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UTIQUE
AMBERGRIS
Jak można opisać ten zapach?
Dryfująca po wzburzonych falach oceanu ambra zaklęta w oszałamiających
perfumach AMBERGRIS zachwyca morskimi akordami przyprawionymi
szczyptą pikanterii. Jest niczym sekretny rejs o zachodzie słońca, który nie
kończy się wraz z nadejściem świtu. To tajemnicza historia o niespotykanej sile
przyciągania. To perfumy o głębokim, tajemniczym i absolutnym charakterze.

Jakie nuty zapachowe znajdują się w perfumach
AMBERGRIS?
Perfumy AMBERGRIS o zaperfumowaniu 20% zawierają następujące nuty zapachowe: głowy – bergamotkę, czerwony pieprz, nasiona kminku, kardamon,
serca – dziki jaśmin, konwalię majową, ylang-ylang oraz bazy – ambrę, bób
tonka, labdanum, skórę, mech dębowy, paczulę i piżmo.

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

Czy perfumy są unisex?
Tak, jak wszystkie zapachy z linii UTIQUE, i te perfumy są przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
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UTIQUE
LUKSUSOWE MYDŁO DO RĄK
Jak działa?
Luksusowe mydła do rąk UTIQUE zachwycają wyszukaną formułą i intrygującymi zapachami. Wyśmienicie się pienią,
otulając dłonie aksamitną pianą, która łagodnie je oczyszcza i ich nie wysusza. Ponadto unikalny kompleks Biohydration
Plus®, przypominający swoim składem NMF skóry i specjalnie wyselekcjonowany dla FM WORLD, zapewnia przyjemne
uczucie nawilżenia.

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

Jak pachną?
Każda z czterech zniewalających kompozycji zapachowych pozostawia na dłoniach kuszącą woń odprężających zmysły
akordów. Amber to słodki mariaż nut wanilii, paczuli i cynamonu. Grapefruit & Orange Blossom urzeka nutami orzeźwiającego grejpfruta i zmysłowego kwiatu pomarańczy. Oud & Rose to wyjątkowe połączenie idealnie współgrających nut
magnetyzującego oudu i zmysłowej róży. Fig Leaves to zapach, w którym wielowątkowy akord liści figowych uzupełniają
nastrojowe i szlachetne nuty.
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UTIQUE
LUKSUSOWE ŻELE POD PRYSZNIC
I BALSAMY DO CIAŁA
Dlaczego w ofercie UTIQUE pojawiły się żele i balsamy o zapachach perfum?
Doskonałym sposobem na wydłużenie trwałości perfum i zintensyfikowanie zapachu jest nakładanie go warstwowo. Dzięki
wykorzystaniu najpiękniejszych kompozycji perfum UTIQUE w kosmetykach do pielęgnacji ciała można mieć pewność, że
oszałamiający zapach pozostanie na skórze przez cały dzień.

Kompozycje jakich perfum mają teraz żele i balsamy?
Wśród Luksusowych żeli pod prysznic odkryjesz zapachy perfum RUBY, MUFFIN, BUBBLE, BLACK, GOLD, VIOLET OUD
i FLAMINGO, natomiast w Luksusowych balsamach do ciała – FLAMINGO i BUBBLE.
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UTIQUE
LUKSUSOWY OLEJEK DO
MASAŻU FIRMING RITUAL
Jak działa?
Olejek nie tylko potęguje zmysłowe doznania, lecz także doskonale poprawia wygląd skóry. Zawarty w nim unikalny olejowy składnik na bazie ekstraktu z imbiru wyśmienicie wspiera proces spalania tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do wyraźnego ujędrnienia skóry, i pomaga walczyć z cellulitem.
Zawiera olejek eukaliptusowy, który pozytywnie wpływa na samopoczucie.

LUKSUSOWY OLEJEK
DO MASAŻU RELAXING
RITUAL
Jak działa?
Dzięki aromaterapeutycznym właściwościom olejek zamienia masaż w błogą
przyjemność, wspaniale poprawiając nastrój. Zawiera olejek z trawy cytrynowej, który znakomicie odpręża, sprawiając, że kosmetyk idealnie nadaje się
do masaży relaksacyjnych.

Co łączy oba olejki?
Każdy z nich zawiera doskonałą kombinację najwyższej jakości komponentów zapewniającą wyjątkowe doznania oraz znakomicie poprawiającą jędrność i elastyczność skóry. Drogocenne receptury zawierające bogate w kwasy tłuszczowe i witaminy oleje, takie jak arganowy, różany, jojoba, awokado, ryżowy, z wiesiołka czy nagietka, wspaniale odżywiają i wygładzają
skórę, przywracając jej zdrowy blask. Swoje zniewalające zapachy zawdzięczają naturalnym olejkom eterycznym. Posiadają
wygodne pompki ułatwiające dozowanie produktu.

Do masażu jakiej skóry i jakich części ciała są przeznaczone?
Za sprawą starannie wyselekcjonowanych składników olejki są idealne do masażu całego ciała i do każdego rodzaju skóry,
szczególnie suchej i wrażliwej.
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FONTAINAVIE
Dlaczego w linii FONTAINAVIE pojawiły się produkty nieprzeznaczone do skóry?
Promienny uśmiech przyciąga uwagę, dodaje atrakcyjności i pewności siebie. Miękkie, odżywione i nawilżone usta oraz
śnieżnobiałe zęby to obok gładkiej, jędrnej i pełnej blasku skóry podstawa pięknego wyglądu. To właśnie dlatego do linii
specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji cery dodaliśmy Intensywnie regenerującą pomadkę do ust i Wybielającą piankę
do zębów 3 w 1.

INTENSYWNIE
REGENERUJĄCA
POMADKA DO UST
Jak działa?
Stworzona na bazie oleju rycynowego wzbogaconego woskami: pszczelim,
kandelila i z kopernicji, oleju migdałowego oraz lanoliny i witaminy E skutecznie
regeneruje spierzchnięte usta. Sprawia, że są niewiarygodnie gładkie i jedwabiście miękkie. Pozostawia przyjemne uczucie odżywienia i nawilżenia. Ponadto
pomadka z filtrem SPF 15 chroni przed negatywnym działaniem promieniowania
UV i zawiera modelujący usta kwas hialuronowy.
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FONTAINAVIE
WYBIELAJĄCA PIANKA
DO ZĘBÓW 3 W 1
Jak działa?
Innowacyjna receptura o działaniu wybielającym nie tylko skutecznie
poprawia wygląd zębów, lecz także czyści szkliwo i odświeża jamę ustną.

Co ją wyróżnia?
To specjalistyczny preparat łączący w sobie nowoczesną formułę pianki i wygodę użytkowania dzięki higienicznej pompce. Efekty stosowania pianki są
widoczne już po 1-3 tygodniach. Jest bardzo wydajna – wystarcza nawet
do 4 miesięcy. Zawiera niezwykle wartościowy składnik – nadwęglan sodu.

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

Jak jej używać?
Nałóż piankę na suchą szczoteczkę i myj nią zęby przez 1-2 minuty, następnie wypluj. Nie płucz jamy ustnej. Nie jedz i nie
pij przez 15 minut. Po tym czasie wypluj pozostałość oraz przepłucz jamę ustną wodą. Dla najlepszych rezultatów stosuj
rano i wieczorem, lecz nie częściej niż 2 razy dziennie.
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HAIRLAB
SZAMPON I MASKA DO
WŁOSÓW KRĘCONYCH
Jak działają?
Szampon wzbogacony o pantenol i hydrolizowany kolagen jest podstawowym kosmetykiem do pielęgnacji kręconych włosów. W połączeniu z maską
tej samej linii stanowi specjalistyczną kurację, która dyscyplinuje skręt loków
i sprawia, że stają się miękkie w dotyku. Synergiczne działanie kosmetyków
delikatnych dla skóry głowy i włosów ułatwia ich rozczesywanie i stylizację.

Jak używać szamponu?
Niewielką ilość szamponu nanieś na mokre włosy, delikatnie wmasuj,
a następnie spłucz.

Jak używać maski?
Niewielką ilość maski rozprowadź na umytych, mokrych włosach. Pozostaw na 5-10 minut, następnie spłucz.

SZAMPON DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH
Jak działa?
Szampon wzbogacony o pantenol i ekstrakt z liści skrzypu polnego zapewnia
specjalistyczną pielęgnację włosów po zabiegu koloryzacji. Razem z maską
tej samej linii stanowi znakomitą kurację, która pomaga zachować oryginalny odcień farbowanych włosów oraz zapobiega ich matowieniu. Doskonale
uzupełniające się połączenie kosmetyków nie obciąża włosów, poprawia ich
miękkość i ułatwia dalszą stylizację.

Jak go używać?
Niewielką ilość szamponu nanieś na mokre włosy, delikatnie wmasuj, a następnie spłucz.
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HAIRLAB
PRODUKTY W WERSJI MINI
Dlaczego w linii HAIRLAB pojawiły się kosmetyki w miniwersji?
Abyś mógł cieszyć się doskonałą fryzurą w każdym miejscu i w każdym momencie, wprowadziliśmy pięć poręcznych
i wygodnych produktów w wersji mini – trzy szampony z serii: AQUA2, INTENSE2 REGENERATING i ENERGISING2
oraz dwie maski do włosów z serii: AQUA2 i INTENSE2 REGENERATING. Oznaczyliśmy je w katalogu znakiem IDEALNY
W PODRÓŻY.
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NUTRICODE
COLOSTRUM EXTRA
IMMUNITY
Dla kogo jest przeznaczony ten
suplement diety?
Przede wszystkim dla osób narażonych na stres psychiczny
i fizyczny, przepracowanych, przemęczonych oraz chcących
uzyskać szybkie wsparcie odporności.

Jak działa?
Bazuje na synergicznej kompozycji pierwszego krowiego mleka (siary) i pozyskiwanej z alg morskich spiruliny.
Preparat został wzbogacony o odpowiednio dobrane proporcje składników aktywnych, takich jak witamina C, selen oraz
cynk, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Opatentowana technologia pozyskiwania i przetwarzania siary gwarantuje zachowanie wartości biologicznej
preparatu oraz pełnego potencjału czynników aktywnych.

Czym jest siara?
Siara jest niezwykle wartościowym, kompletnym pokarmem powstającym w ostatnim okresie ciąży i w pierwszych 2-3
dniach po porodzie. Reguluje pracę przewodu pokarmowego i system odpornościowy młodego organizmu, znakomicie
przygotowując go do życia pozałonowego. Ma wysoce specyficzne właściwości odżywcze, które zdecydowanie różnią
się od mleka. W jej skład wchodzą przede wszystkim immunoglobuliny, białka o wielokierunkowym działaniu ochronnym
oraz peptydy bogate w prolinę.

Co dokładnie zawiera w swoim składzie?
Suplement został wzbogacony o: 1) laktoferynę, która dostarcza noworodkom składniki odżywcze oraz zapewnia ochronę przeciwbakteryjną, 2) peptydy bogate w prolinę (PRP), które wspierają rozwój układu immunologicznego, 3) białka
zawierające aminokwasy egzogenne będące swoistym „budulcem” układu odpornościowego, 4) immunoglobuliny łagodzące przebieg wielu schorzeń ogólnoustrojowych i wspomagające odporność czynną w zakresie ochrony przed infekcjami, 5) witaminy B6, C i D oraz cynk przyczyniające się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
6) spirulinę charakteryzującą się wysoką zawartością pełnowartościowego białka, mikroskładników odżywczych w formie
organicznej, w tym cennego kwasu tłuszczowego γ-linolenowego (GLA) i biodostępnego żelaza.

Jak go stosować?
Zażyj po 1 tabletce rano i wieczorem, popijając wodą.
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NUTRICODE
VIT-COMPLETE GUMMIES

30 MULTIWITAMINOWYCH ŻELKÓW
DLA DZIECI I DOROSŁYCH O SMAKU
ANANASA, TRUSKAWEK I POMARAŃCZY
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla dzieci i dorosłych chcących uzupełnić codzienną dietę m.in. o kompleks witamin z grupy B niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Jak działa?
To witaminowa bomba w formie pysznych żelków: 1) witamina C wspiera układ
odpornościowy, 2) witamina B3 pomaga zachować zdrową skórę, 3) witamina B5
pozytywnie wpływa na sprawność umysłową, 4) witamina B6 przyczynia się do
regulacji aktywności hormonalnej, 5) witamina B12 wspomaga produkcję czerwonych krwinek, 6) kwas foliowy jest niezbędny dla kobiet w ciąży. Wszystkie witaminy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, podnosząc jakość codziennego życia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), mleka i dodatku cukru oraz konserwantów.

Jak go stosować?
Dzieci powyżej 4. roku życia powinny zażywać 1 żelek dziennie, dorośli – 2 żelki dziennie.
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NUTRICODE
PROPOLIS PRO GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH
O MALINOWYM SMAKU
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla dzieci i dorosłych chcących wzmocnić odporność organizmu, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy ryzyko infekcji znacznie wzrasta.

Jak działa?
Za sprawą starannie dobranych składników doskonale wspiera odporność:
1) propolis to substancja pochodzenia naturalnego, która dzięki wysokiej
zawartości witamin, minerałów oraz związków bioaktywnych pomaga
podnieść odporność organizmu, a także działa wspomagająco w trakcie leczenia infekcji, 2) czarny bez jest doskonałym antyoksydantem, zawiera
m.in. flawonoidy, kwasy fenolowe, sterole, garbniki i sole mineralne,
wspomaga procesy oczyszczania organizmu, 3) jeżówka purpurowa wspiera właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz górnych dróg oddechowych, pomaga łagodzić objawy grypy i przeziębienia, 4) witamina C pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Czym dokładnie jest propolis?
Propolis (gr. przedmurze miasta) jest substancją produkowaną przez pszczoły, które wykorzystują ją do zabezpieczenia ula przed nieproszonymi gośćmi. Za względu na swoje dobroczynne właściwości odgrywa analogiczną rolę w organizmie człowieka. Propolis jest bogaty w witaminy (B1, B2, B5, B6, C, D, E), pierwiastki (m.in. magnez, cynk, potas, wapń, mangan, żelazo), flawonoidy, terpeny czy estry aromatyczne. Wykazuje działanie przeciwwirusowe,
przeciwgrzybicze i bakteriobójcze, dzięki czemu pomaga wzmacniać odporność i wspomaga regenerację organizmu.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), mleka i konserwantów.

Jak go stosować?
Dzieci powyżej 4. roku życia powinny zażywać 1 żelek dziennie, dorośli – 2 żelki dziennie.
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NUTRICODE
VIT-D3 GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DZIECI
I DOROSŁYCH O TRUSKAWKOWYM
SMAKU
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement
diety?
Dla dzieci i dorosłych chcących uzupełnić niedobory witaminy
D3, wzmocnić odporność oraz zadbać o układ kostny i mięśniowy.

Jak działa?
Witamina D3 nie tylko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
i zębów, lecz także wspiera właściwe funkcjonowanie mięśni
i układu odpornościowego. Jej długotrwały niedobór może zaburzyć równowagę fizjologiczną organizmu i prowadzić do wielu
poważnych, przewlekłych schorzeń.

Dlaczego witaminę D3 zaleca się suplementować przez cały rok?
Najważniejszą drogą dostarczania witaminy D3 jest skórna synteza pod wpływem promieni słonecznych, dlatego jesienią
i zimą, a nawet przez cały rok na terenach o słabym nasłonecznieniu, jej suplementacja jest kluczowa.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), mleka oraz konserwantów.

Jak go stosować?
Dzieci powyżej 4. roku życia powinny zażywać 1 żelek dziennie, dorośli – 2 żelki dziennie.
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NUTRICODE
ENERGY KICK GUMMIES
30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O BORÓWKOWYM SMAKU

Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla osób potrzebujących zastrzyku energii podczas ćwiczeń fizycznych.

Jak działa?
Za sprawą L-karnityny stanowi doskonałe źródło energii dla osób aktywnych, gdyż wspomaga wytrzymałość w trakcie ćwiczeń fizycznych,
wspiera procesy regeneracji potreningowej i pomaga w zachowaniu
szczupłej sylwetki.

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

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), mleka i dodatku cukru oraz konserwantów.

Jak go stosować?
Zażyj 2 żelki dziennie.
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NUTRICODE
STRONG MUSCLE
GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla sportowców i osób aktywnych fizycznie pragnących zadbać
o odpowiednią jakość treningu oraz jego zadowalające efekty.

Jak działa?
Suplement diety oparty na aminokwasach BCAA stanowi doskonałe
wsparcie dla sportowców i osób aktywnych fizycznie – wspomaga
efektywność treningu i regenerację po wysiłku.

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

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), mleka i dodatku cukru oraz konserwantów.

Jak go stosować?
Zażyj 2 żelki dziennie.
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NUTRICODE
FIT LINE GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O WIŚNIOWYM SMAKU
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla osób aktywnych fizycznie, odchudzających się, chcących poprawić swoją witalność.

Jak działa?
Suplement oparty na sprzężonym kwasie linolowym (CLA) wspiera
pracę nad zgrabną sylwetką.

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

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), mleka i dodatku cukru oraz konserwantów.

Jak go stosować?
Zażyj 1 żelek dziennie.
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NUTRICODE
FIBER GUMMIES

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O JABŁKOWYM SMAKU
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla osób chcących wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.

Jak działa?
Za sprawą inuliny wspiera prawidłową pracę przewodu pokarmowego.

Czym jest inulina?
Inulina jest naturalnym, niskokalorycznym cukrem powstającym w procesie obróbki korzenia cykorii. Nie jest trawiona przez żołądek, dzięki
czemu pełni rolę błonnika pokarmowego. Wykazuje wiele korzyści dla
zdrowia: wspiera pracę jelit, wykazuje działanie prebiotyczne – przyczynia się do utrzymania równowagi bakteryjnej
w jelitach, wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, wpływa na lepszą przyswajalność mikro- i makroelementów, pomaga kontrolować ilość przyjmowanych pokarmów, dając uczucie sytości, oraz wspiera regulowanie
gospodarki węglowodanowej i lipidowej.

Jakich substancji nie zawiera?
Suplement nie zawiera żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn), mleka i dodatku cukru oraz konserwantów.

Jak go stosować?
Zażyj 2 żelki dziennie w trakcie lub po posiłku.

Czy żelki są odpowiednie dla wegetarian?
Tak, wszystkie nowe żelki mogą być z powodzeniem stosowane przez osoby na diecie wegetariańskiej.
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NUTRICODE
DETOX HERBAL
INFUSION
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla osób, które chcą wspomóc naturalne procesy oczyszczania organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii.

Jak działa?
Zawiera drogocenne zioła wspierające oczyszczanie organizmu:
1) kwiat hibiskusa wspiera prawidłowy proces przemiany materii oraz
usuwanie nadmiaru wody z organizmu, 2) liść zielonej herbaty jest
znakomitym antyoksydantem, ponadto wspomaga aktywność enzymów trawiennych, korzystnie wpływając na metabolizm,
3) ziele wąkroty azjatyckiej oraz owoc rokitnika wspomagają układ krążenia, pozytywnie oddziałując na funkcjonowanie
organizmu, 4) owoc żurawiny wspiera prawidłowe oczyszczanie organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii.

SKINNY HERBAL
INFUSION
Dla kogo jest przeznaczony ten suplement diety?
Dla osób pragnących utrzymać prawidłową masę ciała.

Jak działa?
Ta mieszanka ziół wypełniona darami natury nie tylko wspiera
organizm w utracie zbędnych kilogramów, lecz także pozytywnie
oddziałuje na jego funkcjonowanie: 1) korzeń z mniszka lekarskiego wspiera prawidłową pracę wątroby i właściwy przebieg procesów trawiennych, 2) znamię kukurydzy, korzeń wilżyny ciernistej
oraz kwiat hibiskusa wspomagają usuwanie z organizmu nadmiaru wody, a wraz z nią zbędnych produktów przemiany materii, wspierając proces dążenia do szczupłej sylwetki, 3) owoc róży jest bogatym źródłem witaminy C.

Co je wyróżnia?
Tworzą aromatyczne napary łączące w sobie pyszny smak z dobroczynnymi właściwościami. Ponadto do każdego
suplementu dołączona jest praktyczna miarka ułatwiająca precyzyjne odmierzanie preparatu.

Jak je stosować?
Do naczynia wsyp 1 miarkę produktu (2 g), zalej gorącą wodą (ok. 150 ml), parz przez 2 do 3 minut. Pij 2 razy
dziennie – po śniadaniu i po obiedzie, do godziny 18.00.
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PERFUMY
RODZINY ZAPACHOWE
Czym są rodziny zapachowe?
Doświadczeni kreatorzy kompozycji przy klasyfikacji perfum posługują się kategoriami rodzin zapachowych, zwanych także grupami olfaktorycznymi. To grupy zapachów o określonym charakterze – mocnym,
świeżym, uwodzicielskim…

Dlaczego ich znajomość jest taka istotna?
Znajomość głównych rodzin zapachowych pozwala idealnie dopasować perfumy do swojego charakteru i okazji.

Jakie są główne rodziny zapachowe?
Główne rodziny zapachowe przedstawiliśmy w poniższej tabeli:

KWIATOWE
bardzo kobiece

ORIENTALNE
mocne i nieujarzmione

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

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

FOUGERE
uwodzicielsko męskie

SZYPROWE
ponętne i kuszące

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

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

CYTRUSOWE
świeże i pobudzające

DRZEWNE
wytworne i z klasą

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

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

PURE ROYAL UNISEX
Czym charakteryzują się perfumy nowej linii?
PURE ROYAL UNISEX to wpisujący się w obecne trendy powrót do klasycznego perfumiarstwa, kiedy to zapachy nie były przypisywane do płci. To niezwykle oryginalne kompozycje tworzone z myślą o kobietach i mężczyznach
– z jednej strony mocne i wyraziste, z drugiej przełamane jasnymi i świeżymi
akcentami. To perfumy, którymi możesz dzielić się ze swoim partnerem, a i tak
na każdym z Was będą pachniały inaczej.

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

PURE ROYAL UNISEX
PURE ROYAL 900

PURE ROYAL 903

CH A R A K T ER:

CHAR AKTE R :

fascynujący, niepowtarzalny, czarujący zapachem wiśni
N UT Y Z A PAC H OW E:

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

energetyzujący, pozytywny
NUTY ZAPACHOWE :

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

PURE ROYAL 901

PURE ROYAL 904

CH A R A K T ER:

CHAR AKTE R :

klasyczny, wyważony, elegancki

buntowniczy, śmiały, rześki

N UT Y Z A PAC H OW E:

NUTY ZAPACHOWE :

Głowy: mandarynka, bylica, jałowiec
Serca: kardamon, imbir, lawenda
Bazy: drzewo cedrowe, bursztyn, paczula

Głowy: kminek, kardamon, cyklamen
Serca: kadzidło, irys, nuty ziemiste
Bazy: piżmo, skóra, drzewo sandałowe

PURE ROYAL 902
CH A R A K T ER:

świeży, jasny, dodający energii
N UT Y Z A PAC H OW E:

Głowy: mandarynka, bergamotka, cytryna
Serca: petitgrain, kwiat pomarańczy, pieprz
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, mech
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PERFUMY
FEDERICO MAHORA

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

DAMSKIE
PURE ROYAL 777

PURE ROYAL 828

CH A R A K T ER:

CH ARAK T ER:

elegancki, stonowany, vintage

rozkoszny, pełen słodyczy

N UT Y Z A PAC H OW E:

N U T Y Z APACH OWE :

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

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

PURE ROYAL 825

PURE ROYAL 829

CH A R A K T ER:

CH ARAK T ER:

elegancki, nieoczywisty

szykowny, dodający pewności siebie

N UT Y Z A PAC H OW E:

N U T Y Z APACH OWE :

Głowy: bergamotka, lawenda, bylica
Serca: balsam jodłowy, jaśmin, drzewo
cedrowe
Bazy: mech dębowy, piżmo, wanilia

Głowy: mandarynka, cytryna, nektarynka
Serca: pieprz, frezja, piwonia
Bazy: karmel, piżmo, wanilia, drzewo
sandałowe

PURE ROYAL 826

PURE ROYAL 827

CH A R A K T ER:

CH ARAK T ER:

klasyczny, świeży

radosny, pełen energii, słoneczny

N UT Y Z A PAC H OW E:

N U T Y Z APACH OWE :

Głowy: aldehyd, bergamotka, fiołek
Serca: konwalia majowa, ylang-ylang,
jaśmin
Bazy: goździk, irys, piżmo

Głowy: brzoskwinia, cytryna, kwiat
jabłoni, soczysta gruszka, liście fiołka
Serca: jaśmin, frezja, hibiskus, zielone
liście
Bazy: piżmo, drzewo cedrowe, drzewo
sandałowe

MĘSKIE
PURE ROYAL 830

PURE ROYAL 831

PURE ROYAL 832

CH A R A K T ER:

CH ARAK T ER:

mocny, dla pewnych siebie mężczyzn

przejrzysty, świeży, łagodny

CHAR AKTE R :

N UT Y Z A PAC H OW E:

N U T Y Z APACH OWE :

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

Głowy: bergamota, mandarynka, nuty
zielone
Serca: lawenda, rabarbar, kwiat jabłoni
Bazy: drzewo sandałowe, mech dębowy, drzewo cedrowe, piżmo
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bezkompromisowy, dosadny
NUTY ZAPACHOWE :

Głowy: czarny pieprz, lawenda
Serca: irys, goździk, cynamon
Bazy: czarna wanilia, paczula
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PERFUMY
FEDERICO MAHORA

PURE ROYAL 15 ML
Dlaczego wprowadzono do oferty perfumy PURE
ROYAL w wersji mini?
Dzięki niewielkiemu i lekkiemu 15 ml flakonowi można mieć swoje ulubione perfumy zawsze przy sobie – podczas wyjazdów, najważniejszych
momentów czy codziennych obowiązków i czuć się pewnie w każdej sytuacji. To też doskonała propozycja dla osób, które lubią często zmieniać
zapachy – w zależności od nastroju i okoliczności. Dzięki wersji mini dopasowanie idealnej kompozycji nie będzie już problemem.

Jakie zapachy występują w pojemności 15 ml?
Damskie: 142, 146, 147, 162, 171, 298, 317, 322, 352, 359, 362, 366,
800, 803, 807, 809, 810, 811, 817, 820 oraz męskie: 199, 301, 327, 334,
335, 814, 815, 821, 822, 823.
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PERFUMY
FEDERICO MAHORA

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

DAMSKIE

MĘSKIE

PURE 372

PURE 481

wytworny, klasyczny, wyważony

nowoczesny, ekstrawagancki, niepokorny

CH A R A K T ER:
N UT Y Z A PAC H OW E:

Głowy: paczula, zielone jabłko, bergamota,
cytryna, różowy pieprz
Serca: drzewo sandałowe, róża, piżmo
Bazy: brzoskwinia, czarna porzeczka, lilia,
ylang-ylang, bursztyn

CH ARAK T ER:
N U T Y ZAPAC HOWE :

Głowy: bergamotka, cyprys, świeże kwiaty
Serca: irys, lawenda, jasne drewno
Bazy: bursztyn, irys, piżmo

PURE 447

PURE 482

wyrazisty, powabny, pogodny

pobudzający, świeży, porywający

N UT Y Z A PAC H OW E:

N U T Y Z APACHOWE :

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

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

PURE 448

PURE 483

zaskakujący, uwodzicielski, z nutą słodyczy

dojrzały, stonowany, retro

N UT Y Z A PAC H OW E:

N U T Y Z APACHOWE :

CH A R A K T ER:

CH A R A K T ER:

Głowy: płatki róż, kwiat szafranu, białe lasy
Serca: jaśmin wielkolistny, śliwka, wanilia
płaskolistna
Bazy: wetiwer, bursztyn, piżmo

CH ARAK T ER:

CH ARAK T ER :

Głowy: jabłko, mandarynka, pomarańcza,
cynamon, szałwia
Serca: lawenda, paczula, rozmaryn
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo oliwne

PURE 449
CH A R A K T ER:

wielowątkowy, porywający, pełen wdzięku
N UT Y Z A PAC H OW E:

Głowy: cytryna, mandarynka, gruszka, bergamotka, lukrecja, rabarbar, brzoskwinia, ananas, kokos,
śliwka, grejpfrut, kardamon
Serca: jaśmin wielkolistny, róża, konwalia, drzewo
pomarańczowe, nuty słoneczne, fiołek, pelargonia, osad z wina
Bazy: wanilia, gourmand, paczula, piżmo, drzewo
sandałowe, cedr, suche drewno
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KOSMETYKI
PIELĘGNACYJNE
PIANKA DO GOLENIA
DLA KOBIET
Jak działa?
Pianka skutecznie zmiękcza włoski, zapewniając dokładne i komfortowe golenie bez podrażnień. Zawiera alantoinę, która wspaniale koi i zmniejsza ryzyko
powstawania zaczerwienień. Wygładza skórę, pozostawiając ją miękką i przyjemną w dotyku.

Czy nadaje się wyłącznie do golenia nóg?

Nie. Dzięki łagodnej formule pianka jest idealna zarówno do nóg, jak i delikatnych okolic pach czy bikini.

Jak pachnie?
Pianka ma piękny zapach perfum PURE 18.

Jak ją stosować?
Niewielką ilość pianki rozprowadź na uprzednio zwilżonych częściach ciała
przeznaczonych do golenia, po goleniu spłucz ciepłą wodą.

NOWE ZAPACHY
W jakich kosmetykach do pielęgnacji pojawiły się
nowe wersje zapachowe?
W ofercie dostępne są nowe zapachy Perfumowanych żeli pod prysznic
(damskie: 366, 809, męskie: 823) i balsamów do ciała (18, 20, 366, 809)
oraz Perfumowanego antyperspirantu w kulce (damski: 20, męski: 472).
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FEDERICO MAHORA
MAKEUP
TRENDY JESIEŃ-ZIMA 2019-2020
Co będzie charakteryzować sezon jesień-zima 2019-2020?
Ten sezon zapadnie wszystkim w pamięć, bo w makijażu będą liczyć się emocje, unikalność i kreatywność. Koniec szablonowych looków, które możemy oglądać w mediach społecznościowych czy telewizji – to czas, aby wyróżnić się z tłumu,
inspirując sztuką, nie bojąc się koloru i intensywnego rozświetlenia.

Co oznacza „focus na połysk” – jeden z głównych trendów sezonu?
Oznacza, że dominujący w poprzednim sezonie glow wciąż będzie wyznaczał trendy. Świeża, zdrowo i młodo wyglądająca skóra to podstawa Twojego makijażu. Taki efekt osiągniesz, bawiąc się światłem za pomocą rozświetlaczy w płynnej
i pudrowej formie. Wystarczy, że na powieki dodasz brokatowe cienie w kolorach złota, srebra i miedzi, a Twój look wnet
stanie się glamour. Nie bój się połysku – możesz śmiało nadawać go także skroniom oraz ustom – jesień i zima nie muszą
być nudne!

Jak w makijażu przejawia się „artystyczna dusza” – drugi z głównych trendów?
To właśnie tutaj możesz puścić wodze fantazji i poczuć się jak na wybiegu najlepszych projektantów, nakładając na powieki intensywne kolory, zwłaszcza w odcieniach zieleni, niebieskiego i fioletu, oraz mocno podkreślając usta czerwienią,
bordo czy najsmakowitszymi odcieniami tego sezonu – karmelem i czekoladą. Trend artful pozwoli Ci wyrazić wszystko
to, co w Tobie drzemie, czyniąc makijaż prawdziwym dziełem sztuki –Twoim autorskim i niepowtarzalnym dziełem.

Które z kolorowych kosmetyków, poza nowościami, wpisują się w aktualne trendy?
W aktualne trendy znakomicie wpisują się: Automatyczna kredka do oczu long-lasting Ocean Reflection, Pomadka klasyczna COLOR INTENSE Burgundy Wine, Długotrwała matowa pomadka w płynie Violet, Płynny rozświetlacz 3D GLOWING DROPS, Róż MIX & MATCH Charisma i Desire, Cień do powiek MIX & MATCH Ultramarine, Lovely Orchid, Nautica,
Infusion i Copper Goddes.
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FEDERICO MAHORA
MAKEUP
WIELOFUNKCYJNA BAZA
POD MAKIJAŻ SPF 30
Jak działa?
Wielofunkcyjna baza pod makijaż SPF 30 to kremowa emulsja o beżowym
odcieniu i wyjątkowo lekkiej formule. Nadaje skórze piękny, zdrowy wygląd
i delikatnie wyrównuje koloryt. Doskonale wygładza cerę, jednocześnie
wspomagając ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Nie gromadzi się w zmarszczkach, nie obciąża ani nie wysusza cery. Ponadto została
wzbogacona o wodę rumiankową oraz ekstrakty z aloesu i nagietka.

Czym się wyróżnia?
Baza zawiera wysoki faktor SPF 30 i pięknie pachnie. Można ją stosować nie
tylko pod makijaż, ale też jako samodzielny kosmetyk. Dzięki temu, że nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego może być używana przez wegan.

Jak ją aplikować?
Rozprowadź równomiernie na powierzchni skóry twarzy.

- 26 -

NOWOŚCI KATALOGU NR 31 | WARTO WIEDZIEĆ

FEDERICO MAHORA
MAKEUP
PODKŁAD KRYJĄCY IDEAL
COVER EFFECT
Jak działa?
Podkład kryjący IDEAL COVER EFFECT to kosmetyk o długotrwałej formule i wysokim stopniu pigmentacji. Doskonale tuszuje wszelkie niedoskonałości oraz wyrównuje koloryt skóry. Zapewnia jej perfekcyjny wygląd bez efektu maski. Nie zatyka porów. Za sprawą lekkiej i jedwabistej
konsystencji precyzyjnie się rozprowadza. Jednolicie kryje i delikatnie
matuje cerę przy aplikacji nawet cienkiej warstwy. Podkład jest bardzo
wydajny i idealny do każdego typu skóry.

Czym się wyróżnia?
Podkład wyróżnia przede wszystkim długotrwałe krycie – aż do 16 godzin,
a także wyjątkowa formuła odporna na wilgoć. To dzięki niej kosmetyk jest
doskonały na upalne dni i tzw. wielkie wyjścia oraz polecany osobom aktywnym fizycznie. Pozwala cieszyć się perfekcyjnym wyglądem nawet podczas
treningu!

Jak go aplikować?

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

Jakie kolory podkładu są dostępne?

Do wyboru jest aż pięć odcieni – najjaśniejszy Nude, średnie Soft i Olive Beige oraz idealne dla osób
o ciemnej karnacji Toffee i Dark Brown.

NUDE

SOFT BEIGE

OLIVE BEIGE

TOFFEE

DARK BROWN
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FEDERICO MAHORA
MAKEUP
CIEŃ DO POWIEK W KREMIE
LONG LASTING SPARKLE
Jak działa?
Cień do powiek w kremie LONG LASTING SPARKLE pozostawia na powiekach zniewalający, intensywny połysk. Dzięki kremowo-pudrowej
konsystencji z łatwością się aplikuje i nie gromadzi w załamaniach skóry.
Szybko zastyga na powiekach, nadając im oszałamiający blask. Nie klei
się i nie osypuje.

Czym się wyróżnia?
Cień jest przede wszystkim niezwykle wydajny i trwały – utrzymuje się nawet przez cały dzień! Pozwala też na doskonałą zabawę makijażem – nakładając kolejne warstwy, można stopniować nasycenie koloru w zależności od potrzeb i okazji. Ponadto
dzięki temu, że nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, jest idealny dla wegan.

Jak go aplikować?

Nabierz palcem niewielką ilość cienia i rozprowadź na powiekach.

Jakie kolory cieni są dostępne?

Do wyboru są trzy odcienie – krystaliczny Ice Palace, promienisty Golden Treasure oraz iskrzący Copper Grace.

ICE PALACE

GOLDEN TREASURE

COPPER GRACE
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AURILE
KAWY ROZPUSZCZALNE
Jakie nowe kawy pojawiły się w ofercie AURILE?
Po raz pierwszy linię AURILE wzbogaciły kawy rozpuszczalne:
CREMA to delikatna i idealnie zbalansowana kawa w proszku. Tworzy na
powierzchni aksamitną piankę. Harmonijna kompozycja o łagodnym smaku i zachwycająco bogatym aromacie urzeka zmysły już od pierwszego
łyku. Filiżanka pełna finezji czaruje wyrazistymi nutami, nadając wyjątkowości każdej chwili, np. popołudniowemu spotkaniu w gronie przyjaciół.
INTENSE to kawa dla koneserów głębokich akcentów, która dzięki procesowi liofilizacji zachwyca mocnym, wielowątkowym smakiem. To kompozycja tworząca intrygujące połączenie wyrazistości i bogactwa aromatu. Pobudza do działania, dostarczając przy tym intensywnych doznań. Kubek pełen
czarnej, energetyzującej esencji jest wprost idealny na dobry początek dnia.
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PURE HOME
ŚWIECE ZAPACHOWE
HOME RITUAL
Czym charakteryzują się świece HOME RITUAL?
To świece o zniewalających zapachach perfum PURE i PURE ROYAL
oraz najwyższym standardzie jakości. Wprowadzają do pomieszczenia
zmysłowy nastrój, stanowiąc jednocześnie gustowną ozdobę każdego
wnętrza. Zawierają parafinę wytworzoną w nowoczesnym procesie hydrorafinacji, spełniającą restrykcyjne wymagania niemieckiej normy RAL.

Co oznacza, że świece spełniają wymagania
normy RAL?
W wysokogatunkowych Świecach zapachowych HOME RITUAL wykorzystaliśmy wytworzoną w procesie hydrorafinacji parafinę oraz knot
spełniające rygorystyczne wymagania niemieckiej normy RAL w zakresie:
intensywności zapachu, równomiernego spalania, jakości knota (mocny,
bawełniany knot o odpowiedniej grubości jest odporny na łamanie i zatapianie się w świecy), zminimalizowanego dymienia, które nie obciąża dróg
oddechowych, oraz zmniejszonej ilości sadzy na szkle, co gwarantuje piękny wygląd świecy.

Jak prawidłowo palić świecę?
Przed każdym paleniem przytnij knot do wysokości ok. 5 mm, dzięki czemu płomień będzie stabilny, a świeca nie będzie się
kopcić. Pal ją od 3 do 4 godzin – zapobiegnie to tunelowaniu (wosk będzie topił się równomiernie), a także pozwoli świecy
rozwinąć pełen bukiet aromatów.

Jakie zapachy świec są dostępne?
Damskie: PURE ROYAL 171, 359 i 809 oraz PURE 18, 20, 32, 413 i 436, a także męskie: PURE ROYAL 199 i 823 oraz
PURE 52, 110, 472 i 473.

NOWE ZAPACHY
W jakich produktach PURE HOME pojawiły się nowe wersje zapachowe?
W ofercie dostępne są nowe zapachy Trzcinek zapachowych HOME RITUAL (damski: PURE 413, męskie: PURE 472
i 473) oraz Zawieszek zapachowych do szafy (damskie: PURE 18, 20, 413 i PURE ROYAL 366, męski: PURE 472 i PURE
ROYAL 335).
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SMART & CLEAN
PŁYNY DO MYCIA
NACZYŃ EFFECTIVE FOAM
Jak działa?
Innowacyjna formuła płynu z łatwością usuwa z naczyń wszelkie zabrudzenia i nawet najbardziej uporczywy tłuszcz, pozostawiając je idealnie czyste i lśniące. Soczyście owocowe zapachy zamieniają rutynową czynność
w prawdziwą przyjemność.

Skąd wzięła się taka nazwa płynu?
Płyn tworzy gęstą, aktywną pianę, dzięki której jest wyjątkowo wydajny.

Jaki ma zapach?
Płyn dostępny jest w dwóch odsłonach: Avocado & Berries to subtelne połączenie zapachów awokado i owoców leśnych, został ponadto wzbogacony
o ekstrakt z awokado oraz pantenol. Raspberry, o słodkim i kuszącym malinowym zapachu, zawiera ekstrakt z malin oraz alantoinę.

LUKSUSOWE PŁYNY
DO PŁUKANIA TKANIN
Jakie zapachy płynów pojawiły się w ofercie?
W ofercie pojawiły się dwa nowe zapachy: Alluring Freshness (PURE 18)
to powabne połączenie szyprowych nut z owocowo-kwiatowymi akordami, Oriental Magic (PURE 20) to uwodzicielskie zestawienie kwiatów,
piżma i paczuli.
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SMART&CLEAN
PRODUKTY
ODŚWIEŻAJĄCE
Jakie nowe produkty pojawiły się w tej serii?
Do linii odświeżającej SMART & CLEAN dołączył nowy produkt
– Zawieszka zapachowa do szafy oraz nowe zapachy doskonale już znanych: dwa Zapachy do odkurzacza i dwie wersje zapachowe Perfum do
wnętrz.

O jakich zapachach?
Każdy z trzech produktów odświeżających dostępny jest od teraz
w dwóch nowych wersjach zapachowych: Singapore Twilight oraz Maldives Paradise. Wyjątkowe miejsca, w których będziemy świętować
15. i 16. rocznicę powstania FM WORLD – Singapur i Malediwy – zainspirowały nas do stworzenia tych unikalnych kompozycji. Od teraz możesz
wypełnić nimi swój dom i poczuć się jak na rajskich wakacjach.

PŁYN DO MYCIA SZYB
Z FUNKCJĄ ANTYPARY
Jak działa?
Gwarantuje perfekcyjnie czyste szyby i lustra przez niewiarygodnie długi czas. Za sprawą nanocząsteczek krzemowych tworzy warstwę ułatwiającą mycie i ograniczającą powstawanie zanieczyszczeń.
Zapobiega osadzaniu się pary wodnej, brudu i kurzu. Idealnie odtłuszcza i nie pozostawia smug.

- 32 -

www.fmworld.com
© FM WORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Żmigrodzka 247,
51-129 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000411446, NIP: 8952010760; kapitał zakładowy: 182 900,00 złotych
(wpłacony w całości), 2019.

