
Szanowni Państwo, 
z przyjemnością przedstawiamy bliżej nowe, luksusowe produkty marki UTIQUE! 

W skład kolekcji wchodzą trzy mistyczne zapachy i dwa naturalne oleje.

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.

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

Albert Einstein



Luksus, elegancja, bogactwo najwyższej jakości składników – perfumy UTIQUE 
powstały z marzenia o doskonałości i idealnej harmonii ciała z duchem. 

Po to, by zaoferować Państwu 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.

ZAPACH TO SZTUKA



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.

Jesteśmy pewni, że nowe produkty sprawią Państwu wiele radości i sprostają 
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Ekskluzywna 

marka UTIQUE to nie tylko doskonała jakość zamknięta w pięknej 
oprawie, która cieszy każdego klienta – to także nowe możliwości biznesowe, 
które otwierają się przed Państwem. Zachęcamy do sprawdzenia na własnej 
skórze wspaniałych właściwości naturalnych olejów, a także wypróbowania 
oszałamiających kompozycji perfumeryjnych UTIQE Gold, Ruby i Black.

NATURALNE OLEJE

Więcej informacji o nowych produktach znajdą Państwo już jutro na poświęconej im stronie internetowej: utique.fmworld.com.


