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ZESTAWIENIE WEDŁUG RODZIN ZAPACHOW YCH

W ŚWIECIE
LUKSUSU

Wybierzcie się z nami w podróż do niezwykłej
krainy marki UTIQUE, gdzie królują bogate
kompozycje, drogocenne oleje oraz najlepsze
receptury. To właśnie tutaj łączą się klasa,
wytworność i finezja, stając się pieszczącym
zmysły doznaniem. Idealnie skomponowane
zapachy oddają piękno, harmonię i energię
życia. Ekskluzywne kosmetyki pielęgnacyjne
stanowią niezapomnianą fuzję subtelności
i intensywności działania. Dajcie się
oczarować magii świata UTIQUE.

POZNAJ
KREMOWE
ARCYDZIEŁA
Z RODZINY
UTIQUE

Wstąp do luksusowego świata UTIQUE
i zachwyć się siedmioma arcydziełami,
w których zatopiliśmy kremy najwyższej
jakości. Czerpiąc z drogocennych darów
natury, jednocześnie sięgnęliśmy po
najnowsze odkrycia współczesnej nauki,
by zaoferować Ci kosmetyki zaskakujące
skutecznością i zdumiewające pięknem.
Z tymi małymi dziełami sztuki Twoja łazienka
zamieni się w pałacową łaźnię, a Twoja skóra
odzyska zdrowy i piękny wygląd, stając
się Twoją największą ozdobą. Odważ się na
więcej i wprowadź do codziennej pielęgnacji
dotyk i zapach prawdziwego luksusu.
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UTIQUE

EPIGENETICS

EPIGENETYKA – PRZYSZŁOŚĆ KOSMETOLOGII
Epigenetyka jest nauką o mechanizmach związanych z regulacją aktywności genów, której odkrycia
szturmem podbijają kosmetyczny świat. To szereg procesów biologicznych, które polegają na „włączaniu”
lub „wyłączaniu” genów bez wprowadzania zmian w ich sekwencji. Najlepszym przykładem, który
łatwo obrazuje tę zależność, są bliźnięta jednojajowe – mimo że mają identyczną informację genetyczną,
w czasie swojego życia mogą nabierać indywidualnych cech pod wpływem czynników środowiskowych.

L.C.G.S MC 8.0

L.C.G.S MC 4.0

KROK KU WIECZNEJ MŁODOŚCI

INNOWACJA W ŚWIECIE KOSMETYKÓW

Zawarty w kremach do twarzy – na dzień, na noc
i pod oczy – unikatowy kompleks L.C.G.S MC 8.0
powstał w oparciu o najnowsze badania
w dziedzinie epigenetyki, specjalnie na potrzeby
FM WORLD. Wpływa na syntezę dwóch
kluczowych dla młodego wyglądu białek:
fibronektyny, która wypełnia strukturę
międzykomórkową skóry, oddziałując m.in.
na kolagen i proteoglikany, oraz proteiny p53,
biorącej udział w odnowie DNA. Dzięki temu
wykazuje właściwości silnie przeciwstarzeniowe
– działa regenerująco oraz wygładzająco na cerę.
L.C.G.S MC 8.0 zmniejsza ponadto negatywne
skutki promieniowania elektromagnetycznego, do
którego zaliczamy m.in. promieniowanie UV oraz
niebieskie światło. Doskonale wpływa również
na odbudowę naskórka i skutecznie chroni przed
stresem oksydacyjnym.

Rewolucyjny kompleks L.C.G.S MC 4.0 starannie
wyselekcjonowany dla FM WORLD zawarty
w EKSTREMALNIE LIFTINGUJĄCYM SERUM
DO TWARZY ANTI-AGING wykazuje
właściwości silnie przeciwstarzeniowe
– intensywnie regeneruje i wygładza cerę.
Doskonale przygotowuje skórę do aplikacji
kolejnych kosmetyków, działając z nimi
synergicznie i potęgując ich działanie.

UTIQUE | 9

W KREMACH UTIQUE ZAWARLIŚMY REWOLUCYJNE KOMPLEKSY
SPECJALNIE WYSELEKCJONOWANE DLA FM WORLD.

Na zmiany epigenetyczne wpływa m.in. zanieczyszczenie środowiska i styl życia (dieta, stres, aktywność
fizyczna). Te czynniki są w stanie zmieniać kondycję genów odpowiedzialnych za młody wygląd,
a dzięki epigenetyce można wpłynąć na procesy odpowiadające za stan skóry. Korzystając z tej wiedzy,
stworzyliśmy unikalne kompleksy: L.C.G.S MC 8.0 oraz L.C.G.S MC 4.0, które oddziałując na geny,
spowalniają procesy starzenia się skóry. Oprócz nich opracowaliśmy też kompleksy będące alternatywą
dla zabiegów medycyny estetycznej: VOLUMENIC PLUS MC 12.0 oraz SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0.

VOLUMENIC PLUS MC 12.0

SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0

KOSMETYCZNY LIPOFILLING BIUSTU

EKSPERT MODELOWANIA SYLWETKI

Chcąc spełnić pragnienia współczesnych kobiet
o kuszącym, jędrnym i zadbanym biuście,
wzbogaciliśmy INTENSYWNIE MODELUJĄCY
KREM DO BIUSTU ULTRA FIRMING
o unikalny kompleks, stworzony wyłącznie
dla FM WORLD – Volumenic Plus MC 12.0.
Inspirowany dalekowschodnią medycyną
chińską stymuluje dojrzewanie i różnicowanie
komórek tłuszczowych oraz wspomaga proces
magazynowania lipidów. Efektem jest tzw.
„kosmetyczny lipofilling”, który powoduje
zwiększenie objętości tkanki tłuszczowej na
piersiach i stanowi doskonałą alternatywę dla
zabiegów medycyny estetycznej.

Nie idziemy na kompromis – stawiamy jedynie
na skuteczne rezultaty. Dlatego specjalnie dla
FM WORLD znakomici specjaliści połączyli
surowce najwyższej jakości oraz wykorzystali
technologie nowej generacji, aby stworzyć
przełomowy kompleks Slimenum Ultra³ MC 16.0.
Ta wysoko specjalistyczna formuła zawarta
w SILNIE UJĘDRNIAJĄCYM KREMIE DO CIAŁA
FIRMING COMPLEX wpływa na zmniejszenie
objętości nagromadzonej tkanki tłuszczowej,
widocznie wyszczuplając ciało i redukując
nierówności skóry. Dzięki temu modeluje
sylwetkę, zapewniając efekty porównywalne do
zabiegów ultradźwiękowych.
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UTIQUE

KREM NA DZIEŃ ROYAL PERFECTION

ROYAL PERFECTION DAY CREAM | 502026

Pojemność: 50 ml

799,00 PLN
15 980,00 PLN / 1 l

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

UTIQUE | 11

Rozpocznij dzień z KREMEM NA DZIEŃ ROYAL PERFECTION. Niech ten dzień należy do Ciebie.
Połączenie najnowocześniejszych technologii z unikalnymi składnikami najwyższej jakości sprawi, że
Twoja skóra stanie się bardziej odporna na negatywne czynniki zewnętrzne, odzyska swój blask
i promienny wygląd. Marzenie o doskonale nawilżonej, idealnie gładkiej i zdrowo wyglądającej cerze
nareszcie się spełnia.

EPIGENETICS

NOWOŚĆ

KREM NA DZIEŃ
ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM

To wyrafinowane połączenie najwyższej jakości składników aktywnych i zaawansowanej
technologii dla intensywnego nawilżenia, ujędrnienia i odbudowy skóry. Skrupulatnie
opracowana, ultraodmładzająca receptura działa niczym płaszcz ochronny na cerę,
zabezpieczając ją przed negatywnym działaniem promieniowania elektromagnetycznego, do
którego zaliczamy m.in. promieniowanie UV oraz niebieskie światło. Skutecznie chroni przed
stresem oksydacyjnym i doskonale wpływa na odbudowę naskórka. KREM NA DZIEŃ ROYAL
PERFECTION, powstały w oparciu o najnowsze badania w dziedzinie epigenetyki, z unikatowym
kompleksem L.C.G.S MC 8.0 głęboko wnika w struktury skóry, aby ją wygładzić i wypełnić,
wyraźnie wpływając na zmniejszenie widoczności zmarszczek. Fenomenalnie regeneruje
skórę, natychmiastowo ją ujędrniając i przywracając jej naturalny blask. Cera staje się bardziej
sprężysta, elastyczna, nawilżona oraz bardziej miękka w dotyku. To najcenniejszy koktajl
składników odżywczych, jaki możesz podarować swojej cerze.

STARANNIE WYSELEKCJONOWANY MARIAŻ DROGOCENNYCH SKŁADNIKÓW
DLA TWOJEJ SKÓRY:

``L.C.G.S MC 8.0

– skrupulatnie opracowana receptura kremu zawiera kompleks
stworzony z wykorzystaniem procesów epigenetycznych, który został wyselekcjonowany
specjalnie na potrzeby FM WORLD. Zmniejsza negatywne skutki promieniowania
elektromagnetycznego, do którego zaliczamy m.in. promieniowanie UV oraz niebieskie
światło. Ponadto skutecznie chroni przed stresem oksydacyjnym i doskonale wpływa na
odbudowę naskórka.

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

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

``Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy – to naturalny polisacharyd, który wypełnia

przestrzenie między włóknami kolagenowymi, przez co doskonale nawilża skórę i poprawia
jej elastyczność, działając odmładzająco.

KREM NA DZIEŃ ROYAL PERFECTION sprawi, że Twoja twarz odzyska
zdrowy, promienny wygląd i olśniewający blask. Dla wzmocnienia efektów
pielęgnacji polecamy stosować razem z EKSTREMALNIE LIFTINGUJĄCYM
SERUM DO TWARZY ANTI-AGING oraz ZAAWANSOWANYM KREMEM
NA NOC AGE CONTROL z serii UTIQUE.
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UTIQUE

ZAAWANSOWANY KREM NA NOC AGE CONTROL

ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM | 502027

Pojemność: 50 ml

799,00 PLN
15 980,00 PLN / 1 l

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

UTIQUE | 13

ZAAWANSOWANY KREM NA NOC AGE CONTROL to najlepszy nocny strażnik Twojego piękna.
Silnie przeciwstarzeniowe składniki nowej generacji dogłębnie regenerują, nawilżają i wygładzają cerę,
skutecznie opóźniając procesy starzenia się skóry. Zmruż oczy i rozpłyń się w sennych marzeniach,
a specjalistyczna receptura kremu zadba w tym czasie o Twoją cerę, pozostawiając ją w doskonałej kondycji.

EPIGENETICS

ZAAWANSOWANY KREM
NA NOC AGE CONTROL

ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

Bogactwo starannie dobranych, silnie przeciwstarzeniowych i ujędrniających składników aktywnych,
wnikających w skórę w czasie snu, dzięki którym każdego ranka będziesz zachwycać doskonale
nawilżoną, zregenerowaną i gładką cerą. Skrupulatnie opracowana formuła kremu zawiera
rewolucyjny kompleks L.C.G.S MC 8.0 wyselekcjonowany specjalnie dla FM WORLD, który dzięki
synergicznemu połączeniu z ekstraktem pochodzącym z tkanki twórczej szarotki alpejskiej i masłem
shea wykazuje silne działanie liftingujące i uelastyczniające oraz skutecznie opóźnia procesy
starzenia się skóry. Krem delikatnie rozjaśnia skórę oraz wyraźnie poprawia jej wygląd, wizualnie
zmniejszając zmarszczki i działając liftingująco na zwiotczałą skórę szyi. Nareszcie Twoja cera
stanie się bardziej sprężysta, nawilżona i fantastycznie napięta. W końcu odzyska swój naturalny
blask dzięki regeneracji i odżywieniu. ZAAWANSOWANY KREM NA NOC AGE CONTROL poprawi
wygląd Twojej cery i sprawi, że każdy dzień będziesz witać jeszcze piękniejsza.

REWOLUCYJNE SKŁADNIKI, KTÓRE WNIKAJĄ W TWOJĄ SKÓRĘ PODCZAS SNU:

``L.C.G.S MC 8.0 – starannie opracowana formuła kremu zawiera innowacyjny kompleks
bazujący na badaniach epigenetycznych, który został wyselekcjonowany specjalnie
dla FM WORLD. Wpływa na syntezę dwóch kluczowych dla młodego wyglądu
białek: fibronektyny, która oddziałuje m.in. na kolagen i proteoglikany, oraz proteiny
p53 biorącej udział w odnowie DNA. Dzięki temu wykazuje właściwości silnie
przeciwstarzeniowe – działa regenerująco oraz wygładzająco na cerę.

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

``Ekstrakt pochodzący z tkanki twórczej szarotki alpejskiej

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

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

Podczas gdy odpoczywasz we śnie, starannie wyselekcjonowane składniki
wnikają w Twoją skórę, by stała się gładka i promienna jak nigdy dotąd.
Dla wzmocnienia efektów pielęgnacji polecamy stosować razem
z EKSTREMALNIE LIFTINGUJĄCYM SERUM DO TWARZY ANTI-AGING
oraz KREMEM NA DZIEŃ ROYAL PERFECTION z serii UTIQUE.

NOWOŚĆ
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UTIQUE

AKTYWNY KREM POD OCZY EYE COMPLEX

EYE CREAM COMPLEX | 502028

Pojemność: 20 ml

590,00 PLN
29 500,00 PLN / 1 l

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

UTIQUE | 15

Oczy są zwierciadłem duszy. Nie pozwól, aby mankamenty skóry zakłóciły Twój wewnętrzny blask,
odbijający się w nich niczym w najczystszym diamencie. Innowacyjna receptura AKTYWNEGO
KREMU POD OCZY EYE COMPLEX doskonale nawilża i uelastycznia skórę, wizualnie spłycając
zmarszczki i rozjaśniając nieestetyczne cienie pod oczami. Nic nie zadba lepiej o delikatną skórę
okolic oczu, niż ten drogocenny klejnot z rodziny UTIQUE.

EPIGENETICS

AKTYWNY KREM POD OCZY
EYE COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX

Perfekcyjna kompozycja surowców najwyższej jakości doskonale ujędrnia i nawilża wrażliwą skórę
wokół oczu. Krem delikatnie rozjaśnia nieestetyczne cienie pod oczami, pozostawiając skórę
sprężystą i wyjątkowo odświeżoną. Fenomenalna korelacja składników – unikatowego kompleksu
L.C.G.S MC 8.0, kofeiny, niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego i ekstraktu z Albizia julibrissin oraz
darutozydu – wizualnie wygładza tzw. „kurze łapki” oraz działa liftingująco na wiotczejące górne
powieki oczu, wyraźnie je napinając. AKTYWNY KREM POD OCZY EYE COMPLEX sprawi, że Twoje
spojrzenie nabierze niezwykłego blasku.

IDEALNA KOMPOZYCJA INNOWACYJNYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE DOSKONALE
ZADBAJĄ O DELIKATNĄ SKÓRĘ OKOLIC OCZU:

``L.C.G.S MC 8.0 – promieniowanie UV i niebieskie światło mają niekorzystny wpływ

na wrażliwą skórę okolic oczu – wywołują stres oksydacyjny, a także przyczyniają się
do powstawania zmarszczek mimicznych powodowanych m.in. nadmiernym mrużeniem
oczu. Dlatego krem wzbogacono o kompleks stworzony z wykorzystaniem mechanizmów
epigenetycznych – L.C.G.S MC 8.0. Działa on na dwa sposoby: zmniejsza negatywne skutki
oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego oraz wspomaga regenerację
i wygładzenie skóry, opóźniając procesy jej starzenia.

``Kompleks ekstraktu z Albizia julibrissin oraz darutozydu – stymuluje syntezę kolagenu
i wpływa na proces regeneracji skóry, wizualnie wygładzając tzw. „kurze łapki”.
Ponadto działa liftingująco na wiotczejące górne powieki oczu, wyraźnie je napinając.

``Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy –

wykazuje wysoką przenikalność przez skórę,
przez co zwiększa jędrność skóry i poprawia jej elastyczność.

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

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

Niewielką ilość kremu nanieś opuszkami palców na skórę wokół oczu. Stosuj
codziennie rano i wieczorem, by doskonale ujędrnić delikatną skórę okolic
oczu i wizualnie wygładzić tzw. „kurze łapki”.

NOWOŚĆ
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UTIQUE

EKSTREMALNIE LIFTINGUJĄCE SERUM
DO TWARZY ANTI-AGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM | 502030

Pojemność: 30 ml

650,00 PLN
21 666,67 PLN / 1 l

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

UTIQUE | 17

Unikatowy skarb wśród luksusowych kosmetyków odmładzających. EKSTREMALNIE LIFTINGUJĄCE
SERUM DO TWARZY ANTI-AGING sprawi, że wraz z upływającym czasem nie upłynie Twoje piękno.
Silnie skoncentrowana, przełomowa formuła intensywnie regeneruje i wygładza cerę, redukując
widoczność zmarszczek oraz wyraźnie podnosząc kontur twarzy. Ten specjalistyczny kosmetyk poprawi
kondycję Twojej cery, nadając jej piękny, młody wygląd.

EPIGENETICS

EKSTREMALNIE LIFTINGUJĄCE SERUM DO TWARZY
ANTI-AGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM

Wysoce skoncentrowany kosmetyk stworzony z wykorzystaniem zaawansowanych
technologicznie składników aktywnych. Rewolucyjny kompleks L.C.G.S MC 4.0
wyselekcjonowany specjalnie dla FM WORLD intensywnie regeneruje i wygładza cerę oraz
przygotowuje ją do aplikacji kolejnych kosmetyków, potęgując ich działanie. Drogocenne
połączenie ekstraktu z kawioru oraz oligoelementów – złota, srebra i platyny – wpływa
na opóźnianie procesów starzenia się skóry. Połączenie lipodipeptydu z wartościowym
kompleksem fitoestrogenów i najnowszą, łagodniejszą dla skóry generacją pochodnej witaminy
A intensyfikuje przeciwzmarszczkowe działanie serum. Kosmetyk delikatnie rozjaśnia
przebarwienia oraz efektywnie poprawia wygląd cery. Przeciwdziała wiotczeniu skóry,
wyraźnie podnosząc kontur twarzy. Twoja cera nareszcie stanie się doskonale nawilżona
i napięta.

INTENSYWNE DZIAŁANIE ZA SPRAWĄ DROGOCENNYCH SKŁADNIKÓW:

``L.C.G.S MC 4.0 – wyjątkowa receptura serum zawiera rewolucyjny kompleks

wyselekcjonowany specjalnie dla FM WORLD, powstały w oparciu o najnowsze badania
w dziedzinie epigenetyki nazywanej przyszłością kosmetologii. Wykazuje on właściwości
silnie przeciwstarzeniowe – intensywnie regeneruje i wygładza cerę. Doskonale
przygotowuje skórę do aplikacji kolejnych kosmetyków, działając z nimi synergicznie
i potęgując ich działanie.

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

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

``Wartościowy kompleks fitoestrogenów – reguluje funkcję gruczołów łojowych.
``Drogocenne połączenie ekstraktu z kawioru oraz oligoelementów – złota, srebra,

platyny – wpływa na opóźnianie procesów starzenia się skóry, wizualnie redukując
zmarszczki.

Niewielką ilość serum rano i wieczorem wmasuj w oczyszczoną skórę
twarzy, szyi i dekoltu, by zachwycać pięknem, mimo upływu czasu.
Dla wzmocnienia efektów pielęgnacji po nałożeniu serum polecamy
zastosować kremy do twarzy z serii UTIQUE.

NOWOŚĆ
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UTIQUE

INTENSYWNIE MODELUJĄCY
KREM DO BIUSTU ULTRA FIRMING

ULTRA FIRMING BUST CREAM | 502031

Pojemność: 50 ml

540,00 PLN
10 800,00 PLN / 1 l

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

UTIQUE | 19

INTENSYWNIE MODELUJĄCY KREM DO BIUSTU ULTRA FIRMING podkreśli to, co w Tobie najbardziej
kobiece. Zaawansowana formuła opracowana z wykorzystaniem pionierskich technologii doskonale wpływa
na ujędrnienie i uelastycznienie skóry w okolicach piersi, zapewniając widoczny efekt liftingu. Bądź panią
własnego piękna. Pozwól, by innowacyjny krem UTIQUE przywrócił Twoim piersiom ponętne krągłości.

NOWOŚĆ

INTENSYWNIE MODELUJĄCY KREM DO BIUSTU
ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych kobiet, stworzyliśmy wysoce skoncentrowany
INTENSYWNIE MODELUJĄCY KREM DO BIUSTU ULTRA FIRMING stanowiący świetną
alternatywę dla inwazyjnego zabiegu modelowania piersi. Zaawansowana formuła zawiera unikatowy
kompleks Volumenic Plus MC 12.0 wyselekcjonowany specjalnie dla FM WORLD, który w połączeniu
z wysokimi stężeniami surowców o udowodnionym działaniu w rewolucyjny sposób poprawia wygląd
piersi. Staną się jędrniejsze, wizualnie większe i pełniejsze. Doskonale dobrany skład pomaga
podtrzymać i korygować kształt biustu. Od teraz na nowo pokochasz to, co w Tobie najbardziej kobiece.

PERFEKCYJNIE DOBRANE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE IDEALNY KSZTAŁT
TWOICH PIERSI:

``Unikatowy kompleks Volumenic Plus MC 12.0 inspirowany dalekowschodnią medycyną

chińską oraz wykorzystujący innowacyjne technologie stymuluje dojrzewanie i różnicowanie
komórek tłuszczowych oraz wspomaga proces magazynowania lipidów. Efektem jest tzw.
„kosmetyczny lipofilling”, który powoduje zwiększenie objętości tkanki tłuszczowej
na piersiach i stanowi doskonałą alternatywę dla zabiegów medycyny estetycznej.

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

``Kompleks alg oraz pullulanu bogaty w aminokwasy, polisacharydy, witaminę C

i B12 wzmacnia włókna tkanki podskórnej, podtrzymuje i koryguje kształt biustu.

Dążenie do perfekcji… Inspiracja pięknem kobiecego ciała… Skuteczność
połączona z rozkoszną przyjemnością… Ty i Twój INTENSYWNIE
MODELUJĄCY KREM DO BIUSTU ULTRA FIRMING będziecie nierozłączni.
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UTIQUE

SILNIE UJĘDRNIAJĄCY KREM DO CIAŁA FIRMING COMPLEX

FIRMING COMPLEX BODY CREAM | 502032

Pojemność: 120 ml

690,00 PLN

5750,00 PLN / 1 l

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

UTIQUE | 21

Zadbane i zdrowo wyglądające ciało to kunsztowna oprawa wyjątkowego portretu, a SILNIE
UJĘDRNIAJĄCY KREM DO CIAŁA FIRMING COMPLEX niczym wybitny artysta poprawi
mankamenty skóry Twojego ciała. Starannie wyselekcjonowane składniki doskonale ujędrniają,
wygładzają i napinają skórę, wspomagając redukcję tkanki tłuszczowej. Nowoczesny krem UTIQUE
poprawi wygląd Twojej sylwetki tak, abyś mogła się nią chwalić jak drogocennym dziełem sztuki.

NOWOŚĆ

SILNIE UJĘDRNIAJĄCY KREM DO CIAŁA FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM

Kompilacja najlepszych składników i przełomowej technologii dla wymodelowania Twojej sylwetki.
W oparciu o najnowsze badania naukowe stworzyliśmy unikalny kompleks Slimenum Ultra³ MC 16.0,
który połączyliśmy z wysokimi stężaniami surowców pobudzających spalanie tkanki tłuszczowej.
To zaowocowało powstaniem innowacyjnego preparatu, który w rewolucyjny sposób ujędrnia
strukturę skóry i pomaga zniwelować objawy cellulitu. Innowacyjne składniki zawarte w kremie
wspomagają procesy redukcji tkanki tłuszczowej oraz zapobiegają wiotczeniu skóry, sprawiając,
że staje się ona bardziej nawilżona i sprężysta. Piękne i zdrowo wyglądające ciało stanie się Twoim
znakiem rozpoznawczym.

KOMPILACJA NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE PERFEKCYJNIE WYMODELUJĄ
TWOJĄ SYLWETKĘ:

``Slimenum Ultra³ MC 16.0 – specjalnie dla FM WORLD znakomici specjaliści połączyli

surowce najwyższej jakości oraz wykorzystali technologie nowej generacji, aby
stworzyć przełomowy kompleks dla wymodelowania sylwetki. Ten wysoko specjalistyczny
składnik zawarty w SILNIE UJĘDRNIAJĄCYM KREMIE DO CIAŁA FIRMING COMPLEX
wpływa na zmniejszenie objętości nagromadzonej tkanki tłuszczowej, wyśmienicie
wyszczuplając ciało i widocznie redukując nierówności skóry. Dzięki temu modeluje
sylwetkę w sposób 3D, zapewniając efekty porównywalne do zabiegów ultradźwiękowych.

``Kwas ksymenowy wyraźnie uelastycznia skórę, sprawiając, że staje się napięta oraz

sprężysta. Ponadto zwiększa wydajność mechanizmów przeciwutleniających skóry,
wspierając ochronę przed stresem oksydacyjnym oraz zapewniając jej piękny, zdrowy wygląd.

``Cenne połączenie alg morskich i roślinnych protein zapewnia wizualny efekt liftingu.
``Ekstrakt z bugenwilli okazałej, drogocennej rośliny pochodzącej z Ameryki Południowej,

to zaawansowany technologicznie składnik, który wspomaga procesy redukcji tkanki
tłuszczowej oraz zapobiega wiotczeniu skóry, zwiększając syntezę proteoglikanów, kolagenu
i elastyny.

Wmasuj krem w skórę, zwracając szczególną uwagę na problematyczne
miejsca – takie jak brzuch, uda, pośladki czy ramiona, by cieszyć się
niezwykle jędrnym i pięknym ciałem.
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UTIQUE

EDYCJA LIMITOWANA – Ilość produktów w sprzedaży jest ograniczona

PERFUMY W KREMIE RUBY

RUBY SOLID PARFUM | 502029

Pojemność: 20 g

690,00 PLN

34 500,00 PLN / 1 kg

UTIQUE | 23

Wyobraź sobie, jak Twój ulubiony zapach zamienia się w wyjątkową formę, którą możesz dotknąć i upajać
się nią bez końca… Jak wtapia się w Twoją skórę, pozostawiając na niej uwodzicielski, zniewalający żądze
zapach. Jak otula Cię niczym delikatny szyfon, stając się pieszczącym zmysły doznaniem. Takie właśnie
są nasze nowe PERFUMY W KREMIE RUBY. To kwintesencja luksusu zamknięta w kremowej konsystencji.

NOWOŚĆ

PERFUMY W KREMIE RUBY
RUBY SOLID PARFUM

To niezwykły mariaż drogocennych nut zapachowych w postaci kremu, który jest źródłem
wyjątkowych doznań pieszczących zmysły. Ekskluzywna kompozycja, gdzie akordy jaśminu,
czystka i drzewa kaszmirowego filuternie przeplatają się ze słodkim aromatem wanilii i drzewa
bursztynowego, a na końcu wyłaniają się wyraziste nuty białego oudu, czarnego piżma i suchego
drewna. To kwintesencja elegancji zamknięta w pięknej oprawie. Magnetyzująca, uwodzicielska,
kusząca… Poczuj ją na własnej skórze. Dzięki temu, że perfumy mają formę kremu są niezwykle
trwałe i długo utrzymują się na skórze. Wystarczy niewielka ilość kremu, by poczuć pieszczotę, która
rozbudza wszystkie zmysły.

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

Magnetyzujące perfumy RUBY, które zdobyły Wasze serca
i nagrodę w konkursie QLTOWY KOSMETYK 2017 od
teraz są dostępne również w postaci PERFUM W KREMIE.
Naniesione na skórę będą kusić zmysłowym zapachem przez
niewiarygodnie długi czas. Wasz znany zapach w zupełnie
nowej odsłonie – wypróbujcie go już dziś.
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Regenerujący nektar
drogocennych składników...
Luksusowe żele UTIQUE to najlepszy
pielęgnacyjny koktajl dla naszego
ciała, składający się z drogocennych
kompozycji zapachowych oraz
starannie wyselekcjonowanych
kompleksów, które zapewniają skórze
natychmiastową regenerację
i intensywne nawilżenie, jednocześnie
otulając ją przez długi czas
zniewalającym zapachem. Delikatnie
oczyszczają skórę, nie naruszając przy
tym jej warstw ochronnych. Zawierają
innowacyjną formułę, specjalnie
wyselekcjonowaną dla
FM WORLD – Biohydration Plus oraz
wartościowy kompleks WhitesenseTM .
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Luksusowe żele pod
prysznic UTIQUE
zamieniają kąpiel
w fascynujące doznanie
pieszczące zmysły.
Dzięki innowacyjnym
składnikom doskonale
wpływają na kondycję
skóry, pozostawiając ją
jedwabiście gładką,
a zniewalające kompozycje
zapachowe koją zmysły
i zapewniają błogi relaks.
Podaruj sobie chwilę
niezapomnianej rozkoszy
z ekskluzywnymi żelami
pod prysznic UTIQUE.

• Biohydration Plus to unikatowa
formuła, specjalnie wyselekcjonowana
dla FM WORLD, która nadaje skórze
natychmiastowe i długotrwałe
nawilżenie. Dzięki zaawansowanej
technologii działa kompleksowo,
zapewniając naszemu ciału
błyskawiczną regenerację i ukojenie.
Dodatkowo zapobiega utracie wody,
chroniąc skórę przed wysuszeniem.
• WhitesenseTM to drogocenny
ekstrakt z białych kwiatów róży
stulistnej (Rosa centifolia L.), jaśminu
(Jasminum officinale L.) i stokrotki (Bellis
perennis L.), który natychmiastowo
nadaje ciału aksamitną gładkość
i niebywałą miękkość. Obecność
WhitesenseTM w luksusowych żelach
UTIQUE jest gwarancją niezwykłych,
zmysłowych doznań, które zapewniają
doskonałe samopoczucie.

UTIQUE
1 UTIQUE
LUKSUSOWY ŻEL
POD PRYSZNIC
GRAPEFRUIT
& ORANGE BLOSSOM
UTIQUE LUXURY SHOWER
GEL GRAPEFRUIT & ORANGE
BLOSSOM
502015

Orzeźwiający grejpfrut
doskonale współgra ze
zmysłowym kwiatem
pomarańczy. Pozwól poczuć
swojej skórze wyjątkową
świeżość i nagły przypływ
energii.

1

2 UTIQUE
LUKSUSOWY ŻEL
POD PRYSZNIC
FIG LEAVES

200 ml

99,00 PLN
495,00 PLN / 1 l

UTIQUE LUXURY SHOWER GEL
FIG LEAVES
502016

Niebanalne liście figowe
spowiją Cię intrygującą siecią
nut zapachowych… Twoja
skóra jeszcze nigdy nie była
tak gładka.

2

3

3 UTIQUE
LUKSUSOWY ŻEL
POD PRYSZNIC
AMBER

4 UTIQUE
LUKSUSOWY ŻEL
POD PRYSZNIC
OUD & ROSE

UTIQUE LUXURY SHOWER
GEL AMBER
502020

UTIQUE LUXURY SHOWER GEL
OUD & ROSE
502014

Wanilia połączona z paczulą
oraz cynamonem tworzą
niesamowitą kompozycję
zapachową, która urzeka
swoją słodyczą. Zapewnij
swojej skórze odżywienie
jakiego nigdy jeszcze nie
miała.

Zamknij oczy i daj się porwać
magnetyzującemu połączeniu
oudu z nutami róży.
To uczta dla Twojej skóry,
która odwdzięczy Ci się
wspaniałym wyglądem.

4

5 UTIQUE
LUKSUSOWY ŻEL
POD PRYSZNIC
SANDALWOOD
& PATCHOULI

UTIQUE LUXURY SHOWER GEL
SANDALWOOD & PATCHOULI
502013

Sensualne drzewo sandałowe
znakomicie uzupełnia się
z relaksującą paczulą…
To kompozycja, która zapewni
Twojemu ciału wszystko, co
najlepsze.

5
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UTIQUE
Odżywczy koktajl najlepszych
składników dla Twojej skóry
Każdy z luksusowych balsamów
UTIQUE zawiera moc odżywiających
składników, które otulają skórę niczym
delikatny jedwab. Drogocenne nuty
zapachowe doskonale łączą się
ze starannie wyselekcjonowanymi
kompleksami, które regenerują
skórę, nadając jej jednocześnie
zniewalający, intensywny zapach.
Zaawansowana formuła balsamów
zawiera innowacyjny kompleks
Revitaoils Supreme, specjalnie
wyselekcjonowany dla FM WORLD,
składający się z odżywczych olejów
oraz innowacyjny HydromanilTM ,
odpowiadający za uczucie
natychmiastowego i długotrwałego
nawilżenia skóry.
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Luksusowe balsamy
do ciała UTIQUE
to profesjonalna
pielęgnacja skóry
przypieczętowana
szczyptą finezji…
Za sprawą
wysokowartościowych
składników i jedwabistej
konsystencji nie
tylko otulają ciało
przepięknym zapachem,
ale też zapewniają mu
doskonałe nawilżenie,
miękkość oraz gładkość.
Dzięki nim poczujesz się
jak bogini w ogrodzie
pełnym zmysłowych
aromatów.

UTIQUE
LUKSUSOWY
BALSAM DO CIAŁA
AMBER
1

• Revitaoils Supreme to
innowacyjny kompleks rewitalizujący
skórę, specjalnie wyselekcjonowany
dla FM WORLD, którego sekretem
jest roślinne pochodzenie. To
wyjątkowa mieszanka olejów
z makadamii, awokado, oliwki, kokosa,
lnu, słonecznika oraz arganowca,
stanowiąca niezastąpione źródło
witamin oraz nienasyconych kwasów
tłuszczowych dla naszej skóry.
• HydromanilTM to wysoce
wartościowa substancja czynna
pochodząca z nasion peruwiańskiej
rośliny Tara. Dzięki zaawansowanej
technologii działa na dwóch poziomach:
natychmiastowo i długotrwale
poprawia stopień nawilżenia warstwy
rogowej skóry oraz reguluje proces
złuszczania naskórka, prowadząc
do poprawy wyglądu skóry.

2

1

UTIQUE LUXURY BODY BALM
AMBER
502017

Słodycz skomponowana
z wanilii, paczuli i cynamonu
przeniesie Cię do szczególnej
krainy zapachów, w której
każdy czuje się beztrosko.
Twoja skóra jeszcze nigdy nie
była tak cudownie nawilżona
i zregenerowana.

UTIQUE
LUKSUSOWY
BALSAM DO CIAŁA
GRAPEFRUIT
& ORANGE BLOSSOM
2

UTIQUE LUXURY BODY BALM
GRAPEFRUIT & ORANGE
BLOSSOM
502019

Orzeźwiający grejpfrut
i zmysłowa pomarańcza
dostarczą Twojej skórze
dawkę ożywienia, dzięki
której będzie kusić
i zachwycać niczym poddana
energetyzującemu zabiegowi
w najlepszym spa.

200 ml

99,00 PLN
495,00 PLN / 1 l

3

3 UTIQUE
LUKSUSOWY
BALSAM DO CIAŁA
OUD & ROSE

UTIQUE LUXURY BODY BALM
OUD & ROSE
502018

Róża i oud to duet, który
przyprawia o aromatyczny
zawrót głowy. Różana
kwintesencja kobiecości
miesza się ze stanowczym,
kadzidlanym oudem,
pozostawiając skórę
w doskonałej kondycji.
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UTIQUE
Bogactwo składników dla Twojej skóry. Niezastąpiony olej arganowy i jojoba dają efekt nawilżonej
i zdrowo wyglądającej skóry. Wspaniałe działanie olejku do twarzy to również zasługa olejów: z wiesiołka,
słonecznikowego, sojowego, rycynowego, nagietkowego, różanego, awokado i ryżowego, a także
wyselekcjonowanych olejków eterycznych: geraniowego, ylang-ylang i neroli.

LUKSUSOWY OLEJEK DO TWARZY
LUXURY FACE OIL

Ekskluzywna kompozycja drogocennych olejów
pochodzenia roślinnego. Przywraca zdrowy
i promienny wygląd. Zawarte w nim oleje zawierają
wysoko skoncentrowaną dawkę witamin
i antyoksydantów, zapewniając skórze
intensywne odżywienie, nawilżenie i regenerację.

``idealny pod makijaż, do stosowania na dzień
i na noc

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

30 ml | 502004

199,00 PLN
6633,33 PLN / 1 l

UTIQUE | 29

LUKSUSOWY OLEJEK DO WŁOSÓW
LUXURY HAIR REPAIR OIL

Jego moc ma źródło w unikalnym połączeniu olejów czerpanych z samego serca roślin.
Ożywia kolor i dodaje włosom blasku, pozostawiając je miękkie, gładkie i aksamitne w dotyku.

``doskonale się wchłania
``nie obciąża włosów
``ma przyjemny, marcepanowy zapach
``produkt jest wyposażony w atomizer, który znacznie ułatwia

aplikację olejku na włosy i pozwala równomiernie go rozprowadzić

50 ml | 502005

199,00 PLN
3980,00 PLN / 1 l

Naturalna siła dla Twoich
włosów. Wyszukany mariaż oleju
arganowego, jojoba, lnianego,
ze słodkich migdałów oraz masła
shea sprawia, że włosy stają się
wyraźnie mocniejsze, odżywione
i nawilżone.
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

UTIQUE AMBRE ROYAL to królewska
kompozycja, która z każdą godziną dostarcza
nowych, ezoterycznych doznań. Olśniewająca niczym
najcenniejszy klejnot. Zaskakująca jak pierwszy letni
deszcz. Przekonaj się, jak z każdą chwilą uwalnia
swój majestat, zachwycając bogactwem niezwykłych
nut zapachowych. Daj się zaprosić do mocarstwa
aromatów, gdzie prym wiedzie zmysłowość skąpana
w wyjątkowych orientalno-owocowych akordach.

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502008
UTIQUE AMBRE ROYAL to wyrafinowana kompozycja zapachowa,
która urzeka bogactwem perfekcyjnie dobranych składników. Zmysłowa
bergamotka doskonale splata się z owocowymi akordami pomarańczy i jabłka.
Po chwili do tego ognistego tańca dołączają intrygujące nuty tytoniu i drzewa
cedrowego. Na końcu wyłania się uwodzicielski aromat piżma, paczuli i mirry…
Ten zapach sprawi, że wokół Ciebie będzie roztaczać się aura pełna uroku.
Zabierze Cię w okraszoną słońcem orientalną podróż do królewskiego ogrodu
pełnego soczystych owoców. Zamknij oczy i ruszaj ku wyjątkowej przygodzie
do świata niezwykłości.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502008.02
Zapach perfekcji zamknięty w mniejszej butelce. Unikalne perfumy
UTIQUE AMBRE ROYAL są dostępne również w mniejszych, poręcznych
flakonach o pojemności 15 ml. To inny wymiar równie ekscytujących doznań.
Dzięki temu zawsze możesz mieć je przy sobie. Niech Twój ulubiony zapach
nigdy Cię nie opuszcza.

AMBRE ROYAL
Charakter: zmysłowy, czarujący,
okraszony nutą tajemniczości
Nuty zapachowe:
Głowy:
bergamotka, pomarańcza,
jabłko, cynamon
Serca:
goździk, tytoń, drzewo
cedrowe
Bazy:
paczula, bób tonka, mirra,
piżmo

UTIQUE | 31
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

Niezwykle kunsztowne perfumy UTIQUE VIOLET
OUD będą zaskakiwać Cię przy każdym użyciu. To
zapach, który nigdy się nie nudzi. Majestatyczny,
szlachetny, nieprzewidywalny… Ma w sobie
mistyczny pierwiastek, który jest początkiem nowej
podróży w nieznane. Rozpyl wokół siebie magię,
która przenika Cię z każdą chwilą coraz bardziej.
Zanurz się w fioletowej toni nieprzewidywalności.

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502012
UTIQUE VIOLET OUD to nowa, zaskakująca kompozycja zapachów, która
poprowadzi Cię wyrazistą drogą ku wyjątkowej rozkoszy. Zniewalające nuty
zmysłowej róży i drogocennego kwiatu szafranu wspaniale przeplatają się
z intrygującą, mrożoną maliną, by na końcu dopuścić do głosu cenniejsze
niż złoto drzewo agarowe oraz oszałamiające białe piżmo. Dzięki
UTIQUE VIOLET OUD poczujesz nieskończoność wszechświata i kreatywną
moc. To zapach nieszablonowy, który podkreśli Twoją wyjątkowość.

VIOLET OUD
Charakter: kunsztowny, oszałamiający

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502012.02
Tak zniewalające, że zechcesz mieć je zawsze pod ręką. Perfumy
UTIQUE VIOLET OUD z perfekcyjnej rodziny zapachów UTIQUE zamknięte
we flakonie o pojemności 15 ml możesz zabrać ze sobą wszędzie. Czuj się
wyjątkowo gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.

Nuty zapachowe:
Głowy:
róża, zamsz, kwiat szafranu
Serca:
mrożona malina, dzika róża,
cypriol
Bazy:
drewno agarowe, białe
piżmo, ambrowiec
balsamiczny

UTIQUE | 33
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

Perfumy RUBY rozbudzają zmysły i otulają skórę
niczym delikatny szyfon. Magnetyzm, pasja,
uwodzenie, najwspanialsze emocje zamknięte
w szkle. Uwodzą, zniewalają, pobudzają żądze.
Idealne zarówno dla niej, jak i dla niego.

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502003
UTIQUE Ruby to ucieczka od codzienności, mistyczna podróż
do wnętrza ludzkiej duszy. Poczuj delikatną pieszczotę, rozbudź swoje zmysły.
Zrozum znaczenie ducha zmysłowości.

RUBY

UTIQUE 15

Nuty zapachowe:
Głowy:
drzewo kaszmirowe, jaśmin,
czystek
Serca:
wanilia, drzewo
bursztynowe, nuty
balsamiczne
Bazy:
biały oud, czarne piżmo,
suche drewno

UTIQUE 15 | 502003.02
Zapach perfekcji zamknięty w mniejszej butelce. Unikalne perfumy UTIQUE
RUBY są dostępne również w mniejszych, poręcznych flakonach o pojemności
15 ml. To nowy wymiar równie ekscytujących doznań. Dzięki temu zawsze
możesz mieć je przy sobie. Niech Twój ulubiony zapach nigdy Cię nie
opuszcza.

Charakter: magnetyczny, przyciągający,
uwodzicielski

UTIQUE | 35

Hipnotyzujące perfumy RUBY są od teraz dostępne także
w postaci kremu. To niezwykły mariaż drogocennych nut
zapachowych zatopiony w konsystencji kremu, który jest
źródłem wyjątkowych doznań pieszczących zmysły.
Więcej na str. 23.
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

Zapach olśniewający niczym złoto, wykwintny
niczym ręcznie wykonana biżuteria. Ezoteryczne
doznanie, pragnienie namiętności… Perfumy GOLD
pobudzą Twoją wyobraźnię i okraszą ją odrobiną
magii. Rozpyl wokół siebie czarującą mgiełkę
zmysłowych doznań.

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502002
UTIQUE Gold to zapach, który podkreśli Twoją wartość. Majestatyczny,
esencjonalny, inspirujący. Esencja orientalnego przepychu.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502002.02
Zapach perfekcji zamknięty w mniejszej butelce. Unikalne perfumy
UTIQUE GOLD są dostępne również w mniejszych, poręcznych flakonach
o pojemności 15 ml. To nowy wymiar równie ekscytujących doznań. Dzięki
temu zawsze możesz mieć je przy sobie. Niech Twój ulubiony zapach nigdy Cię
nie opuszcza.

GOLD
Charakter: luksusowy, wykwintny
Nuty zapachowe:
Głowy:
czerwony pieprz,
drzewo cedrowe, gałka
muszkatołowa
Serca:
irys, szafran, wetiwer
Bazy:
cypriol, paczula, czarne
piżmo, bursztyn

UTIQUE | 37
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

Nadaje wyjątkowe znaczenie każdej chwili,
uzależnia, oszałamia i upaja. BLACK to perfumy
o tajemniczym wymiarze, w którym ciepło spotyka
się z wytwornością. Otul się zapachem czarnej
elegancji, który wyzwoli w Tobie ducha
zmysłowości.

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502001
UTIQUE Black to uosobienie elegancji, rozmachu i pewności siebie.
Zapach intrygujący, niezapomniany, legendarny.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502001.02
Zapach perfekcji zamknięty w mniejszej butelce. Unikalne perfumy
UTIQUE BLACK są dostępne również w mniejszych, poręcznych flakonach
o pojemności 15 ml. To nowy wymiar równie ekscytujących doznań. Dzięki
temu zawsze możesz mieć je przy sobie. Niech Twój ulubiony zapach nigdy
Cię nie opuszcza.

BLACK
Charakter: elegancki, wyszukany,
tajemniczy
Nuty zapachowe:
Głowy:
nuty drzewne, szafran,
styraks
Serca:
wetiwer, bursztyn, wanilia
Bazy:
skóra, drzewo sandałowe,
drzewo bursztynowe

UTIQUE | 39
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

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

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502009
Perfumy UTIQUE BUBBLE to połączenie dwóch fascynujących światów,
gdzie świeżość przenika się z niezwykłym bogactwem hipnotyzujących nut
zapachowych. Za sprawą cytrusowych i kwiatowych akordów poczujesz
wyjątkowe orzeźwienie. Po chwili uwiodą Cię magnetyzujące nuty drzewne
przenikające się z drogocennym piżmem, które zostaną z Tobą na bardzo długi
czas... Szczególne połączenie świeżości i wyrazistych aromatów to wyjątkowo
sensualne doznanie, które przykuwa uwagę i poprawia nastrój.

BUBBLE
Charakter: urzekający, rozkoszny

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502009.02
W każdej chwili miej przy sobie bogactwo świeżości. Perfumy UTIQUE
BUBBLE z luksusowej gamy zapachów UTIQUE we flakonie o pojemności
15 ml możesz wziąć ze sobą w każdą podróż. Rozkoszuj się sensualnymi
doznaniami bez ograniczeń, zawsze i wszędzie.

Nuty zapachowe:
Głowy:
bergamotka, kardamon,
limonka
Serca:
konwalia, jaśmin, mięta
Bazy:
drzewo gwajakowe, piżmo,
cedr

UTIQUE | 41

NOWOŚĆ

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ
W POJEMNOŚCI

15 ML
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

UTIQUE to najwyższa jakość w świecie
luksusowych perfum i kosmetyków, zapewniająca
bukiet szczególnych, zmysłowych doznań.
Oto FLAMINGO – zapach nieodkrytego raju.
Tajemniczy i niezaprzeczalnie czarujący.
Kwintesencja niewinności i klasy.

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502007
UTIQUE FLAMINGO jest niczym cudowna, barwna opowieść.
Niezapomniana przygoda, w której zatapiają się wszystkie zmysły. Zanurz się
w nim, a nikt nie przejdzie obok Ciebie obojętnie.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502007.02
Zapach perfekcji zamknięty w mniejszej butelce. Unikalne perfumy
UTIQUE FLAMINGO są dostępne również w mniejszych, poręcznych
flakonach o pojemności 15 ml. To nowy wymiar równie ekscytujących doznań.
Dzięki temu zawsze możesz mieć je przy sobie. Niech Twój ulubiony zapach
nigdy Cię nie opuszcza.

FLAMINGO
Charakter: czarujący, kuszący niczym
zakazany owoc
Nuty zapachowe:
Głowy:
róża rdzawa, jeżynowy
sorbet, nuty zielone
Serca:
róża damasceńska, jaśmin,
morela
Bazy:
nuty drzewne, krystaliczny
akord róży, piżmo

UTIQUE | 43
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UTIQUE

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

349,00 PLN 75,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

5000,00 PLN / 1 l

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

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502006
UTIQUE MUFFIN to drogocenny skarb. Spełnienie pragnień ukrytych
w każdej kropli szlachetnej esencji. Olśniewający i hipnotyczny.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502006.02
Zapach perfekcji zamknięty w mniejszej butelce. Unikalne perfumy
UTIQUE MUFFIN są dostępne również w mniejszych, poręcznych flakonach
o pojemności 15 ml. To nowy wymiar równie ekscytujących doznań. Dzięki
temu zawsze możesz mieć je przy sobie. Niech Twój ulubiony zapach nigdy
Cię nie opuszcza.

MUFFIN
Charakter: intrygujący, szlachetny,
niezapomniany
Nuty zapachowe:
Głowy:
cytryna, róża, szafran
Serca:
nuty drzewne, piwonia,
amyris, nuty skóry
Bazy:
bursztyn, oud, wanilia

UTIQUE | 45
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UTIQUE 15

ZESTAW BIAŁY

Zaperfumowanie: 20% | 2x Pojemność: 15 ml

ZESTAW CZARNY
3x Pojemność: 15 ml

140,00 PLN 210,00 PLN
4666,67 PLN / 1 l

4666,67 PLN / 1 l

UTIQUE | 47

Perfumy UTIQUE są dostępne nie tylko w mniejszych, poręcznych flakonach o pojemności 15 ml,
ale również w eleganckich zestawach. Zniewalające zapachy w pięknej oprawie.
W naszym magicznym świecie perfum dajemy Ci nieograniczone możliwości.

ZESTAW CZARNY
BLACK SET | 502010

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

ZESTAW BIAŁY
WHITE SET | 502011

Biała nonszalancja zamknięta
w pięknym pudełku. Zestaw zawiera
dwa intrygujące zapachy – FLAMINGO
i MUFFIN o pojemności 15 ml.
Chcesz podarować je komuś
w prezencie? A może zatrzymasz
je dla siebie, by w zależności od
nastroju otulać się codziennie innym
zapachem? Każda z tych możliwości
jest doskonałą opcją.

ŹRÓDŁO
MŁODEJ SKÓRY

Chcemy, aby nasza cera jak najdłużej
pozostała napięta, jędrna i pełna blasku.
W laboratoriach na całym świecie naukowcy
nieustannie badają i udoskonalają receptury,
które pozwolą zatrzymać czas na naszej
skórze. Skorzystaliśmy z najnowocześniejszych
technologii, zaczerpnęliśmy z przełomowych
odkryć, aby stworzyć markę specjalistycznych
kosmetyków FONTAINAVIE. To nasz
sprawdzony przepis na nieprzemijającą
młodość. Przekonaj się o tym na własnej
skórze.

50 | FONTAINAVIE / NOWOŚCI

FONTAINAVIE
EKSKLUZYWNY KREM DO TWARZY PRZECIW OZNAKOM STARZENIA SPF 50
to luksusowa pielęgnacja anti-aging stworzona z połączenia zaawansowanej technologii
i składników najwyższej jakości. Dowiedz się, jak oszukać czas i zatrzymać młodość.

EKSKLUZYWNY KREM DO TWARZY
PRZECIW OZNAKOM STARZENIA SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Za sprawą innowacyjnej formuły zapewnia wielowymiarową
pielęgnację i ochronę skóry. Synergiczne działanie składników
aktywnych wpływa na dogłębne nawilżenie, odżywienie i regenerację
cery. Z kolei specjalny system filtrów UVA/UVB działa niczym
płaszcz ochronny na skórę, zapobiegając fotostarzeniu i powstawaniu
przebarwień. To najwyższej jakości kosmetyk niezastąpiony w każdym
momencie. Podaruj skórze luksusową pielęgnację, na którą zasługuje.

``unikalna, transparentna konsystencja sprawia, że krem

doskonale się wchłania i z łatwością rozprowadza się po
powierzchni skóry

``idealnie nadaje się pod makijaż
``hipoalergiczny i wodoodporny
50 ml | 503029

299,00 PLN
5980,00 PLN / 1 l

FONTAINAVIE / NOWOŚCI | 51

NOWOŚĆ

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE STARANNIE WYSELEKCJONOWANYCH SKŁADNIKÓW:

``olej Inca Inchi – powstaje w wyniku wyprasowania na zimno orzechów rośliny Sancha Inchi rosnącej w peruwiańskiej dżungli. Zawiera

największą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych wśród wszystkich naturalnych olejów roślinnych oraz antyoksydanty (witaminy A
i E). Dzięki temu doskonale uelastycznia i ujędrnia skórę, pobudzając produkcję kolagenu oraz wizualnie wygładza zmarszczki i spowalnia
ich powstawanie

``ekstrakt z alg – to prawdziwy skarb z morskich głębin będący nieocenionym źródłem łatwo przyswajalnych makro- i mikroelementów

oraz witamin. Jedną z najcenniejszych zalet alg jest to, że zawarte w nich składniki bardzo dobrze wchłaniają się przez warstwę lipidową
naskórka i w ten sposób dogłębnie odżywiają, regenerują i nawilżają cerę

``przeciwutleniacze – pochodna witaminy C i octan witaminy E – neutralizują wolne rodniki, które od lat są uznawane za jedną z przyczyn
przedwczesnego starzenia się skóry. Dzięki temu skutecznie wpływają na spowolnienie procesów powstawania zmarszczek

``bisabolol – to najważniejsza substancja czynna zawarta w kwiecie rumianku, która zapewnia wyjątkowe działanie łagodzące, kojąc
podrażnienia skóry. Ponadto ma działanie przeciwzapalne i wspomaga procesy regeneracji naskórka

52 | FONTAINAVIE

FONTAINAVIE
AKTYWNA FRAKCJA KORZENIA
RABARBARU LEKARSKIEGO

1

– to zaawansowany technologicznie składnik,
który działa wielopoziomowo na skórę, znakomicie
pobudzając jej naturalne mechanizmy nawilżania.
Wspomaga intensywną regenerację i odnowę bariery
lipidowej, dzięki czemu skutecznie chroni skórę
przed odwodnieniem i negatywnymi czynnikami
zewnętrznymi. Dodatkowo doskonale reguluje
naturalny proces łuszczenia się skóry, przyczyniając
się do widocznej poprawy jej kolorytu i przywracając
jej blask oraz promienny wygląd.

EKSTRAKT Z LIŚCI AGAWY
NIEBIESKIEJ

2

– unikalna substancja przeciwstarzeniowa
o niezwykle wysokiej efektywności działania.
Tworzy na powierzchni skóry sieć polisacharydów,
które działają na skórę na dwa sposoby – zapewniają
odczuwalny efekt liftingu, natychmiast napinając
i ujędrniając skórę, a także doskonale wypełniają
zmarszczki, skutecznie zmniejszając ich widoczność
już podczas pierwszej aplikacji.

BETAINA

3

– to wysoko oczyszczona substancja naturalnie
występująca w roślinach. Dzięki najnowszym
technologiom jest wykorzystywana w kosmetyce
jako substancja silnie nawilżająca skórę i regulująca
gospodarkę wodną jej komórek. Za sprawą swojej
wyjątkowej struktury skutecznie wzmacnia barierę
lipidową skóry, zapobiegając nadmiernej utracie
wody z naskórka, i doskonale chroni go przed
odwodnieniem oraz podrażnieniem.

Każdy krem FONTAINAVIE z serii SILVER IMPULSE, GOLDEN BLISS
i CAVIAR REVIVAL został wzbogacony o 3 innowacyjne składniki.
Nowy skład jest gwarancją jeszcze skuteczniejszego działania.
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Wykorzystujemy innowacyjne technologie, aby marzenie o jędrnej, napiętej i wiecznie młodej skórze
było w zasięgu Twoich możliwości. Dlatego nieustannie badamy i doskonalimy receptury naszych
specjalistycznych kosmetyków, chcąc zaoferować Ci najskuteczniejszą pielęgnację przeciwstarzeniową
na rynku.

MISJA: UKOJENIE I OCHRONA | Seria polecana dla cery mieszanej, tłustej, z niedoskonałościami, skłonnej do podrażnień.
• Matrixyl® 3000 – innowacyjne połączenie Tripeptydu-1 i Tetrapeptydu-7 pobudza produkcję kolagenu, opóźnia pierwsze procesy
starzenia się skóry, zapobiega jej wiotczeniu, poprawia elastyczność
• Srebro – reguluje wydzielanie sebum, utrzymując równowagę skóry
• Kwas hialuronowy – zapewnia prawidłowe nawilżenie, zapobiega nadmiernemu rogowaceniu naskórka
• Kofeina – stymuluje mikrokrążenie, zmniejsza obrzęki i cienie, wygładza i napina skórę

NOWY, ULEPSZONY
SKŁAD W KAŻDYM KREMIE

KREM NA DZIEŃ SILVER IMPULSE KREM NA NOC SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

KREM POD OCZY SILVER IMPULSE

Innowacyjna formuła ze srebrem, kompleksem
Tripeptydu-1 i Tetrapeptydu-7 oraz kwasem
hialuronowym dla nawilżenia i ukojenia skóry oraz
jej pięknego, młodego wyglądu. O lekkiej konsystencji.
Odżywia skórę i chroni ją przed działaniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Bogata mieszanka aktywnych składników
o intensywnie pielęgnującym działaniu: innowacyjny
Matrixyl® 3000 opóźnia procesy starzenia się skóry,
srebro dba o jej równowagę, a kwas hialuronowy
doskonale nawilża. Efekt: redukcja śladów
odwodnienia i podrażnienia skóry.

Rewitalizuje, koi i odpręża delikatną skórę wokół
oczu. Matrixyl® 3000 zapobiega wiotczeniu skóry,
poprawiając jej napięcie i elastyczność, a wyciąg
z rumianku zmniejsza obrzęki i opuchliznę.

``z antyoksydacyjną witaminą E, wyciągiem

``srebro zapobiega podrażnieniom
``z pobudzającą mikrokrążenie kofeiną oraz

``normalizuje gospodarkę lipidową skóry

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną

mieszanej i tłustej

kojącymi wyciągami z rumianku i żeń-szenia

``żeń-szeń pobudza odnowę skóry, rumianek

frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną
60 g | 503005.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

SILVER IMPULSE EYE CREAM

z korzenia skrzypu polnego, srebrem i kofeiną
frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

przynosi ukojenie, a ekstrakt z korzenia
dzięgla ma właściwości przeciwzapalne

21 g | 503007.02

frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

6619,05 PLN / 1 kg

60 g | 503006.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

139,00 PLN
PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15
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FONTAINAVIE
MISJA: POPRAWA ELASTYCZNOŚCI I ROZŚWIETLENIE | Kosmetyki dla skóry potrzebującej ujędrnienia

i regeneracji, pozbawionej blasku.

• 24-karatowe złoto – opóźnia procesy starzenia się skóry i powstawania zmarszczek, działa kojąco, dodaje cerze blasku
• Roślinne komórki macierzyste w kremach na noc i pod oczy – pochodzą z wyjątkowo rzadkiej odmiany szwajcarskiej jabłoni,
poprawiają witalność komórek macierzystych skóry, odpowiadających za jej młody wygląd
• Koenzym Q10 – działa antyoksydacyjnie, przeciwdziała wolnym rodnikom i fotostarzeniu się skóry
• Ekstrakt z żeń-szenia – pobudza odnowę skóry, poprawia jej ukrwienie, działa odmładzająco i regenerująco
• Kwas hialuronowy – doskonale wiąże wodę w naskórku, wygładza

NOWY, ULEPSZONY
SKŁAD W KAŻDYM KREMIE

KREM NA DZIEŃ GOLDEN BLISS

KREM NA NOC GOLDEN BLISS

KREM POD OCZY GOLDEN BLISS

Królewska formuła z 24-karatowym złotem
dla skóry potrzebującej napięcia, wygładzenia
i witalności. Chroni przed szkodliwym wpływem
czynników zewnętrznych. Koenzym Q10
spowalnia procesy starzenia się skóry i stymuluje
jej regenerację.

Synergiczne działanie doskonale wyselekcjonowanych
składników odmładzających – 24-karatowego złota,
roślinnych komórek macierzystych i koenzymu Q10
– dla nocnego odżywienia i poprawy elastyczności
skóry. Ratunek dla cery potrzebującej napięcia
i wygładzenia, pozbawionej blasku.

``bogaty w składniki odżywcze
``z dodającym blasku proszkiem perłowym,

``zielona herbata działa antyoksydacyjnie, aloes

Eliksir dla zmęczonej skóry, oparty na roślinnych
komórkach macierzystych z jabłoni o działaniu
regenerującym. Doskonale nawilża i wygładza
delikatną skórę w okolicach oczu, zapobiega
zaczerwienieniom. Zawiera cenne drobinki
24-karatowego złota i stymulującą mikrokrążenie
kofeinę.

GOLDEN BLISS DAY CREAM

wyciągiem z pestek winogron i aloesem

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną

frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

60 g | 503002.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

GOLDEN BLISS EYE CREAM

– łagodząco, a kwas hialuronowy – nawilżająco

``potrójna moc roślinnych wyciągów:

frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną
60 g | 503003.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

ze skrzypu polnego, oczaru wirginijskiego
i pestek winogron
frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

21 g | 503004.02

139,00 PLN
6619,05 PLN / 1 kg

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15
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FONTAINAVIE
MISJA: NAWILŻENIE I REWITALIZACJA | Kosmetyki polecane dla skóry przesuszonej, potrzebującej odżywienia,

zmęczonej, poszarzałej.

• Ekstrakt z kawioru – źródło młodości pochodzące z głębin morza, działa odmładzająco i nawilżająco, zawiera cenne składniki
odżywcze, takie jak aminokwasy i dobroczynne dla skóry NNKT
• Biokolagen – naturalny morski kolagen pozyskiwany z ryb, składnik o wyjątkowej czystości i koncentracji; odpowiada za napięcie,
wygładzenie i ujędrnienie skóry, nawilża, regeneruje i odmładza, tworzy delikatny film ochronny, zabezpieczający przed nadmierną
utratą wody
• Kompleks diamentowo-peptydowy – działa przeciwstarzeniowo, wpływa na jędrność i elastyczność skóry
• Kwas hialuronowy – intensywnie nawilża i odżywia skórę

NOWY, ULEPSZONY
SKŁAD W KAŻDYM KREMIE

NOWA
INNOWACYJNA
STRUKTURA

KREM NA DZIEŃ
CAVIAR REVIVAL

KREM NA NOC
CAVIAR REVIVAL

SERUM POD OCZY
CAVIAR REVIVAL

Skarb z morskich głębin – ekstrakt z kawioru
– to prawdziwy eliksir młodości dla skóry. Działa
w synergii ze skoncentrowanym biokolagenem,
który wpływa na wygładzenie i ujędrnienie skóry
oraz tworzy delikatny film ochronny na jej
powierzchni. Dodatek 24-karatowego złota jest
doskonałym nośnikiem substancji odżywczych.

Nocna odbudowa skóry dzięki bogatej mieszance
cennych składników aktywnych. Ekstrakt z kawioru
działa odmładzająco, biokolagen o wysokim stężeniu
napina i ujędrnia skórę, a kwas hialuronowy
doskonale ją nawilża.

Cenny ekstrakt z kawioru to fundament
doskonałego odżywienia delikatnej skóry wokół
oczu. Jego działanie zostało wzmocnione
biokolagenem o działaniu napinającym oraz
unikalnym kompleksem peptydowo-diamentowym.

CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

``z regenerującym ekstraktem z żeń-szenia
``z nową formułą wzbogaconą o aktywną

frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

60 g | 503008.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

``ze srebrem i stymulującym ekstraktem

``olej arganowy działa antyoksydacyjnie

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną

``z nową formułą wzbogaconą o aktywną

60 g | 503009.02

21 g | 503010.02

3316,67 PLN / 1 kg

6619,05 PLN / 1 kg

z żeń-szenia

frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

199,00 PLN
PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15

i regenerująco

frakcję korzenia rabarbaru lekarskiego,
ekstrakt z liści agawy niebieskiej oraz betainę

139,00 PLN
PRODUKT DOSTĘPNY OD 2018-10-15
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LIFTINGUJĄCE SERUM
POD OCZY FONTAINAVIE
OKRZYKNIĘTE STYLOWYM
KOSMETYKIEM 2016 ROKU.
Czytelniczki prestiżowego serwisu Styl.pl uznały
Liftingujące serum pod oczy FONTAINAVIE
za najlepszy kosmetyk w kategorii: pielęgnacja
twarzy. Plebiscyt na Stylowy Kosmetyk
od lat cieszy się popularnością i zaufaniem
wśród użytkowniczek serwisu Styl.pl.
Dzięki niemu mogą one z bogatej oferty
producentów wybrać artykuły najwyższej
jakości i skuteczności – a do takich
kosmetyków należy właśnie
nasze doskonałe serum.

LIFTINGUJĄCE SERUM
POD OCZY
LIFT EXTREME EYE SERUM

Ekskluzywne serum liftingujące
precyzyjnie niweluje cienkie linie
i zmarszczki oraz redukuje obrzęki
pod oczami. Dzięki połączeniu
Pentapeptydu-18 i Heksapeptydu-8 działa
podobnie jak botoks, napinając, ujędrniając
i wygładzając skórę.

``zapewnia efekt liftingu
``do stosowania pod oczy i na
wybrane partie twarzy

5 ml | 503001

220,00 PLN
44000,00 PLN / 1 l
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PRODUKTY DO OPALANIA
DLA KOCHAJĄCYCH LATO PRZEZ CAŁY ROK
Słoneczna aura nas nie opuszcza – dla nas lato trwa przez cały rok. W związku
z tym przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę unikatowych produktów,
dzięki którym zawsze będziecie zachwycać piękną i zdrowo wyglądającą
opalenizną. Nie zapomnijcie wziąć ich ze sobą w styczniu na słoneczne
MALEDIWY, gdzie odbędzie się 14. ROCZNICA FM WORLD.
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FM WORLD świętuje 14. ROCZNICĘ na słonecznych MALEDIWACH.
Nie zapomnij wziąć ze sobą naszych doskonałych produktów do
opalania. Dla nas słońce świeci o każdej porze roku.
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NOWOŚĆ

SPRAY DLA DZIECI SPF 50

EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

To zaawansowany technologicznie produkt, dzięki któremu ochrona delikatnej skóry dzieci przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych zamienia się w prawdziwą, słodką przyjemność. Za sprawą innowacyjnej
formuły zawierającej system wysokich filtrów UVA/UVB nie tylko wspomaga ochronę wrażliwej skóry dzieci
przed poparzeniami słonecznymi, ale również doskonale ją nawilża, odżywia i regeneruje. To unikalny produkt,
który pokochają zarówno rodzice, jak i ich pociechy.

``fantastyczna konsystencja w postaci lekkiej pianki doskonale się aplikuje
oraz błyskawicznie się wchłania

``o apetycznym zapachu truskawek
``hipoalergiczny i wodoodporny
``przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia
150 ml | 503028

129,00 PLN
860,00 PLN / 1 l

WYSOKA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA I DOSKONAŁA PIELĘGNACJA
DZIĘKI WYJĄTKOWYM SKŁADNIKOM:

2 1
w

``cenny dipeptyd – karnozyna – nie tylko wspomaga ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, ale również przed

negatywnymi skutkami zanieczyszczonego powietrza. Ponadto wykazuje właściwości antyoksydacyjne, działając synergicznie z witaminą E
w redukcji uszkodzeń DNA komórki wywołanych stresem oksydacyjnym

``bogaty w aminokwasy, enzymy, witaminy i minerały sok z aloesu wspaniale nawilża, odżywia i koi delikatną dziecięcą skórę
``posiadająca wyjątkowe właściwości łagodzące alantoina działa niczym kojący kompres na podrażnioną skórę oraz wzmacnia cienką warstwę
hydrolipidową skóry najmłodszych

``najważniejsza substancja czynna zawarta w rumianku – bisabolol – wykazuje silne działanie łagodzące oraz pobudza regenerację tkanek
i odbudowę naskórka

``octan witaminy E, wywierając działanie ochronne na lipidy błon komórkowych, podwyższa zdolność wiązania wody przez skórę, dzięki czemu
zapewnia uczucie dogłębnego nawilżenia

``pantenol to niezastąpiony środek łagodzący, który dodatkowo przyspiesza regenerację naskórka i doskonale nawilża skórę
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KOSMETYKI DO OPALANIA
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1

ARGANOWY OLEJEK
DO OPALANIA
ARGAN OIL SUNSCREEN SPRAY

SPF 6 / NISKA OCHRONA
Wspomaga ochronę przed
szkodliwym działaniem promieni
słonecznych. Odporny na działanie
wody i basenowego chloru.

``z nawilżającymi i ujędrniającymi

olejami: arganowym i makadamia,
masłem karite oraz witaminą E

``przeciwdziała nadmiernemu

wysuszeniu i fotostarzeniu się
skóry

150 ml | 504002

49,90 PLN
332,67 PLN / 1 l

2

MLECZKO DO
OPALANIA DLA DZIECI
I NIEMOWLĄT

KOKOSOWE MLECZKO
DO OPALANIA

MLECZKO DO
OPALANIA W SPRAYU

KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION

SPF 15 / ŚREDNIA OCHRONA

SPF 50 / WYSOKA OCHRONA

SPF 50 / WYSOKA OCHRONA

SPF 30 / WYSOKA OCHRONA

Najlepsza ochrona dla wrażliwej
i delikatnej skóry dzieci i niemowląt.
Zmniejsza ryzyko podrażnień
i poparzeń słonecznych oraz
zapobiega nadmiernemu wysuszeniu
skóry. Odporne na działanie wody,
basenowego chloru i piasku.

Doskonale wspomaga ochronę przed
szkodliwym działaniem promieni UV.

O ultralekkiej, innowacyjnej formule.
Wspomaga ochronę przed szkodliwym
działaniem promieni UV i wspaniale
nawilża ciało. Zawiera olej kokosowy,
który uelastycznia skórę. Odporne na
działanie wody, basenowego chloru
i piasku.

``bezpieczne już od 6. miesiąca
życia

``z D-pantenolem i alantoiną
o właściwościach kojących

150 ml | 504006

69,00 PLN
460,00 PLN / 1 l

1

COCONUT SUNSCREEN LOTION

``z olejem kokosowym, który

intensywnie nawilża i poprawia
jędrność skóry

``przeciwdziała nadmiernemu

``przeciwdziała fotostarzeniu

200 ml | 504003

``szybko się wchłania, nie klei

wysuszeniu i fotostarzeniu
się skóry

49,90 PLN
249,50 PLN/1 l

200 ml | 504004

2

ULTIMATE SUNCARE BODY SPRAY

59,90 PLN
299,50 PLN / 1 l

się skóry i zmniejsza ryzyko
powstawania przebarwień

i nie pozostawia białych smug

150 ml | 504005

69,00 PLN
460,00 PLN / 1 l
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CHŁODZĄCA MGIEŁKA
PO OPALANIU
AFTER SUN COOLING MIST

Błyskawicznie łagodzi oparzenia i podrażnienia
skóry spowodowane zbyt intensywnym
opalaniem. Dobrze się wchłania, pozostawiając
skórę jedwabiście gładką.

``chłodzi i nawilża, przynosząc skórze
ukojenie

``z łagodzącymi składnikami: miąższem
z aloesu, mentolem i humektantami

150 ml | 504007

44,90 PLN
299,33 PLN / 1 l

ŁAGODZĄCY BALSAM
PO OPALANIU
Z D-PANTENOLEM

AFTER SUN SOOTHING D-PANTHENOL LOTION

Doskonale łagodzi oparzenia i podrażnienia
skóry spowodowane zbyt intensywnym
opalaniem. Momentalnie się wchłania,
pozostawiając skórę jedwabiście gładką.

MLECZKO 2 W 1
„TROPIKALNA ULGA”
TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK

Jedno mleczko – podwójne działanie. Koi
podrażnienia skóry wywołane zarówno
nadmiernym opalaniem, jak i ukąszeniami.
Widocznie zmniejsza skutki
oparzeń słonecznych.

``chłodzi i nawilża, przynosząc skórze

``z olejkami eterycznymi, tworzącymi

``z miąższem z aloesu i D-pantenolem

``doskonale łagodzi dzięki potrójnej mocy

150 ml | 504008

``nawilża i wygładza skórę

ukojenie

39,90 PLN
266,00 PLN / 1 l

naturalną barierę zapachową

D-pantenolu, alantoiny oraz kadzidłowca

150 ml | 504009

49,00 PLN
326,67 PLN / 1 l

ODKRYJ
PIĘKNO
ZDROWYCH
WŁOSÓW

Profesjonalna pielęgnacja włosów
w domowym zaciszu? Od teraz to możliwe.
Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom,
stworzyliśmy prestiżową linię kosmetyków
HAIRLAB, która zapewnia włosom zdrowy
i piękny wygląd. Bogaty skład i doskonałe
receptury dopasowane do indywidualnych
potrzeb sprawią, że marzenie o wspaniałej
fryzurze stanie się rzeczywistością. Podaruj
swoim włosom to, co najlepsze, a staną
się Twoją najpiękniejszą ozdobą.
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HAIRLAB

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW

AQUA

2

Dzięki intensywnie odżywiającej formule wzbogaconej o dodatkową porcję
kwasu hialuronowego seria AQUA 2 doskonale nawilża suche, skłonne do
puszenia się oraz zniszczone włosy. Przywraca im sprężystość i jedwabistość,
jednocześnie chroniąc ich kolor i nadając niewiarygodny blask.
Zapewnij swoim włosom nawilżenie jakiego nigdy jeszcze nie miały.
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Maciej Maniewski – fryzjer gwiazd, wirtuoz nożyczek, przewodniczący Jury w programie
telewizyjnym „Mistrzowskie cięcie” oraz prowadzący program „Afera fryzjera”, mistrz
metamorfoz z programu „Sablewskiej sposób na modę”, mecenas kultury, od lat związany
z branżą fashion. Człowiek, przed którym włosy nie mają żadnych tajemnic.
Teraz jest ambasadorem prestiżowej linii do włosów HAIRLAB.

SZAMPON DO WŁOSÓW
PRZESUSZONYCH

MASKA
DO WŁOSÓW SUCHYCH

Zapomnij o suchych włosach pozbawionych
blasku. Szampon sprawia, że nawet najbardziej
przesuszone włosy odzyskują zdrowy wygląd
i są lśniące. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego
intensywnie je nawilża, odżywia i wzmacnia.
Delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy.

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

AQUA 2 SHAMPOO

``zawiera kwas hialuronowy, dzięki któremu
niezwykle intensywnie nawilża włosy

``poprawia kondycję włosów: odżywia
je i wzmacnia

``dzięki niemu włosy odzyskują zdrowy
oraz piękny wygląd: stają się lśniące
i sprężyste

``najlepiej stosuj w duecie z AQUA 2 MASK
250 ml | 520001

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

AQUA 2 MASK

``spłukiwana
``bogata w: olej lniany, olej jojoba i olej ryżowy,

które intensywnie nawilżają i odżywiają włosy

``dzięki niej bezproblemowo rozczeszesz włosy
``zapobiega łamliwości i elektryzowaniu włosów
``w celu wzmocnienia działania maski warto do

INTENSYWNIE
NAWILŻAJĄCY OLEJEK DO
WŁOSÓW
AQUA 2 OIL

Nawilża i wygładza włosy, a także zapobiega
rozdwajaniu się końcówek oraz ułatwia
rozczesywanie. Specjalnie dobrane składniki
zabezpieczają włosy przed utratą wody.
Wystarczy wmasować we włosy jedną kroplę
olejku, by nadać im niezwykłą miękkość
i delikatność (jeśli chcesz uzyskać
spektakularny efekt, możesz użyć kilku
kropel).

``zawiera odżywczy olej jojoba, który
poprawia kondycję włosów

niej dodać kilka kropel olejku AQUA2 OIL

``można go stosować na mokre

kilka kropel IDEAL2 COLOR ELIXIR, który
wydobędzie niezwykłą głębię koloru i zapewni
włosom piękny blask

``mocno nawilża włosy, nadając

``jeśli masz farbowane włosy, dodaj do maski

250 ml | 520003

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

i suche włosy

im niezwykłą miękkość i blask

``dzięki niemu rozdwojone końcówki

przestaną być już Twoim problemem

100 ml | 520004

159,00 PLN
1590,00 PLN / 1 l
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SZAMPON
ODBUDOWUJĄCY
DO WŁOSÓW

MASKA
ODBUDOWUJĄCA
DO WŁOSÓW

SPRAY
ODBUDOWUJĄCO-MINERALIZUJĄCY

Przeznaczony do włosów suchych,
łamliwych, bardzo zniszczonych,
uwrażliwionych po zabiegach
chemicznych. Zawiera pantenol,
dzięki któremu doskonale odżywia,
odbudowuje i wzmacnia włosy.
Delikatnie oczyszcza skórę głowy.

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

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

``intensywnie odżywia zniszczone

``delikatna i przyjemna pielęgnacja

``doskonale łączy właściwości

``spłukiwana
``świetnie radzi sobie nawet

``zawiera odżywczy pantenol
``stosuj w duecie z maską

``w celu wzmocnienia działania maski

INTENSE 2 REGENERATING SHAMPOO

włosy

oczyszczające z intensywną
regeneracją i ochroną

INTENSE2 REGENERATING
MASK

250 ml | 520005

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

INTENSE 2 REGENERATING MASK

uwrażliwionych włosów

z najbardziej zniszczonymi włosami

warto do niej dodać kilka kropel
olejku IDEAL 2 COLOR ELIXIR
(szczególnie, jeśli masz farbowane
włosy)

250 ml | 520006

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

INTENSE 2 REGENERATING SPRAY

``zawiera odżywiający włosy
pantenol

``nie wymaga spłukiwania
``nie obciąża włosów
``niezwykle szybki i łatwy

w aplikacji: spryskaj nim włosy
od nasady aż po same końce,
a odzyskają zdrowy wygląd.

150 ml | 520007

159,00 PLN
1060,00 PLN / 1 l
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INTENSE
REGENERATING
Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom zapewnia intensywne
nawilżenie i odżywienie włosów. Seria składa się z trzech idealnie
dobranych produktów, mających na celu zagwarantowanie suchym
i zniszczonym włosom jak najlepszej kondycji. INTENSE2 REGENERATING to
zregenerowane, zdrowe włosy, które są gwarancją pięknej fryzury.
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VOLUME

2

Seria VOLUME2 gwarantuje niewiarygodną objętość przy jednoczesnym odżywieniu
i nawilżeniu. Za sprawą unikatowej i wyjątkowej receptury włosy będą wzmocnione, na
nowo odkryją swoją elastyczność i blask. Dzięki VOLUME2 będziesz się cieszyć burzą
zdrowo wyglądających włosów. Podaruj swoim włosom objętość jakiej nigdy nie miały.
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SZAMPON ZWIĘKSZAJĄCY
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW

SPRAY ZWIĘKSZAJĄCY
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW

Dzięki niemu cienkie, delikatne
i pozbawione objętości włosy przestaną być
już Twoim zmartwieniem. Zawiera
hydrolizowane białko pszenicy wpływające
na odżywienie, nawilżenie
i zwiększenie objętości włosów.

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

``do codziennego stosowania
``efekt: zwiększona objętość

``stosuj w duecie z VOLUME2

VOLUME 2 SHAMPOO

i jednoczesne nawilżenie włosów

``jego delikatna konsystencja
nie obciąża włosów

``nadaje fryzurze puszystości

i sprawia, że włosy są lekkie
oraz uniesione

250 ml | 520008

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

VOLUME 2 SPRAY

SHAMPOO

``bez spłukiwania
``wystarczy spryskać nim włosy,

aby fryzura zyskała niewiarygodną
objętość

``ma również działanie odżywiające
150 ml | 520009

159,00 PLN
1060,00 PLN / 1 l
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MASKA DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

ELIKSIR DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

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

Polecany po zabiegu farbowania dla
wszystkich rodzajów włosów.
Eliksir wzmacnia głębię i trwałość
koloru. Wystarczy dodać 5-10 kropel
do IDEAL2 COLOUR MASK,
by farbowane włosy zyskały
niezwykły blask i wyrazisty kolor.

IDEAL 2 COLOUR MASK

``zawiera naturalne filtry UV
``spłukiwana
``formuła chroni kolor przed blaknięciem

i zapewnia włosom długotrwały połysk

``włosy stają się jedwabiście miękkie
``w celu wzmocnienia maski warto
do niej dodać parę kropel
IDEAL 2 COLOUR ELIXIR

250 ml | 520010

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

IDEAL 2 COLOUR ELIXIR

``spłukiwany
``sprawia, że włosy wyglądają
zdrowo i lśnią niezwykłym
blaskiem

75 ml | 520011

199,00 PLN
2653,33 PLN / 1 l
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IDEAL
COLOUR
Wzmocnienie pigmentu po koloryzacji, podkreślenie głębi koloru i ochrona przed blaknięciem
– to właśnie IDEAL 2 COLOUR. Włosy dodatkowo będą nawilżone i odżywione dzięki
zawartości drogocennych składników. Twoja fryzura będzie wyglądać tak, jak tuż po zabiegu
farbowania u fryzjera. Piękny kolor lśniący niezwykłym blaskiem będzie od teraz ich znakiem
rozpoznawczym.
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2

CURLY
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Bogata w drogocenne składniki odżywcze emulsja CURLY2 sprawia, że kręcone włosy stają się wygładzone oraz bardziej
podatne na stylizację i układanie. Zabezpiecza włosy przed wilgocią, działaniem czynników atmosferycznych oraz wysoką
temperaturą podczas stylizacji. Nareszcie niezdyscyplinowane włosy układają się tak, jak tego chcesz.

EMULSJA WYGŁADZAJĄCA DO WŁOSÓW KRĘCONYCH
CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Zawarty w składzie hydrolizowany kolagen sprawia, że włosy stają się wygładzone
i bardziej podatne na układanie. Emulsja zabezpiecza je również przed wilgocią,
działaniem czynników atmosferycznych i wysoką temperaturą podczas stylizacji.
Wspomaga upinanie włosów naturalnie falowanych i kręconych.

``dyscyplinuje skręt loków i jednocześnie je nawilża
``bez spłukiwania
``ułatwia układanie włosów
``dzięki zawartości hydrolizowanych protein pszenicy wygładza kręcone włosy,
tworząc na ich powierzchni ochronny film

175 ml | 520002

159,00 PLN
908,57 PLN / 1 l
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PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

DELICATE 2 SHAMPOO delikatnie oczyszcza włosy i skórę
głowy, zapewniając jednocześnie optymalne nawilżenie
włosów dzięki doskonale dobranym składnikom.
To wyjątkowy produkt o delikatnym, ale niezwykle
skutecznym działaniu. Pielęgnacja problematycznej
skóry głowy jeszcze nigdy nie była tak prosta.

SZAMPON ŁAGODZĄCY DO PODRAŻNIONEJ
I WRAŻLIWEJ SKÓRY GŁOWY
DELICATE 2 SHAMPOO

Dzięki swojej bogatej formule i kojącym właściwościom łagodzi
podrażnienia skóry głowy i przywraca jej równowagę. Włosy natomiast
zyskują witalność i odpowiednie nawilżenie.

``koi oraz nawilża podrażnioną skórę głowy i jednocześnie
wspaniale pielęgnuje włosy

``można go używać do każdego rodzaju włosów
``doskonale radzi sobie z wrażliwą i podrażnioną skórą głowy
250 ml | 520012

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l
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DELICATE

2
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ANTI
2
DANDRUFF
Linia ANTI DANDRUFF2 reguluje nadmierne wydzielanie sebum oraz powstawanie łupieżu
dzięki zaawansowanej technologicznie formule i bogactwu składników. Działa wzmacniająco na
warstwę zniszczonych i suchych włosów, przy czym pomaga zniwelować stany zapalne skóry.
Włosy stają się niezwykle błyszczące i odżywione, a łupież jest już tylko wspomnieniem.
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PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

ELIKSIR PRZECIWŁUPIEŻOWY

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY

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

Przeznaczony dla osób zmagających się z suchym
łupieżem. Formuła szamponu dokładnie oczyszcza skórę
głowy, pozostawiając uczucie świeżości. Pomaga ukoić
swędzenie, suchość i podrażnienie wywołane przez
łupież.

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

``dzięki kojącemu działaniu niweluje uczucie
swędzenia

``działa łagodząco na skórę głowy
``doskonale radzi sobie zarówno

z suchym, jak i tłustym łupieżem

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

150 ml | 520015

149,00 PLN
993,33 PLN / 1 l

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

``pomaga w walce z suchym łupieżem, a przy tym
doskonale wzmacnia strukturę keratynową
suchych i kruchych włosów

``ma działanie kojące: delikatnie pielęgnuje skórę
głowy podrażnioną przez łupież

``najlepiej stosować razem

z eliksirem ANTI DANDRUFF2

250 ml | 520016

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l
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ENERGISING
SHAMPOO

2

WZMACNIAJĄCY
SZAMPON
DO WŁOSÓW
OSŁABIONYCH
ENERGISING2 SHAMPOO

Przeznaczony do włosów
osłabionych z tendencją do
wypadania. Zawiera cenne ekstrakty
roślinne, m.in. wyciąg z żeń-szenia
i łopianu, które wzmacniają włosy
i przeciwdziałają ich wypadaniu.
Szampon ma działanie normalizujące
i regenerujące.

``wzmacnia włosy i zapobiega
ich wypadaniu

Znakomicie odświeżona skóra głowy i wzmocniona struktura
włosów. Szampon zapobiega wypadaniu włosów, a fryzura
lśni niezwykłym, zdrowym blaskiem za sprawą drogocennych
składników i wyjątkowej receptury. Pielęgnacja włosów jeszcze
nigdy nie była tak prosta i skuteczna.

``idealny dla mężczyzn, którzy
marzą o zdrowych, gęstych
włosach

``dla lepszego efektu 2stosuj wraz
z olejkiem STRONG & MORE
HAIR OIL

250 ml | 520013

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l
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OLEJEK WZMACNIAJĄCY
PRZECIW WYPADANIU
WŁOSÓW
STRONG2 & MORE HAIR OIL

Intensywna kuracja zapobiegająca
wypadaniu włosów. Zawiera
wyselekcjonowaną mieszankę
ekstraktów roślinnych (krwawnik
pospolity, chinowiec, podbiał pospolity)
oraz substancje czynne (cynk, witaminy)
wpływające na poprawę kondycji
cebulek włosów. Zauważalnie zmniejsza
wypadanie włosów.

2

STRONG
& MORE HAIR

``wzmacnia włosy i przeciwdziała ich
wypadaniu

``ma przyjemny, orzeźwiający
zapach

``prosty w użyciu: wmasuj w skórę

głowy 15-20 kropli co drugi dzień

30 ml | 520014

199,00 PLN
6633,33 PLN / 1 l

Ultrawzmocnienie włosów osłabionych oraz
wypadających, poprawa kondycji cebulek
włosów i zauważalne zmniejszenie wypadania
włosów dzięki zaawansowanej technologii.
W końcu marzenie o pięknych, gęstych włosach
jest na wyciągnięcie ręki.

ODZYSKAJ
RÓWNOWAGĘ
ŻYCIA

Główną motywacją naszych działań
są Wasze potrzeby. Żyjemy w szalenie
intensywnych czasach – nieodłącznymi
towarzyszami każdego dnia są stres, zmęczenie
i zanieczyszczenia środowiska. Ponadto
dostęp do pełnowartościowych, naturalnych
produktów jest utrudniony, a szybkie tempo
życia sprawia, że łatwo wyrobić w sobie złe
nawyki – nieregularne posiłki, mało snu, brak
sportu. Dlatego robimy wszystko co w naszej
mocy, aby suplementy NUTRICODE pozwoliły
Wam odzyskać równowagę życia, wspierając
właściwe funkcjonowanie organizmu.
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16 DOSKONAŁYCH PRODUKTÓW, W TYM AŻ
9 INNOWACYJNYCH NOWOŚCI
Innowacyjna linia NUTRICODE powstała, aby odpowiadać na współczesne potrzeby człowieka. Zdobyta wiedza
i doświadczenie pozwoliły nam stworzyć 9 nowych, rewolucyjnych produktów. Doskonale skomponowany skład
ACTIVE BURN FAT KILLER (s. 86-87) pozwala utrzymać prawidłową masę ciała i przyspieszyć spalanie tłuszczu.
DEPURCONTROL (s. 88-89) zapewni ulgę osobom borykającym się z problemem gromadzenia wody w organizmie.
ANTI-CELLULITE (s. 90-91) skutecznie wspiera redukcję tzw. pomarańczowej skórki. BEAUTY DETOX (s. 92-93)
dzięki połączeniu spiruliny i aktywnego kolagenu pozwala zadbać o doskonałą kondycję organizmu i piękny, młody
wygląd. Rewolucyjny system uzupełniający niedobory magnezu – MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER
(s. 94-95) – perfekcyjnie odpowiada na zmieniające się potrzeby organizmu w ciągu dnia. VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER (s. 102-103) to zastrzyk energii dla ciała i umysłu. VITAMINS FOR HER (s. 96-97)
to suplement stworzony specjalnie z myślą o młodych, aktywnych kobietach. Dla kobiet po 50. roku życia powstał
VITAMINS FOR HER 50+ (s. 98-99) – wspierający zdrowie i łagodzący uciążliwe objawy menopauzy. VITAMINS
FOR HIM (s. 98-99) to zestaw witamin i minerałów dla mężczyzn, który korzystnie wpływa na sprawność seksualną.
Suplementy diety NUTRICODE to najlepsza odpowiedź na potrzeby Twojego organizmu.
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PROGRAM FIT6
PROGRAM FIT6 – INNOWACJA W ŚWIECIE ODCHUDZANIA – naturalna utrata wagi bez efektu jo-jo.

NOWOŚĆ
Marzysz o idealnej sylwetce?
..., ale trudno Ci znaleźć czas i motywację, aby regularnie ćwiczyć?
Być może brakuje Ci wiedzy o tym, jak zbilansować swoją dietę, co jeść,
a czego nie? Możesz już przestać się o to martwić. Stworzyliśmy program,
który raz na zawsze odmieni Twoje życie. Poznaj i dołącz do FIT6.
FIT6 to jedyny taki na świecie, niepowtarzalny program odchudzania, powstały dzięki
dogłębnemu zrozumieniu trybu życia w XXI wieku. To system opracowany przez
dietetyka klinicznego – dr Lídię Marrão – zakładający zmniejszenie tkanki tłuszczowej
i wysmuklenie sylwetki za pomocą zdrowej i zrównoważonej diety oraz innowacyjnych
suplementów diety NUTRICODE, takich jak INNER BALANCE, SLIM EXTREME,
VITALITY BOOST, VITAMINS FOR HER, VITAMINS FOR HER 50+, VITAMINS
FOR HIM, BEAUTY DETOX, a także naszych najnowszych wyspecjalizowanych
preparatów – ACTIVE BURN FAT KILLER, ANTI-CELLULITE, DEPURCONTROL.
Celem programu jest nie tylko zrzucenie zbędnych kilogramów, lecz także poprawa
komfortu życia, polepszenie zdrowia i samopoczucia.
FIT6 – w końcu marzenie o idealnej figurze staje się rzeczywistością.
Dietetyk kliniczny Lídia Marrão,
autorka programu FIT6

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE

DZIEL SIĘ, MOTYWUJ

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

Wiemy, jak ważne są wsparcie i motywacja. To przez
brak tych czynników często przerywamy odchudzanie
i ze zrezygnowaniem oraz poczuciem bezsilności wracamy
do starych, niezdrowych nawyków. Z myślą o tym razem
z programem powstała społeczność FIT6 – przestrzeń,
w której każdy uczestnik może dzielić się swoimi trudnościami,
przemyśleniami i efektami.

PROFESJONALNE WSPARCIE

OSIĄGNIJ SWÓJ CEL

Przez cały czas trwania programu FIT6 każdy uczestnik
będzie mógł skorzystać z porady profesjonalnego dietetyka
Klaudii Niemiry, opiekuna programu FIT6 w Polsce. Będzie
ona monitorowała i analizowała wyniki, dawała odpowiednie
wskazówki oraz rozwiewała wszelkie wątpliwości.

Sięgnij po zdrową i skuteczną metodę odchudzania.
Gwarantujemy, że idealnie zrównoważony plan 6 kroków
pozwoli Ci łatwo i bezpiecznie zrzucić zbędne kilogramy. Dzięki
programowi FIT6 będziesz cieszyć się nie tylko
smukłą sylwetką, lecz także wyśmienitym zdrowiem
i świetnym samopoczuciem.
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DOŁĄCZ DO FIT6 JUŻ DZIŚ.

6 KROKÓW DO IDEALNEJ SYLWETKI.

Każdy krok to miesiąc. Długość diety jest zależna od tego, ile chcesz schudnąć. Im więcej chcesz zrzucić,
tym więcej masz kroków do przejścia. W każdej chwili możesz wyjść z diety.
PRZECIWDZIAŁANIE ZAPALENIOM

1

``Nieprawidłowa dieta prowadzi do stanów zapalnych organizmu.
Pierwszy krok wspomaga powrót organizmu do naturalnej
równowagi

``Celem pierwszego kroku jest nie tylko utrata wagi, ale również

oczyszczenie i detoks organizmu, a także poprawa samopoczucia
i polepszenie ogólnego stanu zdrowia

UTRATA WAGI

2

``Ten etap jest podzielony na 4 fazy
``Jego celem jest utrata masy tłuszczowej przy jednoczesnym
zachowaniu energii i witalności

3

``Za sprawą suplementów diety NUTRICODE kompleksowo

4

``Dalszy detoks i oczyszczanie organizmu wpływają na nasze dobre

5

``Zachowujemy masę mięśniową, co zapobiega utracie jędrności

wspomagamy organizm, dostarczając mu niezbędne składniki
odżywcze

samopoczucie

ciała

``Sukcesywnie tracimy zbędne kilogramy
``Zmniejsza się widoczność cellulitu

TONIFIKACJA

6

``Ten krok ma na celu pobudzenie mięśni, aby ułatwić ich przyrost

PODTRZYMANIE
``Cel osiągnięty. Podczas tego kroku stosujemy zrównoważoną
dietę, która zagwarantuje ustabilizowanie wagi na długi czas,
zapobiegając efektowi jo-jo.
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ACTIVE BURN FAT KILLER
NOWOŚĆ
UNIKATOWY SUPLEMENT WSPIERAJĄCY
EFEKTYWNE ODCHUDZANIE:
• doskonale skomponowane składniki pozwalają
utrzymać prawidłową masę ciała, przyspieszając
spalanie tłuszczu
• dzięki synergicznemu połączeniu naturalnych wyciągów
wspiera syntezę kolagenu i elastyny odpowiadających
za napięcie, sprężystość i elastyczność skóry
• wysoko przyswajalna, płynna forma zapewnia nie tylko
niezwykle skuteczne działanie, lecz także pomaga
zwalczać uczucie głodu w ciągu dnia oraz wyrabia
pozytywny nawyk częstego picia wody

L-KARNITYNA – NIEZASTĄPIONY SPALACZ TŁUSZCZU

L-karnityna to aminokwas naturalnie występujący w naszych mięśniach. Jest odpowiedzialna za prawidłowy
proces metabolizmu tłuszczów w organizmie. W dużej mierze przyczynia się do naszej wytrzymałości
– podczas jej niedoboru czujemy się zmęczeni nawet podczas niewielkiego wysiłku. Mimo ogromnej roli,
jaką pełni, organizm produkuje ją tylko w małej ilości. Przyjmowanie większej dawki L-karnityny jest zatem
niezwykle korzystne podczas odchudzania, ponieważ w znacznym stopniu przyspiesza spalanie tłuszczu.
PERFEKCYJNA SYLWETKA I MŁODY WYGLĄD DZIĘKI DOSKONAŁEJ KOMBINACJI WARTOŚCIOWYCH
SKŁADNIKÓW:
• L-karnityna – substancja naturalnie występująca w organizmie, przyspiesza proces metabolizmu tłuszczów
• ekstrakt z ananasa, papai i guarany – poprawia procesy trawienne poprzez prawidłowy metabolizm tłuszczów i węglowodanów
• ekstrakt z korzenia mniszka i nasion ostropestu – wspomaga usuwanie nadmiaru wody wraz ze zbędnymi dla organizmu
produktami przemiany materii, co korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała
• ekstrakt z ziela wąkroty azjatyckiej oraz winogron – wspiera syntezę kolagenu i elastyny, odpowiadających za odpowiednie
napięcie, sprężystość i elastyczność skóry
• ekstrakt z pomarańczy gorzkiej – źródło potasu i błonnika rozpuszczalnego – z uwagi na niski indeks glikemiczny utrzymuje
prawidłową, fizjologiczną szybkość przemian metabolicznych, szczególnie tłuszczów, uzupełniając działanie wszystkich powyżej
opisanych składników
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W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

ACTIVE BURN FAT KILLER

SUPLEMENT DIETY

Unikatowy suplement diety zawierający doskonale skomponowane
składniki, których synergiczne działanie pozwala utrzymać prawidłową
masę ciała, wspomagając przyspieszanie spalania tłuszczu oraz usuwanie
nadmiaru wody z organizmu wraz ze zbędnymi produktami przemiany
materii. Perfekcyjne połączenie ziołowych ekstraktów wpływa na
poprawę procesów trawiennych poprzez prawidłowy metabolizm
tłuszczów i węglowodanów. Preparat pozytywnie wpływa na syntezę
kolagenu i elastyny, zwiększając napięcie, sprężystość i elastyczność skóry.
Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu i rozpuść w 1,5 l wody.
Pij porcjami w ciągu dnia.

SYSTEM NA 30 DNI
480 ml | 801015

199,00 PLN

414,58 PLN / 1 l
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DEPURCONTROL
NOWOŚĆ
PROFESJONALNY PREPARAT OCZYSZCZAJĄCY
ORGANIZM ZE ZBĘDNYCH PRODUKTÓW
PRZEMIANY MATERII:
• suplement najnowszej generacji, który zawiera
najwyższej jakości składniki wyselekcjonowane
z myślą o osobach zmagających się z problemem
zatrzymywania wody w organizmie
• starannie dobrane ekstrakty z roślin posiadających
właściwości moczopędne korzystnie wpływają
na gospodarkę wodną organizmu
• naturalny ekstrakt z kory brzozy białej pomaga
w usuwaniu toksyn
• preparat, który znakomicie wspiera bilans wodny
organizmu oraz świetnie wspomaga detoksykację
organizmu

DOSKONALE SKOMPONOWANE EKSTRAKTY
ROŚLINNE O DETOKSYKUJĄCYM DZIAŁANIU:
•

ekstrakt z kory brzozy oczyszcza organizm z toksyn
i wspomaga usuwanie wody z organizmu

• ekstrakt z ziela skrzypu polnego świetnie usuwa
nadmiar moczanów, reguluje i wspomaga gospodarkę
wodną organizmu
• liść ortosyfonu to jedna z najstarszych roślin
leczniczych, ma właściwości moczopędne
• ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego znakomicie
wspiera pracę wątroby i woreczka żółciowego,
wspomaga usuwanie toksyn z organizmu oraz
korzystnie wpływa na procesy trawienne

NATURALNE OCZYSZCZENIE
Zatrzymywanie wody w organizmie może dotyczyć osób w każdym wieku. Powodem może być zbyt
mała ilość płynów przyjmowana w ciągu dnia. Do zbierania wody mogą przyczynić się także hormony,
upały, zła dieta, czy długotrwałe pozostowanie w jednej pozycji. Niejednokrotnie sama zmiana nawyków
nie wystarcza, by poradzić sobie z tym problemem. Odpowiedzią jest DEPURCONTROL. Ten znakomity
suplement diety zawiera wszystko, co potrzebne do nierównej walki z obrzękami spowodowanymi
nadmiarem wody w organizmie. Zawarte w nim naturalne ekstrakty z roślin o właściwościach
moczopędnych i detoksykujących odbudowują naturalną równowagę organizmu, przywracając znakomite
samopoczucie, zdrowy wygląd i przede wszystkim zdrowie.
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W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

DEPURCONTROL
SUPLEMENT DIETY

Unikatowy w swej formie i działaniu preparat, zawierający doskonale
skomponowane składniki, które poprzez wspomaganie fizjologicznej
diurezy, pozwalają na bieżące usuwanie nadmiaru wody wraz ze
zbędnymi dla organizmu produktami przemiany materii. Obecność
kwasów fenolowych oraz flawonoidów w korzeniu mniszka lekarskiego
i w korze brzozy stanowi wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania
nerek i wątroby, a także utrzymania optymalnego przebiegu procesów
metabolicznych. Podobnie działają związki czynne ekstraktu z liścia
ortosyfonu i ziela skrzypu, które wspomagają wydalanie moczu, a wraz
z nim zbędnych produktów przemiany materii.
Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu i rozpuść w 1,5 l wody.
Pij porcjami w ciągu dnia.

SYSTEM NA 30 DNI
480 ml | 801016

199,00 PLN
414,58 PLN / 1 l
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ANTI-CELLULITE

Cellulit to coraz częstszy problem. Nie tylko wygląda nieestetycznie, ale również wpływa na
zdrowie, gdyż uciska naczynia limfatyczne i krwionośne, powodując problemy z krążeniem
i usuwaniem toksyn. Poznaj innowacyjne tabletki ANTI-CELLULITE, by o nim zapomnieć.

NOWOŚĆ
INNOWACYJNA BROŃ DO WALKI
Z CELLULITEM:
• starannie dobrane składniki najwyższej jakości
zapewniają wielopoziomowe działanie, które
wspiera redukcję cellulitu oraz wpływa na
poprawę stanu zdrowia
• unikatowe połączenie naturalnych wyciągów
roślinnych doskonale wspiera oczyszczanie
organizmu z toksyn, utrzymanie prawidłowej
masy ciała oraz właściwego metabolizmu
tłuszczów, przyczyniając się do zmniejszenia tzw.
pomarańczowej skórki
• wyjątkowy preparat skomponowany tak, aby jego
składniki komplementarnie uzupełniały
i wzmacniały swoje działanie, zapewniając
świetne rezultaty
• nowoczesny suplement diety, który pozwoli Ci
cieszyć się jędrną i elastyczną skórą
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SKĄD SIĘ BIERZE CELLULIT?
Cellulit to powszechnie występujący, uciążliwy problem, który dotyka nie tylko kobiety, lecz coraz częściej
również mężczyzn. Przeważnie pojawia się w okolicach piersi, brzucha i ud w formie grudek tłuszczu
wyczuwalnych na powierzchni skóry. Przyczyn jego powstawania jest wiele, jednymi z nich są:
• nieprawidłowa gospodarka hormonalna – gdy w organizmie jest podwyższony poziom estrogenów
przy jednoczesnym niedoborze progesteronu
• siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej
• niewłaściwa dieta – nadmierne spożywanie cukru i soli
• palenie papierosów
• uwarunkowania genetyczne

MOC ZIOŁOWYCH SKŁADNIKÓW DLA JĘDRNEJ
I GŁADKEJ SKÓRY:
•

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

• ekstrakt z wąkroty azjatyckiej – pomaga zachować jędrną
i elastyczną skórę oraz odpowiednią strukturę tkanki tłuszczowej
• ekstrakt z pokrzywy indyjskiej – zawiera forskolinę, która
poprzez wpływ na procesy metaboliczne tłuszczów wspomaga
utrzymanie prawidłowej masy ciała i widocznie wpływa na
zmniejszenie pomarańczowej skórki
• ekstrakt z nostrzyka i kasztanowca utrzymuje optymalne
ukrwienie, które jest jedną z kluczowych metod leczenia cellulitu

ANTI-CELLULITE

SUPLEMENT DIETY

Innowacyjna odpowiedź na współczesny problem dotykający nie
tylko kobiety, ale także i mężczyzn – tzw. pomarańczową skórkę.
Działa dwukierunkowo, interweniując zarówno u źródła problemu,
jak i niwelując jego negatywne efekty. Starannie wyselekcjonowane
wyciągi roślinne wspierają oczyszczenie organizmu z toksyn oraz
utrzymują właściwy metabolizm tłuszczów, przyczyniając się
do redukcji cellulitu. Preparat wspomaga również zachowanie
prawidłowej masy ciała, a także ujędrnia i uelastycznia skórę.
Spożyj 2 tabletki w ciągu dnia i każdorazowo popij wodą.

60 TABLETEK POWLEKANYCH
SYSTEM NA 30 DNI
33,6 g | 801017

199,00 PLN

5922,62 PLN / 1 kg
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BEAUTY DETOX

Piękno i zdrowie zamknięte w jednej kapsułce? Od teraz to możliwe dzięki BEAUTY DETOX.
Innowacyjne połączenie spiruliny i kolagenu pozwoli Ci zadbać jednocześnie o doskonałą kondycję
organizmu, jak i o wygląd.

SPIRULINA

AKTYWNY KOLAGEN

ZIELONE SUPERFOOD

SKARB OCEANU

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

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

CZY WIESZ, ŻE SPIRULINA
DOSTARCZA:
• wszystkie niezbędne aminokwasy
• niezbędne kwasy tłuszczowe:
oleinowy, linolowy i ɣ-linolenowy
• witaminę B12, która zawarta jest
głównie w produktach zwierzęcych
• duże ilości wapnia, fosforu i żelaza
• β-karoten

KOLAGEN NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI:
•

Produkcja kolagenu do BEAUTY DETOX
jest monitorowana na każdym etapie
produkcji przez Kontrolę Międzyprocesową
w Laboratorium Kontroli Jakości,
co gwarantuje standaryzację produktu
i zapewnia niezwykle wysoki stopień
oczyszczenia

•

Kolagen w BEAUTY DETOX spośród innych
preparatów dostępnych na rynku wyróżnia
się imponującą zawartością hydroksyproliny
– ok. 8%, co świadczy o zawartości kolagenu
w produkcie na poziomie minimalnym 67%.
To gwarancja najlepszej jakości.

•

Zawarta w ekstrakcie z owoców aceroli
naturalna witamina C wspomaga syntezę
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry oraz przyczynia się
do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego

PRZEŁOM W SUPLEMENTACJI DLA ZDROWIA I URODY.
• innowacyjne połączenie najwyższej jakości surowców pochodzenia morskiego – spiruliny i aktywnego kolagenu
• spirulina wykorzystana w BEAUTY DETOX cechuje się doskonałym stopniem oczyszczenia
• uzupełnia poziom niezbędnych witamin i cennych minerałów, oczyszcza organizm z toksyn, wspiera lifting i odbudowę skóry od
wewnątrz, a także korzystnie wpływa na zdrowie stawów i wygląd cery, włosów oraz paznokci
• z formułą Pro-Beauty i Anti-Toxin
• wyjątkowy, skrupulatnie badany na każdym etapie produkcji skład o zawartości kolagenu znacznie wyższej niż w innych
produktach dostępnych na rynku
• nie zawiera glutenu i jest wolny od GMO
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BEAUTY DETOX
SUPLEMENT DIETY

To produkt unikalny na skalę światową, który jednocześnie pozwoli
zadbać Ci o kondycję organizmu, jak i o wygląd. Spirulina, będąca
bogatym, naturalnym źródłem białka roślinnego o zawartości ponad
70%, wspomaga kontrolę wagi ciała, wspiera usuwanie toksyn
z organizmu oraz zapewnia mu siły witalne. Z kolei zawarta
w ekstrakcie z owoców aceroli naturalna witamina C wspomaga
syntezę kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
skóry oraz stawów. To wyjątkowy suplement powstały na bazie
najnowszych odkryć biotechnologicznych przy zachowaniu
najwyższych standardów czystości.
Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby i każdorazowo popij wodą.

NOWOŚĆ

60 KAPSUŁEK
SYSTEM NA 30 DNI
44,7 g | 801014

99,00 PLN

2214,77 PLN / 1 kg
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MAGNESIUM 24 H SYSTEM
TRIPLEX POWER
JEDYNY TAKI SUPLEMENT NA RYNKU.

Magnez magnezowi nierówny. Głównymi składnikami MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER są cytrynian
magnezu i L-pidolan magnezu. To związki organiczne, które według najnowszych badań cechują się doskonałą
przyswajalnością przez człowieka. Poza tym MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER to jedyny preparat
na rynku, który nie tylko kompleksowo uzupełnia niedobory magnezu, lecz także zawiera składniki, odpowiednio
wspomagające funkcjonowanie organizmu rano, po południu i wieczorem. Ich synergiczne działanie zapewni Ci
błyskawiczną regenerację i doskonałą formę.

OZNAKAMI NISKIEGO POZIOMU MAGNEZU SĄ:

``częste bóle i zawroty głowy,
``rozdrażnienie,
``zmęczenie,
``problemy ze snem,
``mimowolne skurcze mięśni i drganie powiek,
``ogólne osłabienie organizmu.

IDEALNIE SKOMPONOWANY SYSTEM MAGNEZOWY NA CAŁĄ DOBĘ:
1. TABLETKA NA RANO

Doskonała kombinacja składników na dzień dobry

Zawiera guaranę, mającą niemal 3 razy więcej kofeiny niż kawa oraz ekstrakt z żeń-szenia.
To niezwykłe połączenie doskonale pobudza metabolizm, działa stymulująco na organizm i dodaje
energii oraz wigoru. Oprócz tego pozytywnie nastraja i wzmacnia sprawność fizyczną i umysłową.
Witamina B6 dba o prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a ponadto wzmacnia działanie
magnezu oraz podnosi odporność.
2. TABLETKA NA POPOŁUDNIE
Moc składników na aktywny dzień

Wzbogacona jest o naturalny wyciąg z bakopy dronolistnej, która wspomaga organizm
w przypadkach spadku sił i witalności – pomaga się skoncentrować, polepsza samopoczucie
i sprawia, że odzyskujesz niesamowite pokłady energii do działania. Jej właściwości wzmacnia
kwas patentonowy, który pomaga odzyskać równowagę organizmu, niwelując stres i zmęczenie.
3. TABLETKA NA WIECZÓR
Zestaw składników na dobranoc

Ma w składzie melisę i witanię ospałą, które łagodzą stany pobudzenia nerwowego, rozdrażnienia
i stresu. Działają uspokajająco, odprężają organizm, pomagają się zrelaksować i spokojnie zasnąć.
Poprawiają nastrój i pozytywnie wpływają na nocną regenerację organizmu. Witamina B6
ponownie wzmacnia działanie magnezu i wpływa na zachowanie równowagi organizmu. Rano
znów obudzisz się z dużymi pokładami energii.
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NOWOŚĆ

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER
SUPLEMENT DIETY

Unikalny 30-dniowy system składający się z 3 różnych
tabletek spożywanych w trakcie dnia. Każda z nich zawiera magnez,
wspomagający utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych
oraz witaminy idealnie dopasowane do zmieniających się potrzeb
organizmu w ciągu doby. Zapewnij swojemu organizmowi
doskonałą kondycję przez cały dzień i całą noc. Dzięki
MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER obudzisz się
z niesamowitymi pokładami energii, która będzie towarzyszyć
Ci przez całą dobę.
Zażyj po 1 tabletce rano, po południu i wieczorem, popijając wodą.

3 x 30 TABLETEK POWLEKANYCH
SYSTEM NA 30 DNI
3 x 36 g | 801009

299,00 PLN

2768,52 PLN / 1 kg
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VITAMINS FOR HER
PERFEKCYJNA ODPOWIEDŹ NA KOBIECE POTRZEBY:
•
•
•
•

unikatowa kompozycja witamin i minerałów stworzona specjalnie z myślą o kobietach
niepowtarzalne połączenie starannie wyselekcjonowanych składników odżywczych kompleksowo wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
organizmu w ciągu dnia – dodaje energii, wzmacnia odporność, wspomaga układ krążenia, chroni przed stresem oksydacyjnym oraz pozwala
zachować młodość i blask
zawarta w suplemencie wysoka ilość kwasu foliowego jest niezwykle ważnym suplementem dla kobiet, które planują zajść w ciążę
w skład produktu wchodzą jedynie najwyższej jakości składniki odżywcze o naukowo udowodnionym działaniu

NOWOŚĆ

STARANNIE WYSELEKCJONOWANY SKŁAD:
•
•
•
•
•

tiamina, ryboflawina, witamina B12 przyczyniają się do zwiększania energii i witalności, regulując prace metabolizmu energetycznego
witaminy A, C, E chronią przed stresem oksydacyjnym, wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego oraz układu krążenia
kwas foliowy reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek ciała, jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju płodu, dlatego jest
obowiązkowym suplementem dla kobiet planujących ciążę
witamina D i K dbają o mocne kości i zęby, podnoszą odporność organizmu
chrom zmniejsza apetyt na słodycze, bierze udział w spalaniu tłuszczu, wspiera utrzymywanie prawidłowej masy ciała
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ELIKSIR WITALNOŚCI

SKŁADNIK DAJĄCY ŻYCIE

Za sprawą zanieczyszczeń środowiska, promieniowania
słonecznego, dymu papierosowego, alkoholu czy licznych substancji
konserwujących znajdujących się w jedzeniu, w naszym ciele
powstają wolne rodniki. Codziennie organizm toczy z nimi nierówną
walkę. Suplement diety VITAMINS FOR HER to boska ambrozja
pełna naturalnych antyoksydantów. Witaminy A, C, E chronią
komórki przed stresem oksydacyjnym, pomagając w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
To gwarancja dobrego zdrowia i świetnego samopoczucia.

Kwas foliowy to jeden z ważniejszych budulców organizmu, a często
cierpimy na jego niedobór. Jest odpowiedzialny za rozwój komórek
w całym ciele i regulację ich funkcjonowania. Dostarczanie
organizmowi kwasu foliowego jest nadzwyczaj ważne dla kobiet,
zwłaszcza dla przyszłych mam. Jego odpowiedni poziom ma wpływ
na właściwy rozwój płodu.

VITAMINS FOR HER

SUPLEMENT DIETY

To idealna propozycja dla kobiet, które troszczą się o swoje zdrowie.
Skrupulatnie skomponowany zestaw witamin i minerałów
jest dostosowany do kobiecych potrzeb żywieniowych.
VITAMINS FOR HER stanowi nieocenione wsparcie każdego dnia.
Dzięki antyoksydantom pomaga organizmowi w walce z wolnymi
rodnikami powstającymi w ciele na skutek zanieczyszczeń powietrza,
wysoko przetworzonej żywności, dymu papierosowego czy alkoholu.
Kompleks witamin z grupy B dba o odpowiedni poziom sił witalnych
w ciągu dnia oraz wspomaga układ krążenia. Dzięki wysokiej
zawartości kwasu foliowego suplement diety idealnie nadaje
się dla kobiet, które planują zajść w ciążę.
Zażyj 2 tabletki w ciągu doby i każdorazowo popij wodą.

2 x 30 TABLETEK POWLEKANYCH
SYSTEM NA 30 DNI
33 g, 21,9 g | 801011

299,00 PLN

5446,27 PLN / 1 kg

WYJĄTKOWY JAK KOBIETY
Kobiety potrzebują mnóstwa energii, aby nadążyć za współczesnym
tempem życia. Każdy dzień oznacza nowe, ekscytujące wyzwania,
ale i duże obciążenie dla organizmu. Wiemy, jak wiele spraw zaprząta
myśli współczesnych kobiet. Inspirując się ich wyjątkowością,
stworzyliśmy wyjątkowy suplement diety, który będzie
nieocenionym wsparciem każdego dnia. VITAMINS FOR HER
to niezrównane bogactwo witamin z grupy B, które przyczyniają
się do właściwej gospodarki energetycznej organizmu, utrzymując
odpowiedni poziom cukru we krwi cały dzień. To prawdziwy koktajl
odżywczy w jednej tabletce.
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VITAMINS FOR HER 50+
PROFESJONALNA SUPLEMENTACJA DLA DOJRZAŁYCH KOBIET:
•
•
•
•

innowacyjne połączenie składników, które znakomicie wspierają zdrowie kobiet po 50. roku życia
bezkonkurencyjny preparat, który dzięki wysokiej zawartości naturalnego ekstraktu z koniczyny czerwonej łagodzi uciążliwe objawy
menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, nocne poty, rozdrażnienie i znużenie
bezpieczeństwo stosowania preparatu zapewnione przez badania składu na każdym etapie produkcji
o wysokiej zawartości żelaza, które jest szczególnie ważne dla kobiet po 50. roku życia

NOWOŚĆ
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KONICZYNA NA SZCZĘŚCIE

NIEZBĘDNE WITAMINY I MINERAŁY

W okresie menopauzy w ciele kobiety gwałtownie spada poziom
estrogenu. Gdy tak się dzieje, zaczyna ona odczuwać szereg
uciążliwych dolegliwości. Najczęstszymi z nich są uderzenia gorąca,
huśtawka nastrojów, nieustające rozdrażnienie i ciągła senność.
Aby zwiększyć komfort psychiczny i fizyczny w tym czasie, zaleca
się dostarczanie organizmowi składników estrogenopodobnych
pochodzenia roślinnego – czyli fitoestrogenów. Niezastąpionym
sprzymierzeńcem kobiet w okresie przekwitania jest koniczyna
czerwona, którą zawarliśmy w składzie VITAMINS FOR HER 50+.
Ta wyjątkowa roślina to niezmierzone bogactwo wyśmienicie
przyswajalnych przez organizmu izoflawonów, które przynoszą
upragnione ukojenie w klimakterium. Koniczyna nie musi być
czterolistna, aby przynosić szczęście.

W czasie przekwitania organizm kobiety jest niezmiernie podatny na
choroby, zwłaszcza te dotykające układ krwionośny i kostny. Oprócz
suplementacji fitoestrogenów zaleca się zadbać o dostarczanie
odpowiednich składników odżywczych. Dlatego VITAMINS FOR HER
50+ to starannie wyselekcjonowana kompozycja witamin i minerałów
stworzona z myślą o potrzebach dojrzałych kobiet. Dzięki nim będą
tryskać witalnością i cieszyć się doskonałą kondycją, a codzienne
obowiązki nie będą stanowiły już żadnego problemu.

VITAMINS FOR HER 50+
SUPLEMENT DIETY

Kompleksowy zestaw witamin i minerałów
wyselekcjonowanych specjalnie z myślą o wsparciu
kobiecego organizmu w okresie przekwitania. Idealna
kompozycja składników przywraca równowagę
hormonalną, poprawia samopoczucie i korzystnie
wpływa na zdrowie oraz piękny wygląd, pozwalając
w pełni korzystać z życia.
Zażyj 3 tabletki w ciągu doby i każdorazowo popij wodą.

30 i 60 TABLETEK POWLEKANYCH
SYSTEM NA 30 DNI
33 g, 66 g | 801012

299,00 PLN

3020,20 PLN / 1 kg

DOSKONALE SKOMPONOWANY ZESTAW WITAMIN I MINERAŁÓW ORAZ EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH:
•
•
•
•
•

ekstrakt z czerwonej koniczyny skutecznie pomaga łagodzić objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca i zmiany nastroju
żelazo znakomicie wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz transport tlenu w organizmie, a także
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
cynk i miedź pomagają zachować zdrowe i piękne włosy, skórę i paznokcie, ponadto chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym
tiamina, niacyna i biotyna doskonale wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz zachowanie prawidłowych funkcji
psychologicznych
mangan przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego oraz zdrowych kości
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VITAMINS FOR HIM
DOSKONALE SKOMPONOWANY ZESTAW WITAMIN I MINERAŁÓW ORAZ EKSTRAKTÓW
ROŚLINNYCH:
•
•
•
•
•

tribulus terrestris (buzdyganek naziemny*), który wyzwala pożądanie i doskonale wspomaga sprawność seksualną
cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej oraz odpowiedniego poziomu testosteronu we krwi
tiamina skutecznie wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i serca
kwas pantotenowy znakomicie przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej
na prawidłowym poziomie
witamina D odpowiada za pożądane stężenie wapnia we krwi, zdrowe zęby i kości, a także wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego

NOWOŚĆ

VITAMINS FOR HIM
SUPLEMENT DIETY

Unikatowy suplement diety opracowany z myślą o mężczyznach.
Innowacyjne połączenie starannie wyselekcjonowanych składników
pozwoli kompleksowo zadbać o zdrowie oraz pozytywnie
wpłynie na sprawność seksualną. Doskonały skład dostarcza
najwyższej jakości witaminy i minerały kluczowe dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Dzięki ekstraktowi z buzdyganka
naziemnego suplement reguluje poziom testosteronu, tym samym
wspomaga potencję. VITAMINS FOR HIM przyczynia się do
poprawy sprawności fizycznej, umysłowej oraz seksualnej.
Zażyj 2 tabletki w ciągu doby i każdorazowo popij wodą.

2 x 30 TABLETEK POWLEKANYCH
SYSTEM NA 30 DNI
2 x 33 g | 801010

299,00 PLN
4530,30 PLN / 1 kg

WITALNOŚĆ Z NATURY
*Buzdyganek naziemny to wyjątkowa roślina wykorzystywana
w medycynie chińskiej i indyjskiej od tysięcy lat. Jest szczególnie
ceniony za nadzwyczajne właściwości wzmacniające organizm.
Niezwykłe znaczenie ma dla mężczyzn, ponieważ reguluje
syntezę testosteronu w ciele, czym przyczynia się do wzrostu
libido i intensyfikacji doznań seksualnych. Wyciąg z buzdyganka
naziemnego jest ziołowym ekstraktem, który w naturalny sposób
wpływa pozytywnie na organizm.
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SPRZYMIERZENIEC MĘŻCZYZN
Testosteron jest jednym z najważniejszych hormonów
w ciele mężczyzny. Pełni kluczową rolę dla wielu ważnych
funkcji organizmu. Wpływa nie tylko na zwiększenie popędu
seksualnego, lecz także na rozrost mięśni i wzmacnianie kości.
Gdy brakuje go, spada libido, zmniejsza się masa mięśniowa
i kostna, a nawet pogarsza się nastrój i koncentracja.
Aby dostarczać odpowiednich składników odżywczych
wartościowych dla organizmu, ważne jest zrozumienie jego
potrzeb. Skład preparatu VITAMINS FOR HIM był długo
i skrupulatnie opracowywany, aby jak najlepiej zaspokoić
zapotrzebowanie mężczyzn na witaminy i minerały. Dzięki
VITAMINS FOR HIM mogą cieszyć się doskonałą kondycją
organizmu oraz czerpać satysfakcję z życia seksualnego.

NAJLEPSZY SUPLEMENT ODPOWIADAJĄCY NA WSZYSTKIE POTRZEBY MĘŻCZYZN:
•
•
•
•

nowoczesny preparat, który zawiera najwyższej jakości składniki odżywcze wyselekcjonowane specjalnie z myślą o mężczyznach
doskonała kompozycja witamin i minerałów kompleksowo wzmacniająca sprawność fizyczną i umysłową
naturalny wyciąg z buzdyganka naziemnego reguluje poziom testosteronu, podnosi libido, wyzwala pożądanie oraz korzystnie wpływa
na sprawność seksualną
suplement, który wspiera witalność, poprawne funkcjonowanie organizmu i zwiększenie siły fizycznej
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VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
Dzięki wygodnej, płynnej formie produktu organizm wchłania wszystkie składniki niezwykle szybko.
VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER ma ponadto pyszny, orzeźwiający smak, co sprawia, że ich zażywanie
jest nie tylko dobroczynne dla organizmu, lecz także jest słodką przyjemnością. To witaminowy zastrzyk płynnej energii.

KOMPLEKSOWA DAWKA ENERGII W DWÓCH KROKACH
1.

NUTRICODE VITALITY BOOST
– odżywczy zastrzyk
W trakcie dnia wypij 1 VITALITY BOOST

Podczas intensywnego dnia w pracy, na uczelni czy
w trakcie wyczerpującej aktywności fizycznej przeciążony
organizm wyczerpuje swoje zasoby energii. W związku z tym
pogarsza się nasze samopoczucie – dopada nas zmęczenie,
znużenie, zaczynamy być senni. VITALITY BOOST za sprawą
ekstraktów z guarany i zielonej herbaty rewelacyjnie pobudza
organizm do działania. Zawarte w produkcie składniki
odżywcze regulują funkcjonowanie układu nerwowego
i mięśniowego, przywracają koncentrację i poprawiają nastrój.
• ekstrakt z guarany zawiera bardzo dużą dawkę kofeiny,
która ma działanie pobudzające w przypadku zmęczenia
fizycznego i psychicznego, dodaje energii, niweluje
senność i znużenie, wzmacnia koncentracje i pamięć
• niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina odpowiadają
za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
– odpowiednio zarządzają gospodarką energetyczną
organizmu, łagodzą napięcia nerwowe, pozytywnie
wpływają na nastrój i sprawność intelektualną
• ekstrakt z zielonej herbaty to naturalny antyutleniacz
wspomagający walkę organizmu z wolnymi rodnikami

2.

NUTRICODE MAGNESIUM POWER
– idealna równowaga
Dwie godziny po wypiciu VITALITY BOOST, 		
sięgnij po 1 MAGNESIUM POWER

Magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie niemal
wszystkich układów w organizmie. Bierze odpowiedzialność
również za utrzymanie równowagi elektrolitowej. Dbanie
o nią jest szczególnie ważne, gdy podczas wzmożonego wysiłku
fizycznego lub umysłowego dużo pijemy, na przykład kawy,
herbaty czy wody. Prowadzi to do wypłukiwania z organizmu
cennych minerałów. Preparat MAGNESIUM POWER dzięki
dużej dawce wysoko przyswajalnego magnezu wyrównuje
poziom elektrolitów, pomagając zachować właściwą gospodarkę
energetyczną.
• magnez jest odpowiedzialny za utrzymywanie równowagi
elektrolitowej organizmu, wspiera podczas wysiłku
fizycznego i umysłowego, odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego oraz krążenia, a także
czuwa nad właściwą pracą mięśni
• witamina B6 to sprzymierzeniec magnezu – zwiększa
jego przyswajanie, ponadto wspomaga funkcje
psychologiczne oraz odpowiada za właściwy metabolizm
energetyczny organizmu
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VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER
To innowacyjny suplement diety składający się z sześciu pojemników
wypełnionych po brzegi witalnością i energią. Dobrze przyswajalna
płynna forma zapewnia najlepsze wchłanianie składników i niemal
natychmiastowe działanie produktu. Preparat VITALITY BOOST jest
prawdziwym zastrzykiem cennych składników odżywczych, które
zapobiegają przemęczeniu organizmu. Natomiast MAGNESIUM
POWER uzupełnia organizm w magnez, który jest niezwykle istotny
dla prawidłowego funkcjonowanie układu nerwowego, krążenia oraz

mięśniowego. Skład VITALITY BOOST & MAGNESIUM
POWER został tak opracowany, aby wszystkie składniki
uzupełniały i wzmacniały swoje właściwości.
Raz dziennie wypij jeden Vitality Boost bezpośrednio
po otwarciu, a ok. dwie godziny późnej wypij jeden
Magnesium Power, by uzupełnić poziom magnezu.

NOWOŚĆ

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

90,00 PLN*
600 PLN / 1 l

*ZWIĘKSZENIE CENY WYNIKA Z NIEZALEŻNEJ OD NAS,
URZĘDOWEJ ZMIANY STAWKI VAT USTANOWIONEJ PRZEZ GUS
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NUTRICODE

30 MULTIWITAMINOWYCH ŻELKÓW DLA DZIECI
O SMAKU WIŚNI, TRUSKAWEK I POMARAŃCZY
75 g | 801006

69,00 PLN

920,00 PLN / 1 kg

ŻELKI NUTRICODE TO HIT NA RYNKU:

``znakomite źródło witamin dla wegetarian
``wyprodukowane zgodnie z procedurami koszerności i halal
``bez żelatyny wieprzowej, stworzone na bazie pektyny
``bez sztucznych barwników, aromatów i konserwantów
``bez orzeszków ziemnych, soi, mleka
``bez glutenu

DLA KOGO?
Skomponowane z myślą o wyjątkowych potrzebach
rozwijających się dziecięcych organizmów.

Witaminy B6, B12, biotyna i kwas foliowy
wspomagają układ nerwowy
Witamina A i cynk
mają korzystny wpływ na wzrok
Jod
wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie tarczycy

VITA KIDS GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

``pyszne multiwitaminowe żelki dla rozwoju ciała i umysłu
``idealna ochrona kości, wsparcie metabolizmu i odporności, dobrego

Witaminy C, A i D
dbają o odporność organizmu

``gwarancja świetnego smaku

Witamina D
pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni

wzroku oraz ogólnego zdrowia dzieci

Zaspokajają dzienne zapotrzebowanie maluchów na najpotrzebniejsze składniki.
Zawierają witaminy A (75% dziennego zapotrzebowania w żelku)*, D (100%)*,
E (112%)*, B6 (71%)*, B12 (160%)*, C (38%)*, biotynę (150%)*,
kwas pantotenowy (83%)*, kwas foliowy (100%)*, jod (27%)* i cynk (25%)*.
Przyjmuj 1 żelek dziennie.
RWS, CZYLI PROCENT REFERENCYJNEJ WARTOŚCI SPOŻYCIA – POKRYCIE
DZIENNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DANY SKŁADNIK

Witaminy D, C
i cynk
utrzymują zdrowe
kości i zęby

Witamina C
i kwas pantotenowy
przyczyniają się
do utrzymania
właściwego
metabolizmu
energetycznego
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DLA KOGO?
Dla osób, które chcą uzupełnić codzienną dietę o kompleks
doskonale wyselekcjonowanych witamin i minerałów,
potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

VITA BOMB GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

``moc składników odżywczych
``dostarczają energii, działają antyoksydacyjnie, wspierają serce,
odporność, metabolizm i funkcjonowanie całego organizmu

Witaminowa bomba w formie smacznych żelków:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

witamina A (75%)* dba o wzrok
E (112%)* działa antyoksydacyjnie, wspierając pracę serca i układu

sercowo-naczyniowego

D (100%)* wspiera zdrowe kości
C (38%)* wpływa na odporność
B6 (71%)* i B12 (160%)* dbają o prawidłowy metabolizm energetyczny
kwas foliowy (100%)* wspomaga układ nerwowy
biotyna (150%)* zapewnia zdrowe włosy i skórę
kwas pantotenowy (83%)* dba o sprawność umysłu
cynk (25%)* wpływa korzystnie na metabolizm
jod (27%)* wspiera tarczycę

30 MULTIWITAMINOWYCH ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O SMAKU WIŚNI, TRUSKAWEK I POMARAŃCZY
75 g | 801007

69,00 PLN
920,00 PLN / 1 kg

Przyjmuj 1 żelek dziennie.
RWS, CZYLI PROCENT REFERENCYJNEJ WARTOŚCI SPOŻYCIA – POKRYCIE
DZIENNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DANY SKŁADNIK
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INNER BALANCE
SUPLEMENT DIETY

DLA KOGO?
Idealny dla osób narażonych na stresujący
tryb życia, odczuwających przemęczenie
i spożywających produkty zakwaszające organizm,
takie jak cukier, kawa, alkohol i żywność mocno
przetworzona.

Kapsułki na noc
Kapsułki na noc, dzięki obecności
ekstraktu z melisy i chmielu,
ułatwiają zasypianie, a zapewniając
dobry sen, przyczyniają się
do dalszego zmniejszania zakwaszenia
organizmu.
Stosuj 2 kapsułki na noc, popijając dużą ilością
wody (co najmniej 1 szklanką).

NOWY SKŁAD

BEZ ASPARTAMU

Saszetki z proszkiem do rozpuszczania na dzień o nowym, jeszcze lepszym, pomarańczowym smaku.
Oparte o ekstrakt z kwiatów róży stulistnej, który wspiera fizjologiczne procesy eliminacji produktów przemiany materii oraz pomaga utrzymać równowagę
kwasowo-zasadową. Cynk korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, magnez i żelazo pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia,
a ekstrakt z pokrzywy wspomaga eliminację wody z organizmu.
Zawartość saszetki rozpuść w 200 ml wody. Stosuj 2 razy dziennie po 1 saszetce.

INNER BALANCE
SUPLEMENT DIETY

``utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową
``źródło kluczowych mikroelementów

Miesięczny system dzień-noc, 24-godzinne działanie dla utrzymania równowagi
kwasowo-zasadowej organizmu.

60 SASZETEK + 60 KAPSUŁEK
240 g + 30 g | 801001

299,00 PLN
1107,41 PLN / 1 kg
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SLIM EXTREME
SUPLEMENT DIETY

DLA KOGO?
Dla osób potrzebujących wsparcia w racjonalnym
odchudzaniu, pragnących uzyskać wymarzoną
sylwetkę bez ciągłego uczucia głodu.

Przepisy kulinarne, blog, kalkulatory BMI i BMR,
wsparcie w realizacji celów – to wszystko i nie tylko
znajdziesz na naszej stronie. Poznaj także mobilną aplikację
Nutricode. Więcej informacji na nutricode.fmworld.com.

Tabletki musujące
o smaku winogronowym
Mają za zadanie uzupełnić te
witaminy i minerały, które tracimy,
zmniejszając ilość pożywienia
w ciągu dnia. Stworzone specjalnie
dla zachowania pięknej skóry.
Witamina C wspomaga produkcję
kolagenu, a biotyna i witamina B2
pomagają zachować zdrową cerę.
Wapń ma wpływ na właściwe
funkcjonowanie enzymów
trawiennych.

Tabletki powlekane
Oparte na innowacyjnym składniku
– glukomannanie – który w połączeniu
z niskokaloryczną dietą wpływa na
utratę wagi. Chrom pomaga utrzymać
prawidłowy poziom glukozy we krwi,
ograniczając ochotę na słodycze i chęć
podjadania między posiłkami. Z kolei
ekstrakt z Garcinia cambogia jest
źródłem kwasu hydroksycytrynowego
(HCA), który spowalnia wytwarzanie
tłuszczu w organizmie.

Rozpuść 1 tabletkę dziennie w szklance wody
(200 ml) i wypij przed jedzeniem.

NOWY SKŁAD

Przyjmuj po 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając
dużą ilością wody (1 lub 2 szklankami).

BEZ ASPARTAMU

GLUKOMANNAN – ZABÓJCA APETYTU

Glukomannan to rozpuszczalny w wodzie błonnik, pozyskiwany z rośliny Amorphophallus Konjac. Pęczniejąc w żołądku, wypełnia go i tym samym daje
znać ośrodkowi sytości w podwzgórzu, że nie jesteśmy głodni. Pozwala to na zmniejszenie ilości i wielkości posiłków. Jak pokazują badania, stosowanie
glukomannanu wraz z dietą niskokaloryczną redukuje masę ciała u osób z nadwagą średnio o 3 kg na miesiąc.1 Aby glukomannan spełnił swoje zadanie,
należy pamiętać o popiciu tabletek dużą ilością wody.
1

Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

SLIM EXTREME
SUPLEMENT DIETY

``wspomaganie odchudzania, zmniejszanie łaknienia
``zawiera glukomannan o wysokiej skuteczności redukcji masy ciała
``schudnij i zachowaj piękną skórę

Nutricode Slim Extreme to kompozycja składników wspomagających
utratę masy ciała poprzez zmniejszenie łaknienia. Unikalny system „All day
weight control” został opracowany z myślą o osobach pragnących w sposób
racjonalny zmniejszyć wagę. Umożliwia także zachowanie pięknej skóry
przy stosowaniu diet odchudzających. Produkt odpowiedni dla wegetarian
i wegan.

180 TABLETEK POWLEKANYCH + 30 TABLETEK MUSUJĄCYCH
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

299,00 PLN
874,27 PLN / 1 kg
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VITALITY BOOST
SUPLEMENT DIETY

DLA KOGO?
Wsparcie dla osób odczuwających brak energii,
zmęczenie i dekoncentrację, które chcą nadać
swojemu życiu dobry rytm. Polecamy również
osobom uprawiającym sport.

Tabletki na noc
Bogate źródło witamin i minerałów.
Składniki tabletek, przyspieszając
metabolizm, ułatwiają odpoczynek
nocą, co w efekcie daje wzrost energii
w dzień. Chrom przyczynia się do
utrzymania właściwego poziomu
glukozy we krwi, selen wspomaga
ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym, a żelazo bierze udział
w transporcie tlenu w organizmie.
Piperyna z czarnego pieprzu wspiera
trawienie i wchłanianie składników
odżywczych.
Bierz 2 tabletki na noc, popij wodą.

Saszetki z płynem na dzień o smaku pomarańczowym
Codzienna porcja energii. Niacyna, kwas pantotenowy i ryboflawina, wzmocnione dodatkowo kofeiną, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia. Kwas pantotenowy dodatkowo wpływa na sprawność umysłu. Witaminy z grupy B dbają o układ nerwowy, a tiamina odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie serca. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Stosuj doustnie zawartość 1 saszetki dziennie. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

VITALITY BOOST
SUPLEMENT DIETY

``Twoja codzienna porcja energii dla ciała i umysłu
``regeneracja sił witalnych

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

30 SASZETEK + 60 TABLETEK POWLEKANYCH
300 g + 48 g | 801003

299,00 PLN
859,20 PLN / 1 kg
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DLA KOGO?
Dla tych, którzy marzą o nieskazitelnej cerze, gęstych,
zdrowych włosach oraz mocnych paznokciach.
HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENT DIETY

``formuła Pro-Beauty
``ekstrakt z granatu

Idealna kompozycja składników dla uzyskania mocnych, lśniących włosów,
aksamitnej skóry i zdrowych paznokci. Formuła Pro-Beauty zawiera miedź,
która wpływa na prawidłową pigmentację włosów, żelazo, które dba o ich
prawidłowy wzrost, oraz cynk, który dostarcza budulec paznokciom,
a także witaminę E i ekstrakt z granatu. Kompleks został wzbogacony
m.in. drożdżami piwnymi, witaminami A, B2, B6, B12 i C, biotyną
i aminokwasami siarkowymi.

56 TABLETEK POWLEKANYCH
44,8 g | 801005

69,00 PLN
1540,18 PLN / 1 kg

Stosuj 1 tabletkę dziennie. Popij wodą.

DLA KOGO?
Polecamy osobom często przeziębiającym się,
pragnącym wzmocnić swoją odporność. To doskonałe
rozwiązanie także dla osób trenujących i pracujących
fizycznie.
IMMUNO

SUPLEMENT DIETY

``100% naturalnej witaminy C
``formuła z dodatkiem cynku, który pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego

Witamina C pochodząca wyłącznie z naturalnych ekstraktów oraz
z owoców aceroli. Acerola, zwana wiśnią z Barbados, to superowoc, który
posiada 30 razy więcej witaminy C niż cytryna. Z kolei dzika róża jest także
bogata w bioflawonoidy, będące naturalnymi antyoksydantami. Regularne
przyjmowanie witaminy C pomaga dbać o odporność, korzystnie wpływa
na zęby, skórę, kości i układ nerwowy oraz chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym. Produkt jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.

60 PASTYLEK DO SSANIA O SMAKU ACEROLI I WIŚNI
72 g | 801004

59,00 PLN
819,44 PLN / 1 kg

Przyjmuj 2 pastylki dziennie, ssąc powoli.

NOWA FORMUŁA

Z DODATKIEM CYNKU

110 | NUTRICODE

NUTRICODE

WIELOFUNKCYJNA
BRANSOLETKA NUTRICODE
FITNESS TRACKER

ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ ZE STRONY.
Nutricode to nowoczesna aplikacja mobilna, która pomoże Ci wprowadzić
zdrowe nawyki żywieniowe oraz podpowie, jak aktywnie spędzać czas. Dzięki
korzystaniu z dziennika aktywności z łatwością osiągniesz zamierzone cele,
a motywujące odznaki zachęcą do dalszego wysiłku i sprawią, że będziesz
celebrować codzienne sukcesy.

``korzystając z aplikacji codziennie możesz śledzić swoje postępy
na wykresie wagi i bez problemu zaplanujesz swoją dietę dzięki
propozycjom posiłków na każdą porę dnia

``aplikacja obliczy również Twój współczynnik BMI i WHR,

a także w przejrzysty sposób zaprezentuje Twoje statystyki

WIELOFUNKCYJNA BRANSOLETKA
NUTRICODE PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

Wielofunkcyjna bransoletka NUTRICODE zaprojektowana
z myślą o osobach aktywnych. Wśród funkcji urządzenia
znajdują się: pulsometr, zegarek, licznik spalonych kalorii,
krokomierz, budzik, powiadomienia o połączeniach
przychodzących. Do łączności ze smartfonem/aplikacją
NUTRICODE wykorzystywana jest technologia Bluetooth.
Bransoletka współpracuje z urządzeniami z systemem
Android i iOS.

920084 | CZARNA

300,00 PLN
WIELOFUNKCYJNA BRANSOLETKA
NUTRICODE STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

Wielofunkcyjna bransoletka NUTRICODE zaprojektowana
z myślą o osobach aktywnych. Wśród funkcji urządzenia
znajdują się: zegarek, licznik spalonych kalorii, krokomierz,
budzik, powiadomienia o połączeniach przychodzących.
Do łączności ze smartfonem/aplikacją NUTRICODE
wykorzystywana jest technologia Bluetooth. Bransoletka
współpracuje z urządzeniami z systemem Android i iOS.

920082 | CZARNA
920083 | BIAŁA

200,00 PLN
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Bransoletki NUTRICODE będą Twoim drogowskazem na drodze do wymarzonej sylwetki.
Połącz ducha sportu z nowoczesną technologią, a osiągniesz wspaniałe rezultaty. Prowadzenie
zdrowego trybu życia jeszcze nigdy nie było tak proste.

NUTRICODE
ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ

KOMPLEKSOWA
OFERTA
DLA CIEBIE,
DLA BIZNESU

Konsekwentnie rozwijamy FM MOBILE, stając
się siecią unikatową na skalę światową. Z dumą
przedstawiamy najnowszą ofertę Internetu
mobilnego oraz domowego, z których możesz
korzystać, biorąc udział w promocjach FM
CashBack i MegaPoints. Atrakcyjne taryfy dla
wszystkich użytkowników czy nowoczesne
narzędzia dla rozwoju biznesu dedykowane
Partnerom Biznesowym – na cokolwiek się
zdecydujesz, z nami odniesiesz realne korzyści.
Witaj w świecie ogromnych możliwości.
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FM MOBILE

Dedykowana oferta dla Partnerów Biznesowych FM WORLD POLSKA
Narzędzie do rozwoju biznesu
Usługi telefonii komórkowej
Usługi mobilnego Internetu
NOWOŚĆ! Internet domowy HomeOffice
Zasięg, który Cię nie ogranicza

Zdumiewający zasięg sieci!
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Konsultanci FM MOBILE są dostępni od poniedziałku
do soboty (bez dni ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach od 8:00 do 20:00.

tel. (71) 327 00 02
kom. +48 727 900 900
e-mail: bok@fmmobile.pl
SALON FM MOBILE
Zapraszamy: poniedziałek- piętek od 10:00 do 18:00
ul. Rydgiera 15
50-248 Wrocław

tel. +48 727 901 638
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FM MOBILE
OFERTA ABONAMENTOWA BEZ TELEFONU
Nielimitowane rozmowy, wiadomości oraz Internet od 10 do 25 GB – to oferta, w której każdy znajdzie
coś dla siebie. Partnerzy Biznesowi mogą ponadto skorzystać z wyjątkowych promocji FM CashBack
oraz MegaPoints, czerpiąc jeszcze więcej korzyści z bycia abonentem FM MOBILE.

START

ADVANCE

SUCCESS

10 GB

15 GB

25 GB

Nielimitowane połączenia do krajowych
sieci komórkowych i stacjonarnych
Nielimitowane połączenia wideo (do wszystkich
krajowych sieci komórkowych)
Nielimitowane wiadomości SMS/MMS
Internet

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD
START

FM
CashBack
ADVANCE

SUCCESS

9,33 PLN

13,03 PLN

18,68 PLN

Promocja FM CashBack

40,57 PLN

56,83 PLN

81,22 PLN

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

START

MegaPoints
ADVANCE

SUCCESS

Promocja MegaPoints

40,57 pkt.

56,83 pkt.

81,22 pkt.

Promocja FM CashBack

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

START

FM 4All
ADVANCE

29,90 PLN

39,90 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO

Opłata miesięczna

49,90 PLN

Pamiętaj. Promocje FM CASHBACK i MEGA POINTS nie łączą się ze sobą. Biorąc udział w promocji FM CASHBACK, nie otrzymujesz punktów
za opłatę abonamentową. Biorąc udział w promocji MEGA POINTS, nie otrzymujesz rabatu handlowego na zakupy w sklepie FM WORLD.
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REWOLUCJA FINANSOWA TRWA.
Pieniądze wydane na abonament w znacznej części wracają do Ciebie w formie rabatu handlowego
do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie FM WORLD… Rozmarzyłeś się…? To nie sen.
To nasza rzeczywistość.

FM C

AS

HB
ZB I
I CIE ER A J PU ACK
SZ S
IĘ Z NK T Y
AKU
PAM
I

CASHBACK W PRAKTYCE

CashBack dla niego

SUCCESS
81,22 PLN

+

CashBack dla niej

ADVANCE
56,83 PLN

+

CashBack dla nastolatki

+

START
40,57 PLN

RACHUNEK: 99,90 PLN + 69,90 PLN + 49,90 PLN + 49,90 PLN = 269,60 PLN
FM CASHBACK: 219,19 PLN

RZECZYWISTY KOSZT FM MOBILE: 50,41 PLN

CashBack dla nastolatka

START
40,57 PLN
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INTERNET MOBILNY (W OFERCIE FM CASHBACK I MEGAPOINTS)

Połącz nieograniczoną wolność, jaką daje Internet mobilny oraz wymierne korzyści płynące z promocji FM
CashBack i MegaPoints.

NOWOŚĆ
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Internet mobilny

netFM START

netFM ADVANCE

netFM SUCCESS

30 GB

50 GB

100 GB + noLimit LTE

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD
START

FM
CashBack
ADVANCE

SUCCESS

9,33 PLN

13,03 PLN

18,68 PLN

Promocja FM CashBack

40,57 PLN

56,83 PLN

81,22 PLN

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

START

MegaPoints
ADVANCE

SUCCESS

Promocja MegaPoints

40,57 pkt.

56,83 pkt.

81,22 pkt.

Promocja FM CashBack

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO
START
Opłata miesięczna

29,90 PLN

netFM 4All
ADVANCE

39,90 PLN

49,90 PLN
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INTERNET DOMOWY (W OFERCIE FM CASHBACK I MEGAPOINTS)

Skorzystaj z wybranej taryfy (Start, Advance lub Success) i serfuj po Internecie bez limitu w zasięgu LTE,
a także płać mniej za taryfy HomeOffice, korzystając z promocji FM CashBack i MegaPoints.

NOWOŚĆ

Z FM
Z YS C A SHB
KA
AC
121, SZ NAWETK
87 P
K AŻ
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HomeOffice Start
Internet domowy

100 GB dzień + 200 GB noc + LTE noLimit

bez routera

HomeOffice ADVANCE
100 GB dzień + 200 GB noc + LTE noLimit

z routerem podstawowym

HomeOffice SUCCESS
100 GB dzień + 200 GB noc + LTE noLimit

z routerem premium

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD
START

FM
CashBack
ADVANCE

SUCCESS

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

18,68 PLN

24,29 PLN

28,03 PLN

Promocja FM CashBack

81,22 PLN

105,61 PLN

121,87 PLN

Opłata miesięczna

99,90 PLN

129,90 PLN

149,90 PLN

START

MegaPoints
ADVANCE

SUCCESS

Promocja MegaPoints

81,22 pkt.

105,61 pkt.

121,87 pkt.

Promocja FM CashBack

99,90 PLN

129,90 PLN

149,90 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO
START
Opłata miesięczna

49,90 PLN

HomeOffice4All
ADVANCE

69,90 PLN

89,90 PLN

