


UTIQUE to nowa jakość w świecie luksusowych perfum i kosmetyków, zapewniająca bukiet szczególnych, zmysłowych doznań. 
Skomponowana, by oddać piękno, harmonię i energię życia. Stworzona, aby wpływać na naszą egzystencję, dodając odrobiny 
luksusu codziennym chwilom. Życie znów staje się pełne pasji. UTIQUE to doskonałość, droga, którą wybiorą osoby pragnące uciec 
do świata pełnego klasy i wyrafinowania.

Wejdź do eleganckiego atelier i spotkaj alchemika, który tworzy najcenniejsze kompozycje eliksirów: trzy mistyczne zapachy  
i dwa naturalne oleje.

Naturalne Oleje 
Oleje UTIQUE są płynnym złotem, skarbem,  który zmienia codzienną pielęgnację w nieopisaną przyjemność. Dzięki zastosowaniu 
techniki blendowania, zmieszaliśmy ze sobą kilkanaście drogocennych olejów tak, aby ich działanie wzajemnie się uzupełniało, 
zapewniając skórze odżywienie, nawilżenie i regenerację. Sekretem ich siły jest naturalne pochodzenie. Oleje do twarzy i włosów 
UTIQUE nie zawierają konserwantów, są bogate w cenne witaminy, a organiczne certyfikaty potwierdzają najwyższej jakości 
pochodzenie wybranych składników.

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą”
Albert Einstein



Już w starożytności perfumy były wytwarzane na bazie naturalnych surowców i miały najczęściej formę olejków i balsamów. 
Początkowo do tych ekskluzywnych produktów mieli dostęp jedynie władcy oraz najmożniejsi obywatele. Perfumy UTIQUE 
sięgają do podstaw klasycznego perfumiarstwa, w którym z uczuciem i znawstwem łączone są doskonale wyselekcjonowane 
naturalne olejki i nuty natury w niespotykaną dotąd jakość. Tworzone według tajnych receptur, na bazie drogocennych składników, 
są swoistymi arcydziełami. Wspaniałością niespotykanych, tajemniczych i egzotycznych zapachów. 

Luksus, elegancja, bogactwo najwyższej jakości składników – perfumy UTIQUE powstały z marzenia o doskonałości i idealnej 
harmonii ciała z duchem. Po to, by zaoferować Ci jakość, jaką do tej pory można było spotkać odwiedzając małe, bardzo ekskluzywne 
butiki w kameralnych dzielnicach światowych stolic mody. 

Czerpiące z wiedzy światowej klasy senselierów, perfumy UTIQUE to linia niszowych zapachów na bazie najwyższej jakości 
składników – eliksirów o wysokiej koncentracji olejków eterycznych. To ideał, stworzony dla tych, którzy pragną oderwać się  
od codzienności i podążyć w kierunku najbardziej wyrafinowanych doznań.

Tradycja i Nowoczesność

Zapach to Sztuka



Luksusowy Olejek do Twarzy
Esencja natury zamknięta w butelce wspaniałego olejku do twarzy. Kosmetyk zaprojektowany specjalnie, by zregenerować, nawilżyć 
i odżywić każdego rodzaju skórę. Powstał z połączenia 13 naturalnych olejów i olejków eterycznych, a najcenniejsze z nich to 
certyfikowany olej z róży rdzawej, jojoba i arganowy. Zatrzymaj upływ czasu, zapobiegaj drobnym zmarszczkom i pękaniu naczyń 
krwionośnych z fenomenalnym olejkiem neroli, pozyskiwanym z gorzkiej pomarańczy. Budząc się każdego dnia, wyglądaj świeżo, 

zdrowo i promiennie! 

Naturalne bogactwo 
drogocennych 
składników 
Poznaj działanie najcenniejszych olejów, 
wchodzących w skład luksusowego 
olejku do twarzy!

• Olejek neroli opóźnia procesy 
starzenia się skóry, zapobiega pękaniu 
drobnych naczyń krwionośnych.

• Olej arganowy jest bogaty 
w nienasycone kwasy tłuszczowe 
i witaminę E, działa przeciwzmarszczkowo
i odmładzająco.

• Olej z róży rdzawej, zawierający kwas 
retinowy, redukuje istniejące zmarszczki
i hamuje powstawanie nowych.

• Olej z czarnuszki jest bogaty w kwas 
gamma-linolenowy, witaminę F, 
fitosterole i witaminę E oraz K, 
wspomaga likwidowanie zaskórników 
i niedoskonałości.

• Olej jojoba zamyka pory, doskonale 
nawilża skórę i poprawia jej jędrność. 
Minimalizuje drobne linie i zmarszczki.

• Olej słonecznikowy zwiększa 
elastyczność skóry, spowalniając 
procesy starzenia. 

Face

W 100% NATURALNY.
Zawiera certyfikowane oleje.
Bez konserwantów. 

Stosuj na kilka sposobów:
• jako serum lub maseczkę

na twarz, szyję i dekolt,
• do masażu twarzy,

• jako dodatek do ulubionego
kremu.

LUKSUSOWY 
OLEJEK DO TWARZY | 30 ml
LUXURY FACE OIL 

199,00 PLN
6633,33 PLN  / 1 l

> 502004



Luksusowy Olejek do Włosów
Kwintesencja artyzmu, niesamowita kompozycja stworzona z darów natury zaklętych w kroplach szlachetnych olejów. Bogate  
w witaminy oleje jojoba, lniany, arganowy i z pestek moreli wzmacniają, odżywiają i regenerują włosy. Wnikają w ich głąb, nadając 

spektakularny połysk i jedwabistą gładkość. Zobacz, jak Twoje włosy stają się zdrowsze i piękniejsze niż kiedykolwiek!

Hair

Nie zawiera konserwantów!

Naturalna moc 
dla Twoich włosów
Luksusowy olejek do włosów zawiera 
wyłącznie certyfikowane oleje! Poznaj 
siłę każdego z nich.

• Olej jojoba stymuluje wzrost włosów.  
 Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe,  
 naturalne witaminy E i F, fitosterole  
 oraz skwalen.  
• Olej lniany eliminuje problem wypadania  
 włosów. Za sprawą witaminy E oraz  
 kwasów omega-3 odżywia i wzmacnia  
 ich strukturę.
• Olej z pestek moreli to bogate źródło  
 niezbędnych nienasyconych kwasów  
 tłuszczowych, witamin młodości  
 (A oraz E) i witaminy B17. Odżywia  
 suche i zniszczone włosy.
• Olej arganowy głęboko odżywia  
 i odbudowuje włosy, dodaje im blasku,  
 ujarzmia, a także poprawia ich kondycję,  
 zapobiegając rozdwajaniu się końcówek. 
•  Olejek ylang-ylang ma właściwości 

tonizujące, otrzymywany jest 
z kwiatów jagodlinu wonnego 
– tropikalnego i wiecznie zielonego 
drzewa.

CO NAJWAŻNIEJSZE:
• bogaty w certyfikowane,  

naturalne oleje
• o wspaniałej konsystencji  

płynnego złota
• doskonały na włosy suche  

i wilgotne
• łatwo się aplikuje  
i szybko wchłania

• nie wymaga spłukiwania 
• bardzo wydajny 

LUKSUSOWY  
OLEJEK DO WŁOSÓW | 50 ml 
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

199,00 PLN
3980,00 PLN  / 1 l

> 502005



Black
Nadaje wyjatkowe znaczenie kazdej chwili, uzaleznia, oszałamia i upaja. 

To zapach o tajemniczym wymiarze, w którym ciepło spotyka się ze zmysłowością.  
UTIQUE Black to uosobienie elegancji, rozmachu i pewności siebie. Zapach intrygujący, niezapomniany, legendarny.

PERFUMY | 100 ml
Zaperfumowanie: 20% 

349,00 PLN
3490,00 PLN  / 1 l

> 502001



Esencja orientalnego przepychu. 
Perfumy olśniewające niczym złoto, wykwintne niczym ręcznie wykonana biżuteria. Ezoteryczne doznanie, pragnienie namiętności… 

UTIQUE Gold to zapach, który podkreśli Twoją wartość. Majestatyczny, esencjonalny, inspirujący.  

Gold

WYJĄTKOWE W KAŻDYM 
DETALU

Ekskluzywny flakon perfum 
UTIQUE jest tajemniczy i elegancki, 

jak zapachy, które skrywa  
w swoim wnętrzu. Wykonaliśmy  

go z ogromną starannością  
z matowego szkła i zwieńczyliśmy 
nasadką, doskonale dopełniającą 

orientalną rzeźbę buteleczki. 
Zapakowany w szykowne, czarne 
pudełko, wspaniale podkreślające 
rangę ukrytego we wnętrzu skarbu. 

PERFUMY | 100 ml
Zaperfumowanie: 20% 

349,00 PLN
3490,00 PLN  / 1 l

> 502002



Magnetyzm, pasja, uwodzenie, najwspanialsze emocje zamkniete w szkle. 
UTIQUE Ruby to ucieczka od codzienności, mistyczna podróż do wnętrza ludzkiej duszy. Poczuj delikatną pieszczotę, rozbudź 

swoje zmysły. Zrozum znaczenie ducha zmysłowości. 

ZAPACH Z NATURY 
DOSKONAŁY

W perfumach UTIQUE 
zamknęliśmy najwspanialsze 
naturalne olejki: aksamitny 

wetiwer, delikatną woń kwiatów 
pomarańczy, cenny absolut 

irysa, przypominający wanilię 
zapach kory woniawca. Po to, byś 

mógł się cieszyć prawdziwymi 
zapachami natury, połączonymi 
w doskonałych kompozycjach 

perfumeryjnych. 

Ruby

PERFUMY | 100 ml
Zaperfumowanie: 20% 

349,00 PLN
3490,00 PLN  / 1 l

> 502003




