESS
(3 g) 606016

FIRST LOVE 
(3 g) 606012

 

COLD SUGAR
(3 g) 606019

CHERRY COLA
(2,5 g) 606006

 

SIN
(3 g) 606014

FADE TO BLACK
(3 g) 606005

COPPER SHINE
(2,5 g) 606042

NIGHT SKY
(2,8 g) 606046

 

YELLOW DIAMOND
(3 g) 606054

GRAPHITE QUINN
(3 g) 606050

AUTUMN GREEN 
(3 g) 606051

RUSTY GOLD
(2,8 g) 606053

ROYAL BLUE  
(2,8 g) 606052

NAUTICA
(2,5 g)  606017

 

LOVELY ORCHID
(2,6 g) 606074

ULTRAMARINE
(2,8 g) 606071

LIME JOY
(2,7 g) 606072

SUNNY SKY
(2,8 g) 606073

SPRING GRASS
(2,5 g) 606070

NAKED SHIMMER
(2,5 g) 606020
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MIX & MATCH

FARDURI DE OCHI  
MIX & MATCH
MIX & MATCH EYESHADOW 

2,5 g, 2,6 g, 2,7 g, 2,8 g, 3 g

23,80 LEI
952,00 LEI / 100 g 
915,38 LEI / 100 g
881,48 LEI / 100 g 
850,00 LEI / 100 g 
793,33 LEI / 100 g

MATE

SATINATE

METALICE

CU PARTICULE GLAMOUR

CASETA CONȚINE URMĂTOARELE 
FARDURI DE OCHI:
• FIRST LOVE (606012)
• ANONYMOUS (606022)  
• GOLDEN RULE (606011)
• SHOWTIME (606009)

NUDE

    
TR

END 2019
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MIX & MATCH
Fardul trebuie sa fie exact aceeași culoare ca irisul. Fardurile alese cu atenție iți vor scoate în 
evidență frumusețea naturală a ochilor si vor adauga aspectului tau o notă de seductie.  
Afla cum poți alege culorile ce ți se potrivesc perfect si crează-ți un fard de ochi magic.

ALBASTRU SAU GRI

• nuanțe contrastante: nuanțe de maro, 
cupru, bej, auriu, portocaliu, piersică, 
coral, roșu purpuriu, roz

• nuanțe complementare: nuanțe de gri, 
albastru deschis, albastru închis,  
gri închis, argintiu

VERDE

• nuanțe contrastante: nuanțe de violet, 
roz, purpuriu, coral 

• nuanțe complementare: nuanțe de 
verde, bej, auriu, cupru, maro, gri, gri 
închis

CASTANIU SAU MARO

• nuanțe contrastante: nuanțe de albastru 
închis, albastru, verde, turcoaz, violet, 
purpuriu,roz

• nuanțe complementare: nuanțe de 
maro, bej, cupru, auriu, portocaliu, coral

ALEGE UN FARD CARE SE POTRIVEȘTE PERFECT CU OCHII TĂI

CASETA CONȚINE  
URMATOARELE FARDURI:
• LIME JOY (606072)
• SUNNY SKY (606073)  
• COPPER SHINE (606042)
• ULTRAMARINE (606071)



MISTY ROSE 
606057

SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

GOLDEN  
CINNAMON
606059

PRETTY  
IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN  
SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065
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MIX & MATCH
Cu ajutorul Creatorului de ochi professional MIX & MATCH veți seduce cu privirea. Alegeți culorile 
preferate și combinați-le cu aplicatoare inovatoare care vă vor permite să aplicați rapid și cu precizie 
fardurile de ochi. Creați-vă produsul perfect de frumusețe! Numai tu știi ce e mai bine pentru tine! 
Libertate, ingeniozitate și caracter multifuncțional – aceasta este MIX & MATCH.

CREATORUL DE OCHI 
EYE ZONE CREATOR

Acest dispozitiv multifuncțional pentru achiajul 
ochilor vă permite să deveniți creatoarea unei 
priviri captivante. 

 ` aplicare imediată și efect instant
 ` rezistent la umezeală
 ` încape în orice trusă de farduri
 ` de folosință îndelungată; clatiți-l cu  
apă, uscați-l și îl puteți refolosi

606066 

42,80 LEI

REZERVA FARD DE OCHI 
EYESHADOW REFILL

Scorțișoară aurie sau argint strălucitor? Sau poate 
ambele? Alegeți culorile preferate pentru fardul de 
ochi și le atașați creatorului profesionist de ochi. 

 ` o gamă largă de culori
 ` formulă rezistentă
 ` foarte ușor de aplicat

0,8 g

23,00 LEI
230,00 LEI / 100 g

SUFICIENT PENTRU 
150 DE APLICĂRI

IDEAL PENTRU  
APLICAREA FARDULUI

PE PLEOAPĂ

ÎȚI PERMITE APLICAREA  
LINIILOR PRECISE
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CREATORUL  
DE SPRÂNCENE 
EYEBROW CREATOR

Visezi la sprâncene perfecte?  
Cu Creatorul de Sprâncene  
MIX & MATCH acest vis este  
la îndemâna ta.

 ` accentuează culoarea și conturul 
sprancenelor tale

 ` dozează cantitatea ideală de fard
 ` ușor de folosit
 ` util și compact

607025 

39,00 LEI

REZERVĂ DE FARDURI  
PENTRU SPRÂNCENE 
EYEBROW SHADOW REFILL

Nuanțele naturale ale fardului îți vor scoate  
perfect în evidență sprâncenele tale. 

 ` asigură un aspect natural
 ` scoate în evidență sprâncenele
 ` foarte ușor de aplicat
 ` modelează perfect arcele sprîncenelor

0,8 g

23,80 LEI
2975,00 LEI / 100 g

Pe
rf

ec
t p
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u 
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on
de

MIX & MATCH
Dacă ochii sunt oglinda sufletului, atunci sprâncenele sunt…rama ei! Acesta este motivul pentru 
care le puteți face să arate perfect cu Creatorul de sprâncene MIX &MATCH! Este un produs 
destinat femeilor care își apreciază frumusețea, confortul și timpul.  

OFERĂ SPRÂNCENELOR  
TALE O FORMĂ

PERFECTĂ

ÎȚÎ DEFINEȘTE CONTURUL
SPÂNCENELOR RAPID  

ȘI PRECIS

LI
G

H
T 

BR
O

W
N
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W
N

 
60

70
24

SPRÂNCENE BINE DEFIN
IT

E



DECADENCE 
BLACK 
KR01

CLASSIC WHITE 
607031

ECRU IDEAL 
607032

VIOLET VELVET 
607027

GRAPHITE 
DIMENSION 
607029

METALLIC TEAL 
607028

BLUE DEPTH 
607030

OCEAN REFLECTION 
607026

DARK BLUE 
KR05
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Efect: PRIVIRE  
PROFUNDĂ  

HIPNOTIZANTĂ

CREION AUTOMAT DE OCHI  
DE LUNGĂ DURATĂ
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Un machiaj expresiv pentru ochi pentru un timp incredibil 
de lung? De acum înainte este posibil. Datorită formulei 
inovatoare, rezistentă la apă, aceasta rezistă până la 12 ore. 
Se potrivește machiajului de zi și de seară. Poți desena atât 
linii groase cât și subțiri. Datorită gamei largi de culori, poți 
alege exact ce ți se potrivește 

 ` se păstrează pe față până la 12 ore fără să se întindă
 ` datorită texturii moi, catifelate, se aplică perfect
 ` mecanismul automat, cu sistem automat de ascuțire, 
facilitează machiajul rapid și precis

 ` gamă largă de culori - vei alege cu siguranță ceva care 
ți se potriveșt

 ` testat oftalmologic

0,31 g 

24,20 LEI
4274,06 LEI / 100 g

OCHI
Evidențiați frumusețea ochilor. Cu ajutorul cosmeticelor noastre vei crea un machiaj captivant - 
atât în timpul zilei, cât și seara. Culorile frumoase și formulele extrem de durabile îți vor crea un 
look căruia nimeni nu îi va putea rezista.

CREION KAJAL DE LUNGĂ-DURATĂ 
PENTRU OCHI  
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL 

Încântă cu un aspect frumos, profund. Aplicați creionul 
pe linia ochiului pentru a lărgi și ilumina optic, eliminând 
semnele de oboseală

 ` rezistență deosebită - până la 12 ore
 ` folosiți-l pentru a accentua forma ochilor,  
conferindu-le un aspect odihnit.

 ` este extrem de durabil și nu se întinde
 ` are o ascuțitoare practică, încorporată,
 ` testat oftalmologic. 

0,33 g 

24,20 LEI
7333,33 LEI / 100 g

Efect: MĂREȘTE OCHII, 
ASPECT ODIHNIT

re
zis

te
nt

 la
 a

pă

12ore



CRYSTAL BLACK 
KR11

CARBON BLACK 
EL02

DEEP BLACK 
607001

CB02
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BAZĂ PENTRU FARDUL  
DE PLEOAPE 
EYESHADOW BASE 

Crește intensitatea culorii și aprofundează  
culorile. Prelungește durabilitatea machiajului.

 ` culoarea în nuanța pielii uniformizează 
coloritul, ascunzând imperfecțiunile

 ` destinată pentru toate tipurile de  
farduri pentru pleoape

4 g | CB02 

33,90 LEI
847,50 LEI / 100 g

CREION DIAMOND PENTRU 
CONTURUL OCHILOR
DIAMOND EYE PENCIL 

Conține particule strălucitoare ca diamantul,  
care conferă strălucire ochilor.  

 ` în stil glamour
 ` rezistent la apă

0,34 g 

29,10 LEI
8558,82 LEI / 100 g

CREION LICHID PENTRU  
CONTURUL OCHILOR 
LIQUID EYELINER 

Subliniază minunat conturul ochilor și îngroașă optic genele, 
conferind expresivitate privirii.

 ` un mod minunat pentru un machiaj 
rapid și clasic al ochilor

 ` aplicare perfectă și ușoară

1,1 ml 

41,50 LEI
3772,73 LEI / 100 ml

Depozitați
in poziție verticală, cu vârful în jos.

BOTTLED EYELINER 
BOTTLED EYELINER 

Negru intens și o precizie incredibilă,  
pentru un machiaj expresiv şi cochet al ochilor.

 ` efect de durată, fără a necesita  
ajustări pe parcursul ziLEI

 ` hipoalergenic,  

43,20 LEI
864,00 LEI / 100 ml

FOLOSITI UN BURETE  
PENTRU MACHIAJ

PENTRU UN EFECT SMOKY  
EYES PROFESIONIST

LINIA GRAFICĂ
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BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09
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SET PENTRU STILIZAREA 
SPRÂNCENELOR
EYEBROW SET 

Caseta practică ascunde în interiorul ei o 
ceară pentru modelarea sprâncenelor, două 
farduri pentru stilizarea lor și un fard pentru 
iluminarea arcadei sprâncenelor.

 ` modelează perfect sprâncenele, 
asigurândule un aspect stilizat și în 
același timp natural

5,2 g | ZB1 

44,20 LEI
850,00 LEI / 100 g

CREION AUTOMATIC  
PENTRU SPRÂNCENE 
AUTOMATIC BROW PENCIL

Subliniază forma sprâncenelor  
şi le îngroașă vizual.

 ` asigură o culoare profundă, durabilă  
și un efect natural

 ` echipat, la bază, cu o ascuțitoare practică

0,31 g 

25,80 LEI
8322,58 LEI / 100 g

UN ASPECT MAI EXPRESIV IN 3 PAȘI SIMPLI

PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3
• definește-ți sprâncenele  

cu unul din cele două  
farduri mate

• Aplica ceară pe ele • Accentuează arcele 
sprâncenelor cu un fard 
deschis, aplicându-l exact 
sub ele.

SPRÂNCENE BINE DEFIN
IT

E
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END 2019

PENTRU TOATE  
TIPURILE DE TEN
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GENE SPECTACULOASE

EFECT MULTIDIMENSIONAL  
FULL HD

RIMEL LEGENDARY FULL HD  
PENTRU GENE
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Oferă genelor tale spectaculosul efect multidimensional FULL 
HD, inspirat de stelele Hollywodului direct de pe covorul 
rosu. Mulțumită formulei avansate, rimelul va oferi genelor 
tale volum extrem, efect accentuat de arcuire și de alungire. 
Bagheta de aplicare, cu un design special pentru a separa 
si defini fiecare geană, până la cea mai scurtă. Mulțumită 
conținutului de extract de castane si de hexapeptide-1, 
rimelul are un efect de ușoară înnegrire a genelor.

 ` formula sa oferă un aspect catifelat fără  
să încarce excesiv

 ` nu se întinde și nu migrează
 ` conține ceară ce hrănește genele,  
inbunătățindu-le starea

 ` arcuire perfectă si aspect dens de la prima aplicare
 ` mulțumită conținutului de extract de castane si de 
hexapeptide-1, are un efect ușor de înnegrire a genelor

13,5 ml | 607039  

59,90 LEI
4437,04 LEI / 100 ml

PRODUS NOU

CANTITATE MARE 
PÂNĂ LA 13,5 ML
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CREATOR PENTRU  
GENE ŞI SPRÂNCENE
BROW & LASH CREATOR 

Duetul de neînlocuit, format din gelul pentru 
sprâncene și baza de sub rimel, permite crearea 
unei priviri fermecătoare și realizarea unui 
machiaj ideal al ochilor. 

 ` gelul transparent aşează perfect firele de 
păr rebele și consolidează forma dorită a 
sprâncenelor 

 ` baza de sub rimel îngroașă și alungește 
imediat genele, le conferă un volum 
încântător, sporind acțiunea oricărui rimel

14 ml | BL1

44,20 LEI
315,71 LEI / 100 ml

SER PENTRU STIMULAREA 
CREŞTERII GENELOR 
EYELASH ENHANCING SERUM

Datorită substanței active bimatoprost (este 
cel mai eficient compus de stimulare a creșterii 
părului) serul ajută la creșterea genelor, le 
îngroașă, le întărește și îmbunătățește vizibil 
starea lor. Preparatul poate fi utilizat de purtătorii 
de lentile de contact (înainte de aplicare, lentilele 
trebuie îndepărtate), pe gene îngroșate și extinse, 
pe un machiaj permanent sau după folosirea henei.

 ` face ca genele să devină mai lungi și mai dese 
 ` hrănește și regenerează chiar și cele mai 
slabe fire de păr

3 ml | 607107

114,90 LEI
3830,00 LEI / 100 ml

GEL WATERPROOF PENTRU 
GENE 
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Gelul formează un strat invizibil, care transformă 
orice rimel într-unul rezistent la apă. Protejează 
împotriva fărâmițării şi curgerii. 

 ` protejează genele împotriva umezelii şi apei 
 ` hipoalergenic

8 ml | WM1 

42,10 LEI
526,25 LEI / 100 ml

re
zis

te
nț
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RIMEL 3 STEP  
PENTRU GENE 
3 STEP MASCARA 

Formula inovatoare crește extrem de 
mult volumul genelor, asigurându-le  
şi hidratarea adecvată. 

 ` 3 în 1: alungire, îngroșare, 
ridicare

 ` forma neobișnuită a periuței 
permite aplicarea rimelului de  
la rădăcină până la vârfuri

8 ml | M002 PERFECT BLACK

44,20 LEI
552,50 LEI / 100 ml

RIMEL LASH EXPERT 
PENTRU GENE
LASH EXPERT MASCARA 

Un machiaj perfect, chiar și după 12 
ore, fără întindere și fărâmiţare. 

 ` gene maxim alungite și ondulate 
elegant 

 ` periuța asimetrică, flexibilă 
modelează și ridică spectaculos 
genele, cu perii mai mari - iar 
cu perii mai mici accentuează și 
separă chiar și cele mai scurte 
gene

11 ml | M007 GLAM BLACK

47,00 LEI
427,27 LEI / 100 ml

RIMEL REZISTENT  
LA APĂ 
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Adăugă un volum incredibil la gene, 
peria perfect profilată permite 
aplicarea uniformă a rimelului de la 
rădăcină până la fiecare capăt, mărind 
efectul de volum. Siliconul volatil, 
inclus în compoziția sa, face ca acesta 
să aibă o durată lungă.

 ` datorită proprietăților 
impermeabile, acesta vă 
protejează eficient genele 
împotriva apei și a umidități

 ` formula inovatoare a rimelului 
este prietenoasă cu vegetarienii 
deoarece nu conține ingrediente 
de origine animală

8 ml | 607108

49,40 LEI
617,59 LEI / 100 ml
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RIMEL PHENOMENAL 
PENTRU GENE 
PHENOMENAL MASCARA 

Formula avansată și periuța 
ultraprecisă garantează efectul 
de gene panoramice. Conține un 
ingredient inovator, care ajută la 
creșterea genelor. 

 ` cu un ingredient inovativ ce 
accelerează creșterea genelor

 ` gene alungite, îngroșate, perfect 
separate și curbate!

 ` mini-periuța elastică subliniază 
perfect chiar și cele mai scurte  
fire ale genelor

10 ml | M006 INTENSE BLACK

47,00 LEI
470,00 LEI / 100 ml



TAFFY
604011

MAUVE
604009

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016
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BUZELE   
Indiferent dacă sunt culori delicate sau expresive, rujul atrage întotdeauna atenția. 
Datorită rujului lichid mat de lungă durată, vei da buzelor o formă de vis și, datorită 
nuanțelor la modă din acest sezon, îți vei evidenția perfect frumusețea.  

RUJ LICHID MAT DE LUNGĂ DURATĂ
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

O consistență mată care rămâne pe buze ore întregi. Forma 
ultra-ușoară nu numai că garantează o finisare perfectă, intens 
mată, dar, de asemenea, nu pune tensiune pe buze, oferind un 
sentiment unic de confort. Datorită ingredientelor naturale 
prețioase, cum ar fi ceara de albine și ulei de avocado, rujul nu îți 
usucă buzele. Aplicarea ușoară și culoarea de lungă durată, fără 
efect de lipire, uscare și întindere, te vor face să îl iubești de la 
prima utilizare. 

 ` nu va mai fi nevoie să îți reînoiești constant machiajul  
- rujul rămâne pe buze timp de până la 6 ore,

 ` compoziția unică oferă o culoare mată intensă, care nu 
numai că nu usucă buzele, ci lasă și un sentiment  
de hidratare,

 ` datorită unui aplicator precis și a unei consistențe 
mătăsoase, cu o aromă plăcută, aplicarea rujului  
pe buze se va transforma într-o adevărată plăcere.

6 ml 

56,40 LEI
940,00 LEI / 100 ml

ROȘU ESTE LA PUTER
E

    
TR
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NOU

PRODUS VALABIL DIN 2019-03-22



PASSIONATE RED
604226

PLUM CHOCOLATE
604227

SWEET CORAL   
604228

AMAZING NUDE             
604231

PASSIONATE FIRE           
604229

CLASSIC RED      
604232

CARMINE BLISS            
604230

BURGUNDY WINE        
604233

VIBRANT FUCHSIA
604224

CUTE PINK
604223

RAVISHING ROSE
604222

SMOKED LYCHEE
604225

BLAZING CORAL
604220

CLASSIC NUDE
604221

SPLENDID MAGENTA
604234

DEEP PINK          
604235

 

 

2019
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RUJ CLASIC COLOR INTENSE 
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Trebuie să-l ai neapărat în trusa ta de machiaj. Acoperă 
complet buzele cu o culoare mată intensă. Este o 
plăcere să-l aplicați, deoarece textura cremoasă 
permite o aplicare extrem de ușoară. uleiului de 
semințe de chia hidratant, conținut în el, împiedică 
rujul să vă usuce buzele, făcându-le foarte netede 
și tentante. Culoarea de lungă durată, fără a vă 
deshidrata buzele, este visul fiecărei femei - acum 
puteți să- l realizați cu rujul clasic COLOR INTENSE! 

 ` asigură o finisare catifelată, mată și o culoare 
intensă care persistă pe buze timp îndelugat.

 ` formula unică a rujului care conține uleiul de 
semințe de chia, lasă buzele perfect hidratate.

 ` datorită texturii cremoase, rujul nu se lipește 
de buze, ceea ce asigură un sentiment de lungă 
durată – nici măcar nu-l simțiți că-l aveți pe buze.

4,2 g 

42,80 LEI
1019,05 LEI / 100 g

CONȚINE ULEI 
PREȚIOS DE CHIA, 
Lasă buzele hidratate. De acum 
vă puteți bucura de culoarea mată 
frumoasă fără a vă usca buzele. 

    
TR

END 2019

CULOAREA ANULU
I
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SOLUȚIE ÎN DOUĂ FAZE 
PENTRU DEMACHIERE 
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Delicată şi eficientă în același timp, 
îndepărtează deosebit de eficient machiajul 
ochilor și al buzelor, chiar și pe cel rezistent  
la apă.

 ` hidratează, lasă pielea elastică,  
moale și netedă

 ` hipoalergenică

150 ml | 609001

45,80 LEI
30,53 LEI / 100 ml

LOȚIUNE MICELARĂ 
PENTRU DEMACHIERE 
MICELLAR LOTION 

Îndepărtează machiajul şi curăță tenul, 
pregătește perfect pielea pentru îngrijirile 
ulterioare. 

 ` este creată pe bază de apă din petale  
de trandafiri Rosa Centifolia

 ` împrospătează perfect pielea

150 ml | 609002

27,80 LEI
18,53 LEI / 100 ml

DEMACHIEREA
Pielea curățată perfect dimineața și înainte de culcare, aceasta este rețeta pentru un ten sănătos. Nu uita 
acest lucru și păstrează întotdeauna la îndemână produsele cosmetice adecvate pentru demachiere.

PROSOP PENTRU 
DEMACHIERE MAKEUP 
REMOVER TOWEL
MAKEUP REMOVER TOWEL

Îndepărtează foarte bine chiar şi machiajul 
rezistent la apă, fără utilizarea produselor 
cosmetice. 

 ` este suficient să îl umezești cu apă
 ` recomandat pentru orice tip de ten, chiar 
și pentru cel sensibil

608107

38,10 LEI
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ÎNTĂRITOR CU PUDRĂ 
DE DIAMANT PENTRU 
UNGHII
NAIL HARDENER 

Pudra de diamant fortifică şi ȋntăreşte 
unghiile, conferindu-le un luciu 
permanent. 

 ` este perfect ca bază sub lacul  
de unghii

10 ml | N104

24,40 LEI
244,00 LEI / 100 ml

BALSAM CU KERATINĂ 
PENTRU UNGHII 
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Creat pentru unghiile care se decojesc.

 ` keratina regenerează și întărește 
suprafața unghiei, prevenind 
deteriorarea ei

10 ml | N109

24,40 LEI
244,00 LEI / 100 ml

BALSAM 8 ÎN 1  
PENTRU UNGHII 
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multifuncțional: regenerează intens, 
fortifică, protejează, asigură netezimea, 
redă strălucirea, conferă o ușoară culoare 
roz-lăptoasă, cu uscare rapidă, durabil. 

 ` îmbunătățește în mod vizibil aspectul 
și condiția unghiilor deteriorate

 ` previne ruperea, fisurarea și 
decojirea unghiilor

10 ml | N112

37,20 LEI
372,00 LEI / 100 ml

MÂINILE
Acesta nu este un mit: mâinile tale sunt cartea ta de vizită. Ai grijă de ele. Recomandăm îngrijirea 
zilnică a cuticulelor și a unghiilor cu balsamurile noastre speciale, pentru ca unghiile lăcuite să aibă 
un aspect sănătos și elegant. 

TOP COAT PENTRU UNGHII HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

O manichiură impecabilă care rămâne pe unghii pentru o perioadă 
incredibil de lungă? De acum înainte este posibil. Lacul va da unghiilor 
efectul unei manichiuri semipermanente fără a folosi o lampă UV. 
Formula unică protejează eficient împotriva ruperii și abraziunii lacului. 
Oferă unghiilor un luciu uimitor și accentuează intensitatea culorii.

 ` nu necesită utilizarea unei lămpi UV
 ` extinde durabilitatea manichiurii până la 7 zile,
 ` poate fi îndepărtată cu orice tip de soluție pentru îndepărtarea 
ojei.

11 ml | 603152

28,60 LEI
260,00 LEI / 100 ml

CREMĂ PENTRU  
CUTICULE ŞI UNGHII 
CUTICLE & NAIL CREAM

Cuticule frumoase şi îngrijite, unghii  
sănătoase, datorită îngrijirii zilnice. 

 ` cu ulei de argan, care întăreşte unghiile, 
precum și cu unt regenerant de shea 

 ` hidratează, redă cuticulelor moliciune 
și netezime, iar suprafeței unghiei - 
elasticitate

15 ml | KR4

23,20 LEI
154,67 LEI / 100 ml

7 zile
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TRENDY BEIGE 
N039

POSH RED 
N044

PINK RAPTURE  
603143

GLAM BROWN 
N040

CHIC PINK 
N042

COTTON CANDY 
603146

LILAC EFFUSION  
603148

HYPNOTIC PLUM  
603121

PASSIONATE LOVE  
603151

OCEAN IN THE SUN 
603123

AMAZON GREEN 
603124

ELEGANT BEIGE 
603119

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

SMOKE RED 
603115

PASTEL HEATHER 
603144

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

MILKY DREAM  
603150

TRENDY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

NEON BLUE  
603123

  COPPER LUSTRE 
603136

  

SILVER CHROME 
603134

  

TOFFEE SHINE 
603117

  

AMARANTH HAZE 
603139

  SAND SHINE  
603137

  

GOLDEN TOUCH  
603135

  

GRAPE SPLASH 
603141

  

METALLIC GOLD  
603118

  

SPARKLING GOLD 
603125

CARNIVAL FIESTA 
603127

   

DAMASK GLOSS 
603130

FASHION CREAM 
N038

NEW DIMENSION 
603133

STYLISH RED 
N043
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LAC GEL PENTRU UNGHII 
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Are o formulă ultra-strălucitoare  
cu efectul unui gel de finisare. 

 ` conferă unghiilor o culoare profundă, 
rezistentă și asigură o acoperire perfectă,  
chiar după prima aplicare 

 ` rezistent la fragmentare, abraziune şi 
mătuire 

 ` cu o pensulă lată, practică

11 ml 

34,20 LEI
310,91 LEI / 100 ml

SPRAY PENTRU USCAREA 
LACULUI DE UNGHII 
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Accelerează uscarea lacului pe unghie și îl 
protejează împotriva apariției petelor și a 
zgârieturilor.

 ` conferă un luciu frumos și intensifică 
culoarea lacului

50 ml | N100

28,10 LEI
56,20 LEI / 100 ml

  METALICZNY 
     Z BROKATEM

PEARLY RASPBERRY 
603138

  

OJĂ PENTRU UNGHII 
FASHION CREAM (N038)
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SET DE PENSULE PENTRU 
DECORAREA UNGHIILOR 
NAIL ART BRUSH SET

Conține delete 15 aplicatoare diferite, pentru 
stilizarea unghiilor. 

 ` pentru a face modele fanteziste, linii, 
puncte, umbre, pentru decorarea cu 
zirconiu sau sclipici 

 ` sunt destinate pentru lacul de unghii,  
gel sau acril 

608001

49,40 LEI

DIZOLVANT FĂRĂ  
ACETONĂ PENTRU LACUL  
DE UNGHII 
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Nu numai că îndepărtează lacul de unghii, 
dar, de asemenea, conține ulei de ricin, care 
are proprietăți de hidratare. Astfel, te ajută 
să le păstrezi în stare bună. 

 ` ușor de aplicat 
 ` cu aromă de căpșuni cu vanilie

150 ml | 603008 

26,40 LEI
17,60 LEI / 100 ml

DIZOLVANT CU ACETONĂ 
PENTRU LACUL DE UNGHII
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Extrem de eficient în îndepărtarea lacului. 
Conține și vitamina E, care hidratează unghiile, 
precum și pantenol, care este responsabil 
pentru îmbunătățirea stării lor. 

 ` îndepărtează chiar și lacul cel mai 
rezistent 

 ` îmbunătățește starea unghiilor

150 ml | 603009 

26,40 LEI
17,60 LEI / 100 ml



1 3 42 
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ACCESORII 
Doar datorită instrumentelor profesjonale realizezi un machiaj frumos şi 
profesional. De aceea am pregătit pentru tine o gamă largă de pensule și 
soluții adecvate pentru îngrijirea lor, precum și alte accesorii extraordinare.

 3

PENSULĂ DUBLĂ PENTRU FARD  
ȘI LINII NR 408 
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Perfect pentru un machiaj impecabil al ochilor! Un capăt vă va 
permite să aplicați perfect fardul de ochi pe pleoapă, în timp ce 
celălalt capăt vă va permite să efectuați o linie subțire, exactă de-a 
lungul genelor superioare și inferioare.  Forma curbată și ergonomică 
facilitează aplicarea produsului. 

 ` realizată din fire sintetice  

608408 

52,50 LEI

 4

PENSULĂ KABUKI 
NR. 400 
KABUKI BRUSH NO. 400

Este ideală pentru aplicare rapidă 
a pudrelor sinterizate, compacte 
sau minerale. 

 ` din păr sintetic  

608400 

98,60 LEI

 2

PENSULĂ PENTRU FOND  
DE TEN NR. 403
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Este destinată pentru aplicarea fondurilor de  
ten, a corectoarelor și bazelor pentru machiaj. 

 ` din păr sintetic

608403 

84,10 LEI

 1

PENSULĂ PENTRU  
PUDRĂ NR. 402 
POWDER BRUSH NO. 402

Perfectă pentru aplicarea și întinderea pudrei,  
atât a ceLEI sinterizate cât şi a ceLEI compacte. 

 ` din păr sintetic 

608402 

98,60 LEI



132 | FEDERICO MAHORA MAKEUP / ACCESORII FEDERICO MAHORA MAKEUP / ACCESORII  | 133

PENSULĂ PENTRU  
ILUMINATOR NO 409 
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Perfect pentru aplicarea pudrei pentru  iluminare. Aceasta 
acoperă fața subtil  astfel obțineți un efect natural.

 ` realizată din fire sintetice 

608409 

65,70 LEI

PENSULĂ PENTRU  
SPRÂNCENE NR. 404 
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Pentru aplicarea produselor pentru sprâncene: pudre,  
creme, geluri, cosmetice sub formă de ceară. 

 ` din păr sintetic  

608404 

49,40 LEI

MINI-PENSULĂ PENTRU FARDURI DE 
PLEOAPE NR 406 
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Este perfectă pentru aplicarea cu precizie pe pleoapă a tuturor 
tipurilor de farduri pentru pleoape. 

 ` din păr sintetic

608406 

39,50 LEI

PENSULĂ PENTRU BUZE  
NO 407 
LIPS BRUSH NO. 407

Permite aplicarea rapidă și uniformă a oricărui ruj  
și luciu de buze cu textura lichidă și cremoasă. 

 ` realizate din fire sintetice

608407 

49,40 LEI

PENSULĂ PENTRU ESTOMPAREA 
FARDULUI NO 410
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Forma sa bine concepută este perfectă pentru întinderea 
fardului pe pleoapă. Combină bine culorile fardului de ochi 
și elimină riscul de pete inestetice.

 ` realizată din fire sintetice

608410 

49,40 LEI

PENSULĂ PENTRU PUDRĂ BRONZANTĂ 
NR. 401 
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Este concepută pentru aplicarea pudrelor  
pentru bronzare și a iluminatoarelor. 

 ` din păr sintetic

608401 

98,60 LEI

PENSULĂ PENTRU FARD  
DE OBRAZ NR. 405
BLUSH BRUSH NO. 405

Este perfectă pentru aplicarea fardurilor de obraz,  
a pudrelor de conturare și a iluminatoarelor. 

 ` din păr sintetic

608405 

75,00 LEI
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PENSULĂ KABUKI ÎN ETUI 
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Întotdeauna la îndemână! Într-un etui 
practic, perfect pentru a fi purtat în 
poșetă. Este ideală pentru aplicare rapidă 
a pudrelor sinterizate sau minerale. 

 `  din păr sintetic 

608002 

59,80 LEI

 

PENSULĂ PENTRU APLICAREA  
MĂȘTILOR 
FACIAL MASK BRUSH 

Permite distribuirea igienică, rapidă și 
precisă a cremelor de față și a măștilor cu 
diferite consistențe. Datorită faptului că 
este realizată din păr sintetic, nu absoarbe 
cantități mari de produs și permite aplicarea 
lui în mod uniform. 

 ` se spală ușor și se usucă rapid 
 ` are o formă plată, care facilitează aplicarea 
și amestecarea măștilor

608003

32,70 LEI

SPRAY PROFESIONAL  
PENTRU PENSULE
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Pregătește instantaneu pensulele pentru re-utilizare, 
curățându-le, printre altele, de rezidurile produselor 
cosmetice colorate. Recomandat pentru pensulele  
cosmetice din păr natural sau sintetic.

 ` curăță perfect pensulele 
 ` datorită ingredientelor speciale, îngrijește perii 
pensulelor și le conferă un miros plăcut 

100 ml | 608113

27,86 LEI

CURAȚĂTOR DIN SILICON  
PENTRU PENSULE  
SILICONE BRUSH CLEANER

Curăță pensulele rapid și eficient - este  
suficientă un pic de apă și puţin șampon. 

 ` are o formă practică, ce se poate 
pune pe deget

608106 

19,20 LEI
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BURETE PENTRU MACHIAJ
MAKEUP SPONGE

Distribuie perfect baza pentru machiaj, fondul de ten,  
corectorul sau fardul de obraz cremă.

 ` are o formă extrem de practică 

608103 

32,90 LEI

BURETE PENTRU MACHIAJ FĂRĂ LATEX
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Ajută la realizarea unui machiaj perfect al feței. Ideal pentru 
aplicarea fondului de ten și a anticearcănului. 

 ` nu conține latex
 ` formă unică și precisă

608104 

49,40 LEI

ROLĂ DE HÂRTIE  
ABSORBANTĂ MATIFIANTĂ 
BLOTTING PAPER ROLL

Matifiază perfect și previne lucirea excesivă a pielii. 

 ` nu strică machiajul 
 ` are un dispozitiv practic de tăiere – cu acesta  
poţi să tai exact bucata de care ai nevoie

608105

19,80 LEI

BURETE DIN SILICON PENTRU MACHIAJ
SILICONE MAKEUP SPONGE

Buretele neted, din silicon moale, distribuie perfect produsele 
cosmetice lichide, semi-lichide sau cremoase, precum fondul 
de ten, pudra sau baza. Nu absoarbe  produsele cosmetice, 
permițând utilizarea lor optimă. Partea mai lată a buretelui este 
perfectă pentru aplicarea produselor cosmetice pe întreaga 
față, iar capătul său îngust permite aplicarea precisă în zonele cu 
acces dificil, precum colțurile interioare ale ochilor sau zonelor 
din jurul nasului. 

 ` distribuie perfect produsele cosmetice 
 ` usor de întreținut - pur și simplu se clătește 

608112

31,70 LEI
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CUREA PENTRU PENSULE 
MAKEUP BRUSH BELT

Aceasta are 28 de buzunare de diferite dimensiuni, pentru pensule mici sau mari și alte accesorii. Facilitează 
păstrarea pensulelor pentru machiaj, care pot fi purtate pe șold - permite folosirea lor confortabilă, în timpul 
realizării  machiajului. 

 ` este perfectă pentru make-up artiști şi persoanele  
care abia acum își încep aventura cu machiajul

 ` reglabilă

608108 

121,60 LEI

ETUI PENTRU PENSULELE  
DE MACHIAJ 
MAKEUP BRUSH CASE 

Are opt compartimente, adaptate la diferite  
tipuri de pensule.

 ` depozitare practică și sigură

W011 

95,30 LEI

 
CASETĂ PENTRU PRODUSE COSMETICE
MAKEUP CASE 

Este foarte spatioasă, așa că poți pune în ea toate accesoriile și produsele cosmetice necesare 
realizării machiajului sau manichiurii. Este echipată cu o oglindă practică, montată sub capac. 
Caseta este disponibilă în trei culori: argintiu, negru sau roz. 

 ` este ideală pentru transportul și depozitarea produselor cosmetice 
 ` se deschide pe ambele părți, are patru nivele practice

ARGINTIU | 608114 
NEGRU | 608115 
ROZ | 608116

262,60 LEI

DIMENSIUNI: 
24 x 22 x 18 cm



DELECTEAZĂ-
TE CU AROMA... 
cafelelor și a ceaiurilor Aurile, care s-au 
născut din îmbinarea unei neobișnuite pasiuni 
cu profesionalismul. Recomandăm, în special, 
cafelele funcționale elaborate de oamenii 
de știință, care nu numai că au un gust 
minunat, dar conțin și ingrediente prețioase 
pentru sănătate: vitamine și minerale. La 
rândul lor, am îmbogățit ceaiurile cu petale 
de flori și arome naturale, astfel încât să 
vă puteți bucura de gustul lor minunat în 
fiecare zi. O companie perfectă pentru 
ceaiul și cafeaua noastră sunt rafinatele 
bomboanele de ciocolată realizate printr-o 
combinație perfectă de rețete excelente 
și ingrediente de cea mai bună calitate.
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CHOCOLATE  
CAFEA MĂCINATĂ
cu aromă de ciocolată
Aroma clasică și rafinată de 
ciocolată, într-un duet de neuitat, 
compus dintr-un amestec din 
soiurile Arabica și Robusta, de cea 
mai înaltă calitate, garantează un 
gust excelent și un moment de 
relaxare.

 ` proveniența: Asia de Est

250 g | 993013

53,90 LEI
215,60 LE I / 1 kg

CHERRY  
CAFEA MĂCINATĂ 
cu aromă de visină
O cafea puternică, completată 
cu aroma si dulceața vișinelor 
desăvârșite și suculente. Fiecare 
gust vă va duce într-o livadă de 
vișini scăldată în soare.

 ` proveniența: Asia de Est

250 g | 993011

53,90 LEI
215,60 LEI / 1 kg

VANILLA  
CAFEA MĂCINATĂ 
cu aromă de vanilie
Aroma exotică și dulce a vaniliei 
introduce în compoziție note calde și 
vesele, completând armonios aroma 
cafelei naturale. Este un adevărat festin 
pentru simțuri.

 ` proveniența: Asia de Est

250 g | 993014

53,90 LEI
215,60 LE I /1 kg

HAZELNUT  
CAFEA MĂCINATĂ
cu aromă de alune
Nota catifelată a alunelor, într-o 
armonie perfectă cu gustul 
revigorant al cafelei, este rețeta 
pentru o dimineață reușită sau o 
după-amiază de neuitat.

 ` proveniența: Asia de Est 

250 g | 993012

53,90 LEI
215,60 LEI / 1 kg 

IRISH CREAM  
CAFEA MĂCINATĂ 
cu aromă de irish cream
Savurosul whisky și delicata, smântâna 
dulce îmbogățesc aroma naturală 
a cafelei proaspăt măcinate, adăugându-i 
finețe. Vei dori ca această plăcere să nu 
se termine niciodată!

 ` proveniența: Asia de Est 

250 g | 993016

53,90 LEI
215,60 LE I / 1 kg

Ce vrei azi? Ciocolată sau vișine? Aroma apetisantă a alunelor sau aroma de 
vanilie? Distrează-te și experimentează cu cafelele noastre aromate - perfecte atât 
calde cât și reci. Gustă viața! 

CAFELE 
AROMATE
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METABOLISM CAFEA MĂCINATĂ
îmbogățită cu L-carnitină și extract 

de Garcinia Cambogia
Este o cafea aromată, delicioasă, care completează 

perfect curele de slăbire și de purificare  
a organismului. Împreună cu o dietă corespunzătoare 

și puțină mișcare, te face să te simți nemaipomenit 
de suplu(ă).

 ` este recomandată persoanelor care au grijă 
de siluetă, luptă cu excesul de greutate sau cu 
obezitatea, care doresc să îşi îmbunătățească 

metabolismul 
 ` DZR în 2 cești de cafea: 30% crom, 30% zinc 
și vitamina B2, 24% acid pantotenic, niacină, 

biotină 
 ` proveniență: Asia de Est

 250 g | 993007

64,90 LEI
259,60  LEI / 1 kg

FOCUS CAFEA MĂCINATĂ
cu extract de guarana și magneziu

Este o cafea aromată îmbogățită cu ingrediente care 
te ajută să îți limpezești mintea și să te concentrezi 

la ceea ce este cu adevărat important și contribuie la 
eliminarea oboselii și a plictiselii.

 ` putere dublă: cu o porție suplimentară de 
cofeină din guarana 

 ` este de neînlocuit pentru persoanele care 
prestează o muncă intelectuală sau care 

studiază 
 ` DZR în 2 cești de cafea: 30% magneziu și 

vitamina B2, 24% acid pantotenic, niacină, 
biotină 

 ` proveniență: Asia de Est

 250 g | 993009

64,90 LEI
259,60  LEI / 1 kg

ENERGY CAFEA MĂCINATĂ
cu extract de guarana și taurină
Stimulanta taurină şi complexul de vitamine B,  
cu care a fost îmbogățită cafeaua noastră, reduce 
oboseala și cresc productivitatea psihofizică 
a organismului. Doza crescută de cofeină din 
guarana reîmprospătează, adăugând energie 
pe tot parcursul zilei.

 ` este perfectă pentru persoanele care sunt 
foarte active, lucrează în schimbul de noapte, 
practică un sport, călătoresc des

 ` DZR în 2 cești de cafea: 30% vitamina B2, 24% 
acid pantotenic, niacină, biotină 

 ` proveniență: Asia de Est

 250 g | 993008

64,90 LEI
259,60  LEI / 1 kg

CAFELE FUNCȚIONALE
Lipsă de energie, nutriție nesănătoasă, stres - începe de azi lupta cu ele. Te vor ajuta inovatoarele cafele funcționale, 
elaborate în parteneriat cu oamenii de știință din domeniul nutriției corecte. 

Cafeaua este pasiunea noastră. Pentru cafelele naturale am ales nobila cafea 
arabică și amestecurile ei, pentru a te putea bucura de gustul ei minunat, sub 
orice formă.

CAFELE NATURALE

CLASSIC  
CAFEA ÎN CAPSULE 
100% Arabica, măcinată fin, 
pentru espresso
Închisă în capsulele noastre, cafeaua 
columbiană arabica oferă băuturii 
un gust catifelat cu ușoare note acide.

 ` în capsule practice, compatibile 
cu sistemul Nespresso®**

 ` proveniență: Columbia

10 x 5,5 g | 993005

31,40 LEI
570,91 LEI / 1 kg

EXCELLENCE  
CAFEA MĂCINATĂ 
ȘI BOABE DE CAFEA 
100% Arabica 
Mocca este unul dintre cele mai nobile soiuri de 
cafea. Are un gust profund şi catifelat.

 ` este un amestec original al celor mai bune 
sortimente de cafea 

 ` proveniență: regiunea Sidamo din Etiopia

250 g, GROUND | 993001

64,90 LEI
259,60  LEI / 1 kg

1 kg, BOABE DE CAFEA | 993003

179,90 LEI
134,60 LEI / 1 kg

PURE GREEN  
CAFEA VERDE 
100% Arabica, măcinată dur, 
neprăjită, în pungi piramidale 
Are o aromă fină, cu note clare de vin.
Aceasta conține o cantitate mare de 
acizi clorogenici (CGA) și cofeină cu 
proprietăți stimulatoare.

 ` este recomandată persoanelor care 
prețuiesc aromele uşoare, delicate 
și care au grijă de siluetă 

 ` din culturi ecologice
 ` proveniență: Peru

20 x 7 g | 993006

44,90 LEI
320,71 LEI / 1 kg

*DZR - DOZA ZILNICĂ RECOMANDATĂ. STUDIU REALIZAT: 10G CAFEA / 150ML PE BĂUTURĂ.
**NESPRESSO® ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ A SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FIRMA FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NU ESTE LEGATĂ PRIN CONTRACT, FINANCIAR SAU ORGANIZATORIC 
DE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FIRMA FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NU ESTE NICI LICENȚIATUL, NICI DISTRIBUITORUL MĂRCII NESPRESSO®.              
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CU
 C

OACĂZĂ NEAGRĂ LIO
FI LIZATĂ ÎNTREAGĂ

CEAIURI

HAPPINESS CEAI ALBASTRU 
Frunze de ceai Oolong cu adaos de coacăze 
și arome naturale: vanilie și piersici
Gustul excelent, profund și misterios, precum și 
culoarea de smarald a ceaiului Oolong ia naștere 
în procesul de semi-fermentare a frunzelor. Aroma 
infuziei, care seduce cu notele de coacăze negre, 
conține polifenoli benefici pentru sănătate.

 ` este un ceai excepțional, denumit şi Dragonul 
Negru 

 ` cu coacăze întregi 
 ` proveniență: provincia chineză Fujian

75 g | 993017

39,90 LEI
532,00 LEI / 1 kg

NOBLE CEAI NEGRU EARL GREY
Frunze de ceai cu un adaos de ulei natural de 
bergamotă, petale de albăstrea, coajă de portocală 
și mirt de lămâie
Combinația dintre ceaiul negru Ceylon, uleiul natural 
de bergamotă din Italia, coaja de portocală, petalele 
de albăstrea și mirtul de lămâie, formează o variație 
citrică unică a ceaiului clasic Earl Grey.

 ` are un caracter distinctiv, atât de apreciat de 
iubitorii de Earl Grey 

 ` proveniență: Sri Lanka

75 g | 993018

36,90 LEI
492,00 LEI / 1 kg

JOY CEAI ROȘU 
Frunze de ceai Pu-erh cu fructe uscate de vişine 
şi aronia, precum şi cu petale de trandafir și cu 
aromă de vișine
Este un ceai rosu excelent, cu vișine uscate 
și aronia, precum şi cu petale delicate de 
trandafiri. Acesta conține, printre altele, seleniu 
natural uşor asimilabil, vitamina E şi flavonoide 
valoroase.

 ` are o aromă bogată, cu o notă subtilă de 
vișine

 ` proveniență: provincia chineză Fujian

75 g | 993020

29,90 LEI
398,67 LEI / 1 kg

EUPHORIA CEAI VERDE 
Frunze de ceai Gunpowder cu verbină, iarbă de 
lămâie, coajă de lămâie şi petale de floarea-soarelui, 
cu aromă de lămâie
O compoziție originală, având la bază frunzele tinere 
ale ceaiului verde din specia Gunpowder, care 
a fost îmbogățit cu suplimente energizante: verbină 
aromată, iarbă de lămâie, coajă de lămâie şi petale 
de floarea soarelui.

 ` are un gust ușor dulce și o aromă bogată de 
lămâie, cu o uşoară notă de fum 

 ` proveniență: provincia chineză Fujian

75 g | 993021

29,90 LEI
398,67 LEI / 1 kg

HARMONY CEAI NEGRU
Frunze de ceai Yunnan cu adaos de flori de hibiscus 
şi iasomie, petale de gălbenele şi merişoare uscate, 
cu aromă de piersici
Rafinatul ceai negru Yunnan este înnobilat cu flori 
de iasomie și alte adaosuri unice şi este caracterizat 
printr-un gust distinctiv, răcoritor și încântător, 
cu o uşoară aromă de piersici.

 ` are o aromă armonioasă, care este adorată de 
milioane de oameni din întreaga lume 

 ` proveniență: provincia chineză Yunnan

75 g | 993022

25,90 LEI
345,33 LEI / 1 kg

SERENITY CEAI ALB
Frunze de ceai pai Mu Tan cu petale de trandafir
Frunze de ceai Pai Mu Tan cu petale de 
trandafir Este un ceai alb nobil, cu o aromă 
uşor florală și un gust armonios, care încântă 
cu catifelarea sa. Aceasta este o compoziție 
extrem de subtilă, armonioasă, bogată în 
vitaminele A și E, precum și în polifenoli.

 ` este creat din frunze de ceai foarte tinere, 
extrem de delicate 

 ` proveniență: provincia chineză Fujian

30 g | 993019

29,90 LEI
398,67 LEI / 1 kg

Extragem din verzile grădini din China și Sri Lanka o adevărată bogăție - frunzele de ceai de cea mai înaltă 
calitate. Pentru ca în ceașca ta să aibă loc o magie, oferind puțină plăcere în fiecare zi.



  
Parfumurile au o putere extraordinară 
-pulverizează magie. Pentru a ne înconjura 
cu vaporii uimitoarelor experiențe, 
majoritatea dintre noi alege un flacon cu 
parfum. Noi ne-am decis să mai facem un 
pas și am deschis o nouă linie, unică, de 
produse parfumate - PURE HOME,  
datorită cărora aromele noastre 
unice te vor însoți și în situațiile cotidiene. 
Pentru a te convinge de acest lucru,  
folosește revelatoarele soluții pentru călcat 
sau deodorantele parfumate. Aceste două 
noutăți introduc o linie vastă de produse, 
care va fi extinsă de către noi. Începând 
de astăzi, simplele responsabilități casnice 
devin o adevărată plăcere, iar toată casa 
se umple de o aromă fermecătoare. 
Bine ați venit în magia  PURE HOME!

PLUTEȘTE
ÎN AROME
SENZUALE
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ÎN LUMEA AROMELOR
Produsele prestigioasei serii PURE HOME încântă nu numai cu parfumuri unice, ci și cu un design 
extrem de elegant. Am ales cele mai frumoase amestecuri parfumate, cu ajutor cărora îți vei învălui 
casa în acorduri convingătoare, răsfățând simțurile membrilor familiei și oaspeților.

BEȚIȘOARE PARFUMATE HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Oferiți-vă un lux exceptional de parfumat în fiecare zi într-un 
cadru plăcut.  

 ` compozițiile de parfum sofisticate vor face ca mirosul să 
fie unic pentru o perioadă lungă de timp.  

 ` design elegant
 ` de lungă durată – până la 70 de zile

100 ml 

141,50 LEI
1415,00 LEI/1 l

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81

FEMEI BĂRBAȚI

SOLUȚIE PARFUMATĂ 
PENTRU FIERUL DE CĂLCAT 
PERFUMED IRONING LIQUID 

Datorită ei, călcatul devine o adevărată 
plăcere! Trebuie doar să adaugi aproximativ 
5 ml de soluție în fierul de călcat, pentru ca 
hainele să capete un parfum uimitor. Aceasta 
este disponibilă în trei versiuni de arome: 
Pure 10, Pure 23, Pure 81.

 ` conferă hainelor un parfum unic

100 ml  
704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81 

23,70 LEI
237,00 LEI/1 l

DEODORANTE PENTRU 
DULAPURI 
WARDROBE FRAGRANCE

Compoziții de parfumuri unice în 
garderoba ta. 
Arome neobișnuite, acasă și la birou.

 ` eliberează treptat aroma 

17,70 LEI
708018 / PURE 23 
Note dulci de mandarină, iasomie și 
vanilie în șifonierul tău.

708019 / PURE 33 
Puterea revigorantă a iasomiei,  
a trandafirului alb, bambusului, mărului 
și a lămâii.



AI GRIJĂ DE 
CASĂ FĂR Ă 
DIFICULTATE   
O casă bine întreținută, curată și parfumată 
este un loc la care întotdeauna ne dorim 
să ne întoarcem. Pentru ca și curățenia 
curățenia să devină o adevărată plăcere, 
am creat o nouă gamă de produse moderne 
SMART & CLEAN. Este de cea mai înaltă 
calitate, reprezentând o abordare inovatoare 
pentru îngrijirea casei. Datorită produselor 
profesionale, poți avea grijă de curățenie și 
igienă într-un mod rapid și ușor. Atingerea 
perfecțiunii nu a fost niciodată atât de ușoară.
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Noi continuăm să îmbunătățim produsele noastre, chiar 
și în privința aspectului. Cea mai nouă serie de ambalaje 
a primit un model minimalist, incadrându-se perfect cu 
noile trenduri, alăturându-se, pentru totdeauna, familiei de 
produse specializate SMART & CLEAN*. 

*Produsele în ambalaje și coduri noi vor fi expediate după epuizarea 
stocurilor existente.

DESIGN NOU

logo in relief pe capac

logo mare, in relief pe partea 
din față a ambalajului

estetic, imagini colorate

ASPECT CONTEMPORAN ȘI MINIMALIST AL AMBALAJELOR NOI:
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DEGRESANT FOARTE PUTERNIC
DEGREASER EXTRA POWER

De neînvins în lupta cu grăsimea – îndepărtează chiar și 
grăsimea arsă și murdăria lipicioasă. Recomandat, în special, 
pentru: blaturi, chiuvete, friteuze, hote și plite de bucătărie, 
cuptoare, grătare și vase.

 ` curăță fără a lăsa urme sau zgârietur

750 ml 

COD VECHI: 991058 
COD NOU: 705009
 

23,70 LEI
31,60 LEI/1 l 

COD VECHI: 
991009
COD NOU: 
705005

ALOE 
Conține extract 
de Aloe Vera, 
care hidratează și 
regenerează pielea 
delicată a mâinilor.

COD VECHI: 
991003
COD NOU: 
705004
 
RED CITRUS 
Recomandat pentru 
mâinile uscate. 
Conține extracte de 
fructe exotice.

DETERGENȚI LICHIZI PENTRU SPĂLAREA VASELOR
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Maeștri ai eficienței, fac față cu ușurință grăsimii și altor murdării. Soluțiile au fost 
îmbogățite cu vitamine și extracte din plante, care hidratează și îngrijesc pielea 
mâinilor.

 ` au o acțiune delicată asupra mâinilor – pH 5,5

750 ml

17,70 LEI
23,60 LEI/1 l

BALSAM BABASSU PENTRU 
SPĂLAREA VASELOR
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Cu ulei de Babassu, care este bogat în acizi grași nesaturați și 
vitamina E. Este un adevărat elixir al tinereții pentru mâinile tale. 
Hrănește pielea, întârzie în mod eficient procesul de îmbătrânire.

 ` vase curate, mâini îngrijite

750 ml 

COD VECHI: 991032 
COD NOU: 705006

20,10 LEI
26,80 LEI/1 l

SOLUȚIE PENTRU SPĂLAREA 
SUPRAFEȚELOR ŞI A BLATURILOR 
DE BUCĂTĂRIE
KITCHEN CLEANER

De neînlocuit în orice bucătărie! Datorită spumei active, 
aceasta îndepărtează mizeria și praful. Garantează o 
curățenie ideală, fără pete și urme. În plus, îngrijește 
suprafețele şi le conferă o uşoară strălucire.

 ` perfectă pentru utilizarea zilnică 

750 ml 

COD VECHI: 991079 
COD NOU: 705003
 

22,50 LEI
30,00 LEI/1 l

PRODUSE PENTRU BUCĂTĂRIE
Soluțiile noastre pentru curățenie, care sunt destinate pentru a fi utilizate în bucătărie, sunt expresia pasiunii și 
a implicării cu care lucrăm noi. Știm că sunt fiabile, deoarece și noi le utilizăm. Vrem ca bucătăria ta să fie un loc 
plăcut, curat şi igienic.

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu 
include 
pompa 

991057                          

Prețul nu 
include 
pompa 

991057                          
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CAPSULE CU GEL PENTRU MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE
GEL DISHWASHER CAPS

Protejând mediul, nu renunța la vasele perfect curate și strălucitoare! 
Economisești energie electrică, datorită unei curățări perfecte chiar la 
30° C, în cicluri scurte şi ecologice ale mașinii de spălat vase. Bucură-te 
de vasele preferate mai mult timp, datorită protecției împotriva mătuirii!

 ` fără fosfați 
 ` dedurizează apa, prevenind depunerile de calcar

203 g / 10 buc. | 705002 

38,10 LEI
187,68 LEI/1 kg

TABLETE PENTRU CURĂȚAREA 
MAŞINII DE SPĂLAT VASE
DISHWASHER CLEANER

Elimină piatra, depunerile grase și mirosurile neplăcute. Este 
suficientă o utilizare pe lună pentru a prelungi funcționarea 
fără probleme a maşinii de spălat vase.

80 g / 2 buc. | 991034 

14,10 LEI
176,25 LEI/1 kg

CUTIE PENTRU DEPOZITARE
STORAGE BOX

Tablete pentru maşina de spălat vase, capsule cu gel pentru 
mașina de spălat vase - aceasta este o cutie practică din 
plastic, în care încap toate. Protejează capsulele împotriva 
umidității. Capacul cu patru dispozitive de închidere 
înseamnă o protecție suplimentară împotriva copiilor.

710001 

3,60 LEI

TABLETĂ 3 ÎN 1 PENTRU MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multifuncțională: spală perfect și asigură strălucire vaselor, 
protejând mașina de spălat vase. Îndepărtează chiar şi resturile 
arse de mâncare, precum și cele mai dificile pete: de cafea, ceai, 
grăsime sau ouă.

 ` protejează tacâmurile împotriva coroziunii, iar sticla - 
împotriva mătuirii

 ` se vând în set de 10 bucăți

180 g / 10 buc. | 981002

30,00 LEI
166,67 LEI/1 kg

Dimensiuni: 19,5 x 14 x 10 cm
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PREPARAT PENTRU 
CURĂȚAREA 
ROSTURILOR
GROUT CLEANER 

Expert în rosturi curate! Protejează 
activ împotriva murdăriei și  
a umezelii. Nu dilatează rosturile 
și nu le decolorează.

 ` pentru rosturile albe sau 
colorate

 ` pentru orice tip de murdărie

750 ml 

COD VECHI: 991023 
COD NOU: 706004

15,30 LEI
20,40 LEI/1 l

EMULSIE PENTRU 
CURĂȚAREA 
ARTICOLELOR SANITARE 
ŞI DE BUCĂTĂRIE
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Plăcerea de a face curățenie fără a 
freca! Catifelată și absolut eficientă. 
Îndepărtează chiar și cele mai persistente 
murdării și grăsimi.

 ` conține dolomită, cu proprietăți de 
curățare 

 ` nu zgârie și nu decolorează suprafața 
curățată

750 ml 

COD VECHI: 991004 
COD NOU: 706002

17,70 LEI
23,60 LEI/1 l

GRANULE PENTRU 
DESFUNDAREA 
ȚEVILOR
DRAIN CLEAR GRANULES

Folosește-le înainte de a apela la 
un instalator! Dizolvă grăsimile, 
părul şi deșeurile de bucătărie. 
Sunt destinate pentru desfundarea 
țevilor de canalizare, a scurgerilor și 
a sifoanelor, pentru chiuvete, căzi de 
baie și căzi de duș.

 ` necesare în orice bucătărie și 
baie

 ` a se utiliza cel puțin o dată pe 
lună

500 g | 706001 

14,10 LEI
28,20 LEI/1 kg

GEL PENTRU 
ÎNDEPĂRTAREA 
PIETREI ŞI A RUGINIIL
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Elimină cu ușurință depunerile de 
piatră, urmele de rugină, resturile de 
săpun și alte impurități. Întrebuințat 
regulat, previne redepunerea 
murdăriei.

 ` conferă un luciu ușor 
 ` foarte eficient, nu zgârie 
suprafețele

750 ml 

COD VECHI: 991059 
COD NOU: 706003

17,70 LEI
23,60 LEI/1 l

DECALCIFIANT UNIVERSAL
DESCALER ALL PURPOSE

Uită de piatră! Decalcifiantul universal elimină 
instantaneu piatra și depunerile de calcar, chiar 
și din locurile greu accesibile. Utilizarea regulate 
prelungește eficiența aparatelor electrice. 
Recomandat pentru: ceainice, încălzitoare, site, fiare 
de călcat, espressoare sau alte aparate de uz casnic.

 ` cu o formulă acidă concentrată
 ` economic şi foarte eficient 

250 ml 

COD VECHI: 991065 
COD NOU: 705013

17,70 LEI
70,80 LEI/1 l

SOLUȚIE PENTRU SPĂLAREA 
FRIGIDERELOR ŞI A 
CUPTOARELOR CU MICROUNDE 
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Garanția unei curățenii igienice! Soluția îndepărtează 
murdăria, inclusiv petele de grăsime, în același timp 
facilitând dezghețarea. Are un pulverizator practic, 
care permite accesul în locurile greu accesibile.

 ` leaves a fresh citrus scent
 ` for everyday use

750 ml 

COD VECHI: 991069 
COD NOU: 705011

20,10 LEI
26,80 LEI/1 l

PREPARAT PENTRU 
CURĂȚAREA OȚELULUI 
INOXIDABIL
INOX CLEANER

Creat pentru îngrijirea suprafețelor și a 
elementelor din oțel inoxidabil mat, de tipul 
INOX. Elimină petele de grăsime și urmele 
de degete. Curăță, lustruiește și protejează 
împotriva noilor murdării.

 ` nu lasă urme și nici zgârieturi

250 ml 

COD VECHI: 991061 
COD NOU: 705012

35,60 LEI
142,40 LEI/1 l

SOLUȚIE PENTRU SPĂLAREA 
PLITELOR CERAMICE
CERAMIC HOB CLEANER

Noua formulă curăță și îngrijește în profunzime. Spuma 
activă se întinde ușor, nu lasă urme și nici zgârieturi.

 ` protejează împotriva formării noilor murdării 
 ` delicată pentru suprafețele curățate

750 ml

COD VECHI: 991044 
COD NOU: 705010

 22,50 LEI
30,00 LEI/1 l

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
atomizorul 

991089   

PRODUSE PENTRU 
BUCĂTĂRIE ȘI BAIE 

Pătrund în orice colț și te scapă de orice musafir nepoftit. Nimic nu le oprește. Lasă bucătăria și baia ta în 
mâinile produselor noastre pentru sarcini speciale. 



162 163 | SMART & CLEAN  /  PRODUSE PENTRU BAIE SMART & CLEAN  /  PRODUSE PENTRU BAIE | 

701005 MANGO & PEACH 
Aroma dulce, de fructe apetisante 
de mango și piersici, reprezintă 
momentulde relaxare al fiecărei zile.

 
701006 CITRUS & CONIFERS
Combinația sofisticată a notelor de conifere 
(brad, molid și chiparos) cu acordul fortifiant al 
citricelor, iarbă de lămâie și un accent ușor de 
lemn de trandafir.

701004 HYPOALLERGENIC 
Spală eficient și îngrijește pielea sensibilă a mâinilor, 
îndepărtează impuritățile și grăsimile. Acesta nu 
conține coloranți sau parfumuri alergene.

SOLUȚIE PENTRU 
CURĂȚAREA BĂII
BATHROOM CLEANER 

Îndepărtează activ depunerile de piatră și de 
săpun. Conține ingrediente inovatoare, care 
previn formarea petelor.

 ` îngrijește, conferă luciu 
 ` cu o plăcută aromă floral-fructată

750 ml 

COD VECHI: 991021 
COD NOU: 709001

17,70 LEI
23,60 LEI/1 l

SOLUȚIE PENTRU CURĂȚAREA 
CABINELOR DE DUŞ
SHOWER CLEANER 

Duș strălucitor, fără impurități! Datorită 
conținutului de nanoparticule de siliciu, aceasta 
creează un film protector, care limitează 
redepunerile de murdărie și vapori de apă.

 ` formula unică acționează chiar și în apă rece 
 ` este sigură pentru persoanele alergice

750 ml 

COD VECHI: 991055 
COD NOU: 709002

17,70 LEI
23,60 LEI/1 l

PRODUSE PENTRU BAIE
Transformă-ţi baia într-un tărâm al relaxării! Completează-ți setul de produse cosmetice preferate, aprinde 
o lumânare, uită de grijile zilnice. De acestea vor avea grijă produsele SMART & CLEAN.

SĂPUNURI LICHIDE
HYPOALLERGENIC / MANGO & PEACH / 
CITRUS & CONIFERS

Dăruiește-i pielii tale curățarea și hidratarea perfectă! 
Datorită ingredientelor atent selecționate, săpunurile 
noastre spală perfect și îngrijesc cu blândețe, lăsând o 
aromă subtilă.

500 ml

16,40 LEI
32,80 LEI/1 l

ȘERVEȚELE PENTRU 
SPĂLAREA TOALETEI 
TOILET CLEANING WIPES 

Cea mai comodă metodă pentru 
împrospătarea zilnică a toaletei. Datorită 
proprietăților antibacteriene, acestea asigură 
igiena 100% . Sunt sigure pentru piele.

 ` Ibodegradabile 
 ` lasă o aromă plăcută 
 ` acum, chiar și mai îmbibate

84 buc. | 707001 

26,00 LEI

GEL PENTRU SPĂLAREA TOALETEI
TOILET BOWL CLEANER

Bazele curățeniei igienice! Gelul îndepărtează în mod eficient toate tipurile 
de murdărie și piatră. Este destinat pentru spălarea vaselor de toaletă, a 
chiuvetelor din ceramică sau metal, căzilor de baie, căzilor de duș, gresiei, 
faianței, precum și a armăturilor metalice.

 ` consistența densă acoperă foarte bine suprafețele curățate 
 ` nu zgârie suprafeţele şi se clătește ușor 
 ` lasă un miros plăcut

750 ml

16,60 LEI
22,14 LEI/1 l

707003 
BLOOMING POWER  
Parfumul impresionant al 
florilor de primăvară.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 

Are o aromă de 
fructe exotice, 

plină de bucurie

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      
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DEPOZITEAZĂ-LE ÎN MOD PRACTIC, ÎN CUTIA SPECIALĂ! DETALII LA PAG. 159.

DETERGENT LICHID PENTRU 
SPĂLAREA RUFELOR 
COLORATE
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Protejează perfect culorile și îndepărtează efficient 
murdăria. Acționează chiar și la temperaturi joase, 
prevenind contractarea și întinderea țesăturilor.

 ` perfect pentru orice culoare

1000 ml 

COD VECHI: 991052 
COD NOU: 704005

24,90 LEI 
Aroma PURE 81

DETERGENT LICHID PENTRU 
SPĂLAREA RUFELOR NEGRE
BLACK LAUNDRY LIQUID

Spală perfect îmbrăcămintea de culoare închisă 
și permite păstrarea intensității culorii negre, 
pentru mai mult timp. Datorită enzimelor 
active, elimină efectiv petele, indiferent de 
temperatura apei.

 ` protejează țesăturile de culoare neagră 
împotriva decolorării

1000 ml 

COD VECHI: 991039 
COD NOU: 704007

24,90 LEI

DETERGENT LICHID PENTRU 
SPĂLAREA RUFELOR ALBE 
WHITE LAUNDRY LIQUID

Formula unică redă țesăturilor albul strălucitor. 
Este recomandat chiar și pentru spălarea 
materialelor fine. Are o subtilă aromă de 
orhidee sălbatică.

 ` revitalizează albul, împiedicând 
transformarea lui în nuanțe de gri

1000 ml 

COD VECHI: 991001 
COD NOU: 704006

24,90 LEI

PRODUSE PENTRU SPĂLAT
Creăm, cu pasiune și entuziasm, produse care au grijă de îmbrăcămintea ta. Specialiștii noștri au grijă ca acestea 
să fie eficiente, dar și ca utilizarea lor să fie plăcută.

CAPSULE PENTRU SPĂLARE
LAUNDRY CAPSULES

Îndepărtează perfect murdăria! Datorită enzimelor active, acestea combat în mod eficient 
petele persistente, chiar şi la o temperatură de 30° C. În formă de capsule concentrate.

 ` eficiente și ușor de utilizat - o capsulă pentru o singură spălare 

 ` ambalate în folie solubilă, sigură pentru mâini

CAPSULE PENTRU SPĂLAREA 
RUFELOR ALBE
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Păstrează albul natural al țesăturilor, prevenind 
tendința acestora de a deveni gri. Sunt destinate 
pentru hainele albe sau deschise la culoare.

256 g / 10 buc. | 704002

40,50 LEI
158,20 LEI/1 kg

CAPSULE PENTRU 
SPĂLAREA RUFELOR 
COLORATE
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES 

Protejează perfect culorile. Au o 
putere de spălare foarte concentrată.

256 g / 10 buc. | 704001

40,50 LEI
158,20 LEI/1 kg

CAPSULE PENTRU 
SPĂLAREA RUFELOR 
DELICATE  
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES 

Datorită conținutului de săpun natural, 
acestea combină eficiența maximă cu 
formula ușoară. Fără alergeni, coloranți 
artificiali sau înălbitori optici.

253 g / 10 buc. | 704003

40,50 LEI
158,20 LEI/1 kg
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AGENT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA 
PETELOR
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Mortal pentru pete, blând cu hainele tale. Datorită 
conținutului de enzime active, îndepărtează chiar și 
petele de iarbă, sânge, ouă și sosuri grase! Este sigur 
pentru culori, chiar și pentru țesăturile delicate.

 ` este eficient și la temperaturi scăzute 
 ` nu conține clor 
 ` cu o aromă proaspătă de fructe

750 ml 

COD VECHI: 991000 
COD NOU: 704004

21,30 LEI
28,40 LEI/1 l

BALSAMURI DE LUX PENTRU RUFE
LUXURY FABRIC SOFTENER

Te poți bucura de o moliciune fabuloasă și de rafinatele 
arome Federico Mahora! Soluții foarte concentrate, care 
înmoaie țesăturile, au o acțiune antistatică și stimulează 
simțurile.

1000 ml

24,90 LEI

BALSAMURI AROMATERAPIE 
PENTRU RUFE
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Cu microcapsule active, care eliberează treptat o aromă 
minunată. Deosebit de eficiente, previn electrizarea 
țesăturilor.Lasă o moliciune unică și o aromă care 
durează.

1000 ml

28,40 LEI

COD VECHI: 991005
COD NOU: 704010

SPLENDID VIOLET 
PURE 81 
Aroma delicată de măr, 
atenuată de mirosurile 
îmbătătoare de violete și 
lăcrămioare.

COD VECHI: 991086
COD NOU: 704013
 
 AZURE SKY 
O combinație perfectă de proaspete, 
cu note verzi și acvatice, unite într-o 
bază îmbătătoare de mosc și ambră 
gri.

COD VECHI: 991026
COD NOU: 704011 

SUNNY BREEZE PURE 23 
Este o compoziție senzuală și 
ușor dulce, de citrice și iasomie..

COD VECHI: 991040
COD NOU: 704012

SWEET DELIGHT 
O compoziție captivantă, care combină 
aroma dulce a vaniliei și cea sofisticată 
a crinului alb cu aromele de patchouli, 

migdale și lemn de santal.migdale și 
lemn de santal.

SPRAY ANTI-ŞIFONARE 
PENTRU CĂLCATUL 
RUFELOR
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Este o spumă uşor de utilizat, datorită căreia 
călcatul devine o joacă de copii. Preparatul 
formează o peliculă fină, îndepărtând cutele și 
păstrând aspectul elegant al hainelor pentru 
mai mult timp.Nu necesită folosirea aburilor.

300 ml

COD VECHI: 991019 
COD NOU: 704008

17,70 LEI
59,00 LEI/1 l

TABLETE PENTRU DEDURIZAREA APEI 
ÎN MAŞINILE DE SPĂLAT RUFE
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Pentru fiecare spălare! Întrebuințate regulat, au grijă de 
țesături, neutralizează calcarul din mașina de spălat și din 
conductele de scurgere și reduc consumul de soluții de 
spălare.

 ` eficiente la orice temperatură de spălare 
 ` în folie solubilă, care protejează mâinile

400 g / 25 buc. | 991070 

26,00 LEI
65,00 LEI/1 kg

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      
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GEL UNIVERSAL PENTRU 
CURĂȚARE 
MULTI PURPOSE CLEANER

Cel mai bun dintre cele mai bune produse de 
curățare. Pentru toate tipurile de suprafețe 
lavabile, inclusiv: podele, pereți, blaturi, plăci, 
accesorii sanitare.

 ` lasă o aromă plăcută de flori de  rodie

1000 ml  

COD VECHI: 991020 
COD NOU: 702004 

20,10 LEI

SOLUȚIE PENTRU SPĂLAREA 
GEAMURILOR
GLASS CLEANER

Un mod sigur pentru geamuri strălucitoare! 
Datorită nanoparticulelor de siliciu, protejează 
împotriva depunerilor noilor murdării.
Conținutul de silicon reducere depunerea 
vaporilor de apă.

 ` eficientă și economică 
 ` cu o aromă de măr verde

750 ml  

COD VECHI: 991002 
COD NOU: 702005

16,60 LEI
22,14 LEI/1 l

PRODUSE UNIVERSALE
De la acoperiș până în pivniță, din mijlocul casei până în exterior - întotdeauna și peste tot te poți baza pe ajutorul 
profesionist al produselor noastre. Este o adevărată Ligă a Campionilor în grupa produselor pentru curățenie.

NEUTRALIZATOR SPRAY PENTRU 
MIROSURILE ORGANICE 
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Elimină și nu doar maschează mirosurile neplăcute! Îndepărtează 
perfect mirosurile neplăcute de origine organică, inclusiv de 
pește, fum de țigară, pantofi de sport, animale de companie, 
deșeuri.

 ` se utilizează pe diverse suprafețe sau se pulverizează în aer

250 ml | 702003 

35,60 LEI
142,40 LEI/1 l

PRIETENOS CU MEDIUL
Ecologic și biodegradabil. Este un amestec 
de agenți oxidanți activați în procesul 
de electroliză a clorurii de sodiu cu apa. 
Nu conține alcool, arome artificiale sau 
coloranți.
 
SIGUR
Acesta poate fi utilizat în prezența copiilor, 
animalelor sau plantelor. Nu lasă pete și 
nici nu decolorează. Deține certificatul 
Institutului de Igienă din Polonia.
 
MULTIFUNCŢIONAL 
Pentru utilizarea în casă, mașină și în 
mijloacele de transport în comun, grupuri 
sanitare, săli de așteptare, magazine, 
hoteluri, birouri. 
 
EFICIENT
Elimină, nu doar maschează. 
Distruge bacteriile și ciupercile responsabi-
le pentru formarea mirosurilor neplăcute.

MATERIAL ANTIBACTERIAL INOVATIV 
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH 

Creat pe baza tehnologiei avansate, elimina perfect petele dure, de pe suprafețele delicate, 
fără a lăsa urme sau zgârâieturi. Structura unica, extrem de moale a microfibrei, obținută prin 
utilizarea unui tratament tehnologic specializat, are proprietăți antibacteriene suplimentare. 

 ` curăță perfect suprafețele atât uscate cât și cele umede
 ` reutilizabil, poate fi spălat la mașină la 60°C
 ` este perfect pentru curățarea perfectă a ecranelor tabletelor, smartphoanelor, 
computerelor, ceasurilor și ochelarilor

 ` asigură suprafete curate, igienice – fără a lăsa pete, zgârâieturi și bacterii

1 bucată | 920103 

40,60 LEI

ȘERVEȚELE UNIVERSALE PENTRU 
CURĂȚARE
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

De neînlocuit în îngrijirea întregii case. Îndepărtează perfect 
praful zilnic și au o acțiune delicată asupra pielii și suprafețelor 
curățate. Sunt recomandate pentru diferite tipuri de suprafețe: 
din metal, sticlă, lemn, sau plastic.

 ` Biodegradabile 
 ` cu o aromă florală 
 ` acum, chiar și mai puternic îmbibate

84 buc. | 702002 

26,00 LEI

ȘERVEȚELE PENTRU SPĂLAREA 
GEAMURILOR
GLASS CLEANING WIPES 

Trebuie să le ai întotdeauna la îndemână, pentru a 
îndepărta cu ușurință urmele de degete sau petele 
de pe oglindă. De neînlocuit în casă și la birou. Utile 
și pentru curățarea ochelarilor.

 ` curățenie fără pete și urme 
 ` biodegradabile 
 ` cu o aromă florală

84 buc. | 702001 

26,00 LEI

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      
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PREPARAT PENTRU CURĂȚAREA 
GEAMURILOR DE CUPTOARE ŞI 
ŞEMINEE
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Este un preparat profesional, care îndepărtează 
grăsimea, elimină arsurile și combate funinginea. Este 
perfect pentru curățarea grătarelor și a aparatelor 
elecrocasnice.

 ` cu ingrediente organice care limitează 
redepunerea murdăriei 

 ` sigur pentru suprafețele curățate 
 ` nu lasă urme

750 ml 

COD VECHI: 991006 
COD NOU: 702009

14,10 LEI
18,80 LEI/1 l

BURETE PENTRU CURĂȚARE 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Gata cu pereții murdari - șterge urmele de pix, cariocă și cretă! Poate 
fi folosit pentru curățarea mobilierului de grădină, a rosturilor, gresiei, 
pardoselilor, ușilor, aragazelor, vaselor, jantelor auto, materialelor 
plastice și din metal. Structura inovatoare pătrunde profund în 
suprafață, îndepărtând murdăria.

 ` acționează fără detergent - este suficientă umezirea sa
 ` elimină murdăria și petele

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 991033 

11,80 LEI

SOLUȚIE PENTRU SPĂLAREA 
SUPRAFEȚELOR INTENS 
MURDARE
POWER CLEANER

O singură soluție pentru diferite suprafețe. 
Datorită formulei profesionale, aceasta curăță 
suprafețele laminate, faianța, linoleumul,  
plăcile de gresie, gardurile, piesele şi 
componentele auto. Îndepărtează perfect 
uleiurile și grăsimile.

 ` este de neînlocuit în casă, garaj  
și grădină

1000 ml 

COD VECHI: 991054 
COD NOU: 702010

 27,20 LEI

PREPARAT PENTRU CURĂȚAREA ECRANELOR
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Îndepărtează perfect urmele de degete, praful, petele de grăsime și 
murdăria. Limitează redepunerea prafului, formând un strat antistatic. 
Recomandat pentru: monitoare, plasme, ecrane LED și LCD, display-uri, 
telecomenzi, telefoane mobile și tastaturi.

 ` conferă o strălucire fără urme 
 ` de neînlocuit în casă și la birou

250 ml 

COD VECHI: 990600 
COD NOU: 702011
 

14,10 LEI
47,60 PLN / 1 l

SOLUȚIE PENTRU CURĂȚAREA 
PANOURILOR LAMINATE
LAMINATE FLOOR LIQUID 

Panouri curate, fără praf și dungi. Îndepărtează 
petele de grăsime şi murdăriile. Recomandată 
pentru: panouri laminate, pardoseli, lambriuri şi 
furnirul mobilierului.

 ` curăță și întreține 
 ` lasă o aromă plăcută, de săpun de Marsilia

1000 ml 

COD VECHI: 991053 
COD NOU: 702006

34,40 LEI

SOLUȚIE PENTRU 
CURĂȚAREA 
COVOARELOR ŞI A 
TAPIȚERIEI
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Formula spumei active îndepărtează
excelent petele, înmoaie țesătura şi 
previne electrizarea. Este delicată pentru 
mâini şi prietenoasă cu culorile.

 ` este destinată pentru spălarea 
manuală 

 ` cu o aromă de citrice

1000 ml 

COD VECHI: 991077 
COD NOU: 702007

17,30 LEI

SOLUȚIE PENTRU 
CURĂȚAREA 
SUPRAFEȚELOR DIN 
PLASTIC 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Îndepărtează toate impuritățile: depozitele 
de grăsimi, funingine și praf. Eficient și 
delicat: nu zgârâie și nu decolorează. 

 ` pentru suprafețele albe și colorate 

750 ml 

COD VECHI: 991085 
COD NOU: 712001

21,30 LEI
28,40 LEI/1 l

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
pulverizatorul  

991080      

Prețul nu include 
atomizorul 

991089   



173SMART & CLEAN  /  PRODUSE PENTRU MOBILĂ | 172 | SMART & CLEAN  /  PRODUSE DE ÎMPROSPĂTARE

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY 

PREPARAT 
SPRAY PENTRU 
ÎNTREȚINEREA 
MOBILEI
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

O soluție verificată pentru o mobilă 
fără pete, praf și zgârieturi! Spray 
practic, care lasă un strat protector 
antistatic.

 ` pentru suprafețe din lemn şi 
care imită lemnul 

 ` cu adaos de ceară de îngrijire

300 ml

COD VECHI: 991078 
COD NOU: 703002

21,30 LEI
71,00 LEI/1 l

708023 GREEN SPA 
O combinație revigorantă a 
mirosului de aloe și a acordului 
de castravete verde încarcă 
pozitiv și relaxează.

708024 CHARMING ALLEY 
Un duet subtil de miros de trandafir 
și mosc învăluie camera cu o aură 
romantic

PRODUSE DE ÎMPROSPĂTARE 
Aromele minunate îmbunătățesc starea de spirit, creează atmosfera, trezesc emoțiile. Permite-le să te însoțească  
oricând şi oriunde. Cu produsele noastre de împrospătare, este posibil.

PARFUM ODORIZANT 
PENTRU ASPIRATOR
GREEN SPA / CHARMING ALLEY  
VACUUM FRESHENER 

Emană un parfum plăcut în camera aspirată 
și neutralizează mirosul neplăcut de praf, 
împrospătând spațiul interiorul pentru o lungă 
perioadă de timp. Potrivit pentru toate tipurile 
de aspiratoare uscate. Simplu de utilizat - 
puneți-l lângă filtrul de evacuare a aerului.

2 bucăți (4,7 x 7,7 cm) 

22,00 LEI

PARFUMURI PENTRU 
INTERIOR 
HOME PERFUME

Compoziții ideale pentru casa ta.

40 ml 

46,00 LEI
1150,00 LEI / 1 l 

PRODUSE PENTRU MOBILĂ 
Estetice, rezistente, atmosferă unică - aceste calități ale obiectelor din lemn și piele se vor păstra pentru o 

lungă perioadă de timp, îngrijindu-le în mod adecvat. Produsele noastre valorifică puterea latentă din cerurile 
naturale, extrăgând din acestea ceea ce este mai bun.

CEARĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA 
SUPRAFEȚELOR DIN PIELE 
LEATHER WAX CONDITIONER

Puterea mierii redă culoarea și strălucirea mobilierului din piele. 
Ceara naturală de albine hrănește pielea şi previne crăparea ei.

 ` pentru pielea naturală sau artificială, întreținerea mobilei, 
genților, curelelor, încălțămintei 

 ` nu se aplică pe pielea de căprioară sau  
pielea întoarsă

300 ml | 991007 

41,60 LEI
138,34 LEI/1 l

ȘERVEȚELE PENTRU ÎNTREȚINEREA 
MOBILEI
FURNITURE CLEANING WIPES 

Curăță perfect și îndepărtează praful. Ceara naturală 
protejează și conservă lemnul, iar stratul antistatic reduce 
redepunerea prafului. Sunt recomandate pentru mobilierul 
din lemn sau laminat.

 ` Biodegradabile 
 ` bine îmbibate cu loțiune de curățare

84 buc. | 703001 

26,00 LEI
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PRODUSE  
COSMETICE AUTO 

SPRAY PENTRU ÎNTREȚINEREA 
BORDURILOR AUTO MATE 
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Curăță și întreține perfect. Asigură eleganță, un aspect mat 
și răspândește o aromă plăcută. Suplimentar, încetinește 
redepunerea prafului. 

 ` întârzie procesul de îmbătrânire a plasticului

300 ml | 991051 

26,00 LEI
86,67 LEI/1 l

ACCESORII 

ATOMIZOR | 991089
ATOMISER

1 buc.

2,30 LEI

POMPĂ | 991057  
DISPENSER PUMP 

PULVERIZATOR | 991080
TRIGGER CUP 

ȘERVEȚELE DE 
CURĂȚARE ULTRA-
ABSORBANTE
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Perfect pentru curățarea diferitelor 
tipuri de suprafețe din gospodărie. 
Structura lor unică, cu un sistem de 
găuri, facilitează absorbția apei, a 
substanțelor uleioase, a detergenților și 
a vopselelor.

 ` extrem de absorbant
 ` soluție practică și economică – 
după clătire șervețelele  pot fi 
reutilizate

34 buc. (23 x 39 cm) 
710011 

39,20 LEI

ȘERVEȚELE FĂRĂ SCAME 
PENTRU SUPRAFEȚE 
NETEDE
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Este indispensabil atât la domiciliu, cât 
și în spații care necesită un nivel ridicat 
de igienă (de exemplu în industria 
farmaceutică, medicală, electrică, 
automobile și tipografică). Acestea au fost 
certificate de Institutul Național de Igienă 
(PZH).

 ` nu zgârâie suprafața curățată 
 `  funcționează bine cu solvenți 
 ` țesătura moale și flexibilă facilitează 
curățarea locurilor greu accesibile

40 buc. (23 x 39 cm) 
710012 

39,20 LEI
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PENTRU EA

PENTRU EL

20
14

2015

familia de arome note principale     arome pheromone intense gel de duș balsam pentru 
corp   

antiperspirant 
roll-on

parfum pentru 
păr      

FLORALI 

cu o notă florală

10, 17, 180, 281, 433, 806, 808 10 10, 17
322, 420, 427, 438, 443, 700, 
800, 805, 807, 817, PURE ROYAL 
LIMITED EDITION, UTIQUE 
FLAMINGO
25, 437, 818 25  

cu o notă orientală
20, 132, 147, 434, 446 20  20
97, 183, 317, 352, 444 97 97  
146, 239, 297, 355

cu o notă acvatică 7, 141, 174, 439, 701  
cu o notă verde 1, 81 1, 81 81 81 81 81 81
cu o notă aldehidică 21 21   
cu o notă de citrice 283, 298, 702, 810  
cu o notă lemnoasă 365, 414, 445  

CITRICE     

cu o notă de lămâie 33 33 33 33 33 33 33
cu o notă florală 419, 435
cu o notă de mandarină 23, 801 23 23  23
cu o notă de portocală 6  

ORIENTALĂ   

cu o notă florală
9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 441, 
442, 809, 820, UTIQUE VIOLET 
OUD, MUFFIN

101, 431, 436 9, 436    

cu o notă fructată 12, 98, 237, 286, 413, 426, UTIQUE 
AMBRE ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413   

cu o notă lemnoasă 26, 142, 162, 359,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

cu o notă picantă 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173
cu o notă de ambră 32, 429

LEMNOASE       

cu o notă florală 241, 313
cu o notă fructată 358
cu o notă orientală 703, UTIQUE SEXY CASHMERE

CHYPRE

cu o notă fructată 5, 16, 34, 80, 362, 804, 811 5, 16, 34 5, 16  5
cu o notă lemnoasă 18 18 18 18 18 18

cu o notă orientală 356

cu o notă florală 432, 802, 803, 819

familia de arome    note principale arome pheromone intense gel de duș antiperspirant 
roll-on spumă de ras loțiune după 

ras 
balsam după 

ras

FLORALI
cu o notă fructată UTIQUE FLAMINGO  

CHYPRE

cu o notă fructată 169  
cu o notă lemnoasă 56 56 56  
cu o notă de ambră și mosc 110 110 110  

ORIENTALĂ

cu o notă florală 52, 465, UTIQUE VIOLET OUD, 
MUFFIN 52 52 52 52 52 52 52

cu o notă fructată 476, 478, 813, UTIQUE AMBRE 
ROYAL, BUBBLE

cu o notă picantă 199, 224, 466, 815 199 199 199 199
cu o notă de ambră 64, 823 64 64   

cu o notă lemnoasă 301, 326, 335, 470, 471, 475, 812, 
821, 822, UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

LEMNOASE

cu o notă fructată 55, 195, 427, 479, 824 472  472
cu o notă de patchouli 160, 198, 327, 331, 334
cu o notă de vetiver 151, 152, 329, 477

cu o notă acvatică 457, 474 457 457

cu o notă orientală UTIQUE SEXY CASHMERE

FOUGERE

cu o notă de ferigă 43, 135, 332 43, 135 43  

cu o notă de lavandă 54, 300, 473, 480, 814 473 473

CITRICE

cu o notă de lămâie 57
cu o notă de mandarină 134, 452 134 134 134 134 134 134

cu o notă de portocală 93

PRODUSE PENTRU BĂR BAȚI

PRODUSE PENTRU FEMEI

PAR FUMUR I UTIQUE 
ÎN A DOUA PARTE A CATALOGULUI

ÎN
T
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A
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A
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A
L

O
G

U
L

PURE 01   p. 20
PURE 05   p. 24
PURE 06   p. 24
PURE 07   p. 20
PURE 09   p. 22
PURE 10   p. 20
PURE 12   p. 22
PURE 16   p. 24
PURE 17   p. 20
PURE 18   p. 24
PURE 20   p. 21
PURE 21   p. 21
PURE 23   p. 24
PURE 24   p. 22
PURE 25   p. 20
PURE 26   p. 22
PURE 32   p. 22
PURE 33   p. 24
PURE 34   p. 24
PURE 80   p. 24
PURE 81   p. 20
PURE 97   p. 21
PURE 98   p. 23
PURE 101   p. 22
PURE 132   p. 21
PURE ROYAL 141  p. 10
PURE ROYAL 142  p. 12
PURE ROYAL 146  p. 10

PURE ROYAL 147  p. 10
PURE ROYAL 162  p. 12
PURE ROYAL 171  p. 12
PURE 173   p. 22
PURE 174   p. 21
PURE 177   p. 22
PURE 180   p. 20
PURE 183   p. 21
PURE 237   p. 23
PURE 239   p. 21
PURE 241   p. 24
PURE 257   p. 22
PURE ROYAL 281  p. 10
PURE ROYAL 283  p. 10
PURE ROYAL 286  p. 12
FM 297   p. 46
PURE ROYAL 298  p. 11
FM 313   p. 46
PURE ROYAL 317  p. 10
PURE ROYAL 322  p. 10
PURE ROYAL 352  p. 10
PURE ROYAL 355  p. 10
PURE ROYAL 356  p. 13
PURE ROYAL 358  p. 12
PURE ROYAL 359  p. 12
PURE ROYAL 362  p. 12
PURE ROYAL 365  p. 11
PURE ROYAL 366  p. 12

PURE 413   p. 23
PURE 414   p. 20
PURE 419   p. 24
PURE 420   p. 20
PURE 426   p. 23
PURE 427   p. 20
PURE 429   p. 22
PURE 431   p. 22
PURE 432   p. 24
PURE 433   p. 20
PURE 434   p. 21
PURE 435   p. 24
PURE 436   p. 22
PURE 437   p. 20
PURE 438   p. 20
PURE 439   p. 21
PURE 440   p. 22
PURE 441   p. 22
PURE 442   p. 22
PURE 443   p. 20
PURE 444   p. 19
PURE 445   p. 19
PURE 446   p. 19
PURE 700  p. 20
PURE 701   p. 21
PURE 702   p. 20
PURE 703  p. 24
PURE ROYAL 800  p. 10

PURE ROYAL 801  p. 11
PURE ROYAL 802  p. 13
PURE ROYAL 803  p. 13
PURE ROYAL 804  p. 12
PURE ROYAL 805  p. 10
PURE ROYAL 806  p. 10
PURE ROYAL 807  p. 10
PURE ROYAL 808  p. 10
PURE ROYAL 809  p. 12
PURE ROYAL 810  p. 11
PURE ROYAL 811  p. 13
PURE ROYAL 817  p. 9
PURE ROYAL 818  p. 9
PURE ROYAL 819  p. 9
PURE ROYAL 820  p. 9
PURE ROYAL LIMITED EDITION  p. 6

PURE 43   p. 30
PURE 52   p. 29
PURE 54   p. 30
PURE 55   p. 31
PURE 56   p. 31
PURE 57  p. 30
PURE 64   p. 29
PURE 93   p. 30
PURE 110   p. 31
PURE 134   p. 30
PURE 135   p. 30
PURE ROYAL 151  p. 16
PURE ROYAL 152  p. 17

PURE ROYAL 160  p. 16
PURE ROYAL 169  p. 16
PURE ROYAL 195  p. 16
PURE ROYAL 198  p. 16
PURE ROYAL 199  p. 16
PURE 224   p. 29
PURE ROYAL 300  p. 17
PURE ROYAL 301  p. 16
PURE ROYAL 326  p. 16
PURE ROYAL 327  p. 16
PURE ROYAL 329  p. 17
PURE ROYAL 331  p. 16
PURE ROYAL 332  p. 17

PURE ROYAL 334  p. 16
PURE ROYAL 335  p. 16
PURE 452   p. 30
PURE 457   p. 31
PURE 465   p. 29
PURE 466   p. 29
PURE 470   p. 29
PURE 471   p. 29
PURE 472   p. 31
PURE 473   p. 30
PURE 474   p. 31
PURE 475   p. 29
PURE 476   p. 29

PURE 477   p. 31
PURE 478   p. 27
PURE 479   p. 27
PURE 480   p. 27
PURE ROYAL 812  p. 16
PURE ROYAL 813  p. 16
PURE ROYAL 814  p. 17
PURE ROYAL 815  p. 16
PURE ROYAL 821  p. 15
PURE ROYAL 822  p. 15
PURE ROYAL 823  p. 15
PURE ROYAL 824  p. 15

UTIQUE Sexy Cashmere p. 6-7 UTIQUE Bubble p. 12-13 UTIQUE Ruby p. 18-19
UTIQUE Flamingo p. 8-9 UTIQUE Violet Oud p. 14-15 UTIQUE Gold p. 20-21
UTIQUE Muffin p. 10-11 UTIQUE Ambre Royal p. 16-17 UTIQUE Black p. 22-23

 intense      de intensitate medie     delicate

Catalogul de produse FM WORLD nr. 30 este valabil din 16.03.2019. Oferta de produse și prețuri inclusă în catalog este valabilă din 16.03.2019 până la epuizarea stocurilor sau introducerea unui nou 
catalog. Informații detaliate despre produse și cum se folosesc pot fi găsite pe pagina de internet ro.fmworld.com. Cataloagele, Planul de marketing şi alte materiale pentru publicitate, promoționale şi 

informative, emise sau acceptate în mod evident de către FM WORLD sau FM WORLD România, sunt singurele surse de informații oficiale pentru comercializarea şi publicitatea produselor FM WORLD. 
Produsele marcate cu marca FM WORLD sunt produse originale FM WORLD.

© FM World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, p. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, NIP: 895-201-07-60, NCR (KRS): 0000411446, 
Dipict Court for Wrocław – Fabryczna in Wrocław, 6th Economic Department of National Court Register, 2019
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