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W ŚWIECIE LUKSUSU

Wybierz 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. Daj się oczarować magii świata UTIQUE.
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UTIQUE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book.

NOWOŚĆ

COMING
SOON

Charakter:

lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum

Nuty zapachowe:
Głowy:			
lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum
Serca:			
lorem ipsum, lorem ipsum
Bazy:			
lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l
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UTIQUE

Flamingo to zapach nieodkrytego raju. Kwintesencja
niewinności i klasy. Jest niczym cudowna, barwna
opowieść. Niezapomniana przygoda, w której zatapiają
się wszystkie zmysły. Tajemniczy i niezaprzeczalnie
czarujący.

UTIQUE 15
502007.02

Charakter:

UTIQUE 100
502007

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

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

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

UTIQUE 15
502009.02

Charakter:

UTIQUE 100
502009

urzekający, rozkoszny

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

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

10

11

UTIQUE

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 15
502006.02

Charakter:

UTIQUE 100
502006

intrygujący, szlachetny, niezapomniany

Nuty zapachowe:
Głowy:			
cytryna, róża, szafran
Serca:			
nuty drzewne, piwonia, amyris, nuty skóry
Bazy:			
bursztyn, oud, wanilia

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

Sexy Cashmere to eksplozja pożądania i nieposkromionej
namiętności. W pierwszych chwilach oszałamia mocnymi
i hipnotyzującymi akordami, powoli przechodząc w miękkie
i ciepłe nuty otulające ciało niczym kaszmirowy szal. Kompozycja
pełna sprzeczności rozpali Twoją wyobraźnię, wydobywając
najgłębiej skryte pragnienia.

UTIQUE 15
502034.02

Charakter:

UTIQUE 100
502034

bezpruderyjny, niejednoznaczny, wzbudzający pożądanie

Nuty zapachowe:
Głowy:			
śliwka
Serca:			
irys, fiołek, ylang-ylang, drzewo cedrowe, paczula
Bazy:			
drzewo sandałowe, żywica benzoesowa, wanilia, piżmo

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l
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UTIQUE

Dryfująca po wzburzonych falach oceanu ambra zaklęta
w oszałamiających perfumach Ambergris zachwyca
morskimi akordami przyprawionymi szczyptą pikanterii.
Jest niczym sekretny rejs o zachodzie słońca, który
nie kończy się wraz z nadejściem świtu. To tajemnicza
historia o niespotykanej sile przyciągania.

UTIQUE 15
502048.02

UTIQUE 100
502048

Charakter:

głęboki, tajemniczy, absolutny

Nuty zapachowe:
Głowy:			
Serca:			
Bazy:			
		

bergamotka, czerwony pieprz, nasiona kminku, kardamon
dziki jaśmin, konwalia majowa, ylang-ylang
ambra, bób tonka, labdanum, skóra, mech dębowy,
paczula, piżmo

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

Violet Oud ma w sobie mistyczny pierwiastek, który jest
początkiem nowej podróży w nieznane. Majestatyczny,
szlachetny, nieprzewidywalny. Rozpyl wokół siebie magię,
zanurz się w fioletowej toni nieprzewidywalności.

UTIQUE 15
502012.02

Charakter:

UTIQUE 100
502012

kunsztowny, oszałamiający

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

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l
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UTIQUE

Gold to zapach olśniewający niczym złoto, wykwintny
niczym ręcznie wykonana biżuteria. Majestatyczny,
esencjonalny, inspirujący. Kwintesencja orientalnego
przepychu. Rozpyl wokół siebie czarującą mgiełkę
zmysłowych doznań.

UTIQUE 15
502002.02

Charakter:

UTIQUE 100
502002

luksusowy, wykwintny

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

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

Black nadaje wyjątkowe znaczenie każdej chwili.
Uzależnia, oszałamia i upaja. To perfumy o tajemniczym
wymiarze, w którym ciepło spotyka się z wytwornością.
Otul się zapachem czarnej elegancji.

UTIQUE 15
502001.02

Charakter:

UTIQUE 100
502001

elegancki, wyszukany, tajemniczy

Nuty zapachowe:
Głowy:			
nuty drzewne, szafran, styraks
Serca:			
wetiwer, bursztyn, wanilia
Bazy:			
skóra, drzewo sandałowe, drzewo bursztynowe

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l
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UTIQUE

Ruby rozbudza zmysły i otula skórę niczym delikatny
szyfon. Magnetyzm, pasja, najwspanialsze emocje
zamknięte w szkle. Uwodzi, zniewala, pobudza żądze.
To ucieczka od codzienności, fascynująca podróż
do wnętrza ludzkiej duszy.

UTIQUE 15
502003.02

Charakter:

UTIQUE 100
502003

magnetyczny, przyciągający, uwodzicielski

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

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

Wyobraź sobie, jak Twój ulubiony zapach zamienia się w wyjątkową formę, którą możesz dotknąć
i upajać się bez końca… Jak wtapia się w Twoją skórę, pozostawiając na niej uwodzicielski, zniewalający
żądze zapach. Takie właśnie są Perfumy w kremie Ruby. To kwintesencja luksusu zamknięta
w kremowej konsystencji.

Niezwykły mariaż drogocennych nut
zapachowych, 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.
Dzięki temu, że perfumy mają formę
kremu, są niezwykle trwałe i długo
utrzymują się na skórze. Wystarczy
niewielka ilość, 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, za uszami, na szyi, dekolcie
oraz zgięciach łokci i kolan. Wówczas
perfumy wspaniale rozwiną swój bukiet
zapachowy i utrzymają się na skórze przez
długi czas.

PERFUMY W KREMIE RUBY
RUBY SOLID PARFUM | 20 g | 502029

690,00 PLN
34 500,00 PLN / 1 kg
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UTIQUE

Ambre Royal to królewska kompozycja, która olśniewa
niczym najcenniejszy klejnot i zaskakuje niczym pierwszy
letni deszcz. Przekonaj się, jak z każdą chwilą uwalnia swój
majestat, zachwycając bogactwem niezwykłych nut
zapachowych.

UTIQUE 15
502008.02

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

UTIQUE 100
502008

ZESTAW CZARNY
Charakter:

zmysłowy, czarujący, okraszony nutą tajemniczości

Nuty zapachowe:
Głowy:			
bergamotka, pomarańcza, jabłko, cynamon
Serca:			
goździk, tytoń, drzewo cedrowe
Bazy:			
paczula, bób tonka, mirra, piżmo

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN

3490,00 PLN / 1 l

BLACK SET | 502010

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

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

Zaperfumowanie: 20%
Pojemność: 3 × 15 ml

5000,00 PLN / 1 l

4666,67 PLN / 1 l

75,00 PLN

210,00 PLN
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UTIQUE

Unikatowe zapachy UTIQUE otwierają przed Tobą wielkie możliwości. Dzięki nowej formie będą otulać
nie tylko Twoją skórę, lecz także wnętrze Twojego domu. Udaj się w niezapomnianą podróż
po zmysłowych krainach.

SZYK WNĘTRZA DOPEŁNIONY ZAPACHEM
OLŚNIEWAJĄCE, UNIKALNE, INTENSYWNE KOMPOZYCJE
ZDUMIEWAJĄCO KUNSZTOWNE WYKONANIE
ZACHWYCAJĄCA, PONADCZASOWA ESTETYKA

Dzięki wyrafinowanej kompozycji nut zapachowych otacza pomieszczenie zniewalającą aurą, pozwalając
rozkoszować się ulubionymi akordami perfum UTIQUE przez niewiarygodnie długi czas. Zachwyca
niebanalnym designem, nadając wnętrzu nowoczesny charakter. Wytworzona z parafiny spełniającej
restrykcyjne wymagania niemieckiej normy RAL.

` najwyższa jakość wykonania
` zaprojektowana z dbałością o każdy szczegół
` w eleganckim, kwadratowym szkle

ZAPEWNIAJĄ RÓWNOMIERNE
WYPALANIE WOSKU

180 g

399,00 PLN
221,67 PLN / 100 g

435 g

799,00 PLN
183,68 PLN / 100 g

ENIA
AL

ENIA
AL

AS P
CZ

LUXURY SCENTED CANDLE

AS P
CZ

LUKSUSOWA ŚWIECA ZAPACHOWA

3 KNOTY W DUŻEJ ŚWIECY

35 - 40

GODZIN

50 - 60

VIOLET OUD | 435 g | 502053.02
VIOLET OUD | 180 g | 502053.01

BLACK | 435 g | 502051.02
BLACK | 180 g | 502051.01

FLAMINGO | 435 g | 502052.02
FLAMINGO | 180 g | 502052.01

GODZIN
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UTIQUE

INSPIRACJA NATURALNYMI PROCESAMI NAWILŻANIA SKÓRY

Dłonie są Twoją najważniejszą wizytówką. Zasługują na pielęgnację najwyższej jakości. Luksusowe mydła
do rąk zachwycają wyszukaną formułą i intrygującymi zapachami.

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

NOWE ZAPACHY
LUKSUSOWE MYDŁO
DO RĄK
LUXURY HAND WASH

` wyśmienicie się pieni, otulając dłonie

COMING
SOON

aksamitną pianą

` łagodnie je oczyszcza i nie wysusza
skóry

`

zapewnia przyjemne uczucie
nawilżenia

` z unikalnym kompleksem

Biohydration Plus® specjalnie
wyselekcjonowanym dla FM WORLD

` pozostawia na dłoniach kuszącą woń
odprężających zmysły akordów

300 ml

89,00 PLN
296,67 PLN / 1 l

MUFFIN | 502056

FLAMINGO | 502054

BUBBLE | 502055

AMBER | 502035
Słodki mariaż nut
wanilii, paczuli
i cynamonu
uwiedzie koneserów
wyrafinowanych
doznań. Głęboki
i niejednoznaczny
zapach zachwyca
bogatym bukietem
akordów.

GRAPEFRUIT
& ORANGE
BLOSSOM | 502036
Zachwycająca
kompozycja zapachowa
urzekająca nutami
orzeźwiającego
grejpfruta i
zmysłowego kwiatu
pomarańczy.
Niebanalna fuzja
akordów, która dodaje
energii i pozytywnie
nastraja.

OUD & ROSE | 502037

FIG LEAVES | 502038

Wyjątkowe połączenie
idealnie współgrających
nut magnetyzującego
oudu i zmysłowej
róży. Ten tajemniczy
zapach przenosi
do olśniewającego
przepychem
królewskiego ogrodu.

Wielowątkowy
akord liści figowych
spowija dłonie
wysublimowanym
zapachem,
w którym niezwykłą
świeżość uzupełniają
nastrojowe
i szlachetne nuty.
Prawdziwa uczta dla
zmysłów.
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UTIQUE

Kosmetyczne arcydzieła, które zamieniają codzienną kąpiel w nieopisaną przyjemność. Starannie
wyselekcjonowane kompleksy są źródłem pięknej i zdrowo wyglądającej skóry. Podaruj sobie chwilę
niezapomnianej rozkoszy.

1

2

3

LUKSUSOWY ŻEL POD PRYSZNIC

4

5

1

RUBY

2

MUFFIN

LUXURY SHOWER GEL

` zamienia kąpiel w fascynujące doznanie pieszczące zmysły
` zawiera innowacyjne składniki doskonale wpływające
na kondycję skóry

` pozostawia ją jedwabiście gładką
` zniewalające kompozycje zapachowe zapewniają błogi relaks

6

| 502039

3

BUBBLE

4

BLACK

| 502040
| 502041

7

5

GOLD

6

VIOLET OUD

7

| 502043

FLAMINGO

| 502044

8

9

8 GRAPEFRUIT & ORANGE
BLOSSOM | 502015
9

FIG LEAVES

10

AMBER

| 502045

| 502042

10

11

12

11

OUD & ROSE

12

SANDALWOOD & PATCHOULI

| 502014
| 502013

| 502016

| 502020

200 ml

99,00 PLN
495,00 PLN / 1 l

REGENERUJĄCY NEKTAR DROGOCENNYCH SKŁADNIKÓW
• Biohydration Plus® to unikatowa formuła, specjalnie wyselekcjonowana dla FM WORLD, która nadaje skórze natychmiastowe
i długotrwałe nawilżenie. Dzięki zaawansowanej technologii działa kompleksowo, zapewniając jej błyskawiczną regenerację oraz ukojenie.
Dodatkowo zapobiega utracie wody, chroniąc skórę przed wysuszeniem.

Doskonałym sposobem na wydłużenie trwałości perfum i zintensyfikowanie zapachu jest nakładanie go warstwowo. Dzięki
wykorzystaniu najpiękniejszych kompozycji perfum UTIQUE w Luksusowych żelach pod prysznic możesz mieć pewność,
że oszałamiający zapach pozostanie z Tobą przez cały dzień.

• WhitesenseTM to drogocenny ekstrakt z białych kwiatów róży stulistnej (Rosa centifolia L.), jaśminu (Jasminum officinale L.) i stokrotki
(Bellis perennis L.), który natychmiastowo nadaje skórze aksamitną gładkość i niebywałą miękkość. Obecność WhitesenseTM w luksusowych
żelach UTIQUE jest gwarancją niezwykłych, zmysłowych doznań będących źródłem doskonałego samopoczucia.
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UTIQUE

Luksusowe balsamy do ciała to profesjonalna pielęgnacja skóry przypieczętowana szczyptą finezji.
Dzięki nim poczujesz się jak w ogrodzie pełnym zmysłowych aromatów.

LUKSUSOWY BALSAM DO CIAŁA
LUXURY BODY BALM

1

2

4

3

5

` o jedwabistej konsystencji
` otula ciało przepięknym zapachem
` zapewnia skórze doskonałe nawilżenie, miękkość i gładkość
` zawiera wysokowartościowe kompleksy – Revitaoils Supreme®
i HydromanilTM

200 ml

99,00 PLN
495,00 PLN / 1 l

1

FLAMINGO

2

BUBBLE

| 502046

| 502047

3

AMBER

4

GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM

5

OUD & ROSE

| 502017

| 502019

| 502018

ODŻYWCZY KOKTAJL NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW

Idealnie współgrające akordy perfum UTIQUE
i Luksusowych balsamów do ciała pozwolą Ci
zintensyfikować doznania zapachowe i przedłużyć
ich trwałość. Odkryj swoje ulubione kompozycje
w zupełnie nowej odsłonie.

• 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 i arganowca stanowiąca
dla skóry niezastąpione źródło witamin oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.
• HydromanilTM to wysoce wartościowa substancja czynna pochodząca z nasion peruwiańskiej rośliny tara. Dzięki zaawansowanej
technologii działa na dwóch poziomach: reguluje proces złuszczania naskórka oraz natychmiastowo i długotrwale poprawia stopień
nawilżenia warstwy rogowej skóry, prowadząc do poprawy jej wyglądu.
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UTIQUE

Wyszukane formuły oraz kojące zmysły, zniewalające zapachy – to luksusowe olejki UTIQUE. Każdy
z nich zawiera doskonałą kombinację najwyższej jakości komponentów zapewniającą wyjątkowe
doznania. Doświadcz mocy płynnego złota, które wspaniale zadba o Twoją skórę i włosy.

LUKSUSOWY OLEJEK
DO WŁOSÓW
LUXURY HAIR REPAIR OIL

LUKSUSOWY OLEJEK DO
MASAŻU FIRMING RITUAL

LUKSUSOWY OLEJEK DO
MASAŻU RELAXING RITUAL

Nie tylko potęguje zmysłowe doznania,
lecz także doskonale poprawia wygląd skóry.
Zawarty w nim unikalny olejowy składnik na
bazie ekstraktu z imbiru wyśmienicie wspiera
proces spalania tkanki tłuszczowej, przyczyniając
się do wyraźnego ujędrnienia skóry.

Dzięki aromaterapeutycznym właściwościom
zamienia masaż w błogą przyjemność,
wspaniale poprawiając nastrój. Zawiera olejek
z trawy cytrynowej, który znakomicie odpręża,
sprawiając, że kosmetyk idealnie
nadaje się do masaży relaksacyjnych.

` wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej
` z olejkiem eukaliptusowym, który pozytywnie

` o silnie odprężającym zapachu
` doskonale pielęgnuje skórę
` z poręczną pompką dla precyzyjnego

FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

wpływa na samopoczucie

Unikalne połączenie olejów czerpanych
z samego serca roślin. Ożywia kolor i dodaje
włosom blasku, pozostawiając je miękkie,
gładkie i aksamitne w dotyku.

` wygodna pompka ułatwia dozowanie produktu

200 ml | 502050

3245,00 PLN / 1 l

3245,00 PLN / 1 l

aplikację

50 ml | 502005

199,00 PLN

MOC OLEJÓW DLA TWOICH WŁOSÓW

Wyszukany mariaż oleju arganowego, jojoba,
lnianego, sojowego, ze słodkich migdałów oraz
masła shea sprawia, że włosy stają się wyraźnie
mocniejsze, odżywione i nawilżone.

3980,00 PLN / 1 l

LUKSUSOWY OLEJEK
DO TWARZY
LUXURY FACE OIL

Ekskluzywna kompozycja drogocennych olejów
pochodzenia roślinnego. Przywraca zdrowy
i promienny wygląd. Zawarte w nim oleje,
za sprawą wysoko skoncentrowanej dawki
witamin i antyoksydantów, zapewniają
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

UCZTA DLA SKÓRY I ZMYSŁÓW

Masaż z olejkami UTIQUE będzie nie
tylko chwilą wytchnienia pozwalającą
zapomnieć o codziennych troskach, lecz
także pielęgnacyjnym zabiegiem, który
pozostawi skórę jedwabiście miękką,
gładką i przyjemną w dotyku.
Za sprawą starannie wyselekcjonowanych
składników olejki są idealne do masażu
całego ciała i do każdego rodzaju skóry,
szczególnie suchej i wrażliwej. Swoje
zniewalające zapachy zawdzięczają
naturalnym olejkom eterycznym.

BOGACTWO SKŁADNIKÓW DLA TWOJEJ CERY

Niezastąpiony olej arganowy i jojoba dają
efekt nawilżonej i zdrowo wyglądającej skóry.
Wspaniałe działanie kosmetyku to również
zasługa olejów: z wiesiołka, słonecznikowego,
sojowego, rycynowego, nagietkowego,
różanego, awokado i ryżowego, a także
wyselekcjonowanych olejków eterycznych:
geraniowego, ylang-ylang i neroli.

dozowania

200 ml | 502049

649,00 PLN

` doskonale się wchłania
` nie obciąża włosów
` o przyjemnym, marcepanowym zapachu
` z wygodnym atomizerem ułatwiającym

RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

Drogocenne receptury zawierające bogate
w kwasy tłuszczowe i witaminy oleje, takie
jak arganowy, różany, jojoba, awokado,
ryżowy, z wiesiołka czy nagietka,
wspaniale odżywiają i wygładzają skórę,
przywracając jej zdrowy blask.

649,00 PLN
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UTIQUE

EPIGENETICS

ZAAWANSOWANY KREM NA NOC AGE CONTROL

STARANNIE WYSELEKCJONOWANY MARIAŻ DROGOCENNYCH SKŁADNIKÓW DLA TWOJEJ SKÓRY

` L.C.G.S MC 8.0 ® zmniejsza negatywne skutki promieniowania elektromagnetycznego, do którego zaliczamy m.in. promieniowanie UV oraz niebieskie

ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

światło. Ponadto skutecznie chroni przed stresem oksydacyjnym i doskonale wpływa na odbudowę naskórka.

` Tripeptyd-38 to 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 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.

REWOLUCYJNE SKŁADNIKI, KTÓRE
WNIKAJĄ W SKÓRĘ PODCZAS SNU

` L.C.G.S MC 8.0® 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

KREM NA DZIEŃ ROYAL
PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM

` wyrafinowane połączenie najwyższej jakości składników
aktywnych i zaawansowanej technologii

` skrupulatnie opracowana, ultraodmładzająca receptura
` intensywnie nawilża, ujędrnia i odbudowuje skórę
` sprawia, że cera odzyskuje zdrowy, promienny wygląd
i olśniewający blask

50 ml | 502026

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

pochodnej witaminy A to obecnie
jedna z najskuteczniejszych 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 to 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.

` bogactwo silnie przeciwstarzeniowych i ujędrniających składników aktywnych
` dogłębnie wnika w skórę podczas snu
` doskonale nawilża, regeneruje i wygładza cerę
50 ml | 502027

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

EPIGENETICS

IDEALNA KOMPOZYCJA INNOWACYJNYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE DOSKONALE DBAJĄ 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, który
działa 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 poprawia jej jędrność i elastyczność.
` Cykliczny peptyd i ektoina dogłębnie nawilżają i wizualnie spłycają zmarszczki, zwiększając jędrność skóry.
` Kofeina pobudza mikrocyrkulację krwi, delikatnie rozjaśniając nieestetyczne cienie pod oczami.

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

` silnie skoncentrowana, przełomowa formuła
` intensywnie regeneruje i wygładza skórę
` redukuje widoczność zmarszczek
` wyraźnie podnosi kontur twarzy
30 ml | 502030

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

INTENSYWNE DZIAŁANIE ZA SPRAWĄ DROGOCENNYCH
SKŁADNIKÓW

AKTYWNY KREM POD OCZY EYE
COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX

` perfekcyjna kompozycja surowców najwyższej jakości
` doskonale ujędrnia i nawilża wrażliwą skórę wokół oczu
` delikatnie rozjaśnia nieestetyczne cienie pod oczami
` pozostawia skórę sprężystą i wyjątkowo odświeżoną
20 ml | 502028

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

` L.C.G.S MC 4.0® wykazuje 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.
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UTIQUE
SILNIE UJĘDRNIAJĄCY KREM
DO CIAŁA FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM

PERFEKCYJNIE DOBRANE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE
IDEALNY KSZTAŁT PIERSI

` Unikatowy kompleks Volumenic Plus MC 12.0 ® 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.

` kompilacja najlepszych kompleksów
` przełomowa technologia modelująca sylwetkę
` doskonale ujędrnia, wygładza i napina skórę
` wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej
120 ml | 502032

690,00 PLN
5750,00 PLN / 1 l

` Kompleks alg oraz pullulanu bogaty w aminokwasy,

polisacharydy, witaminę C i B12 wzmacnia włókna tkanki
podskórnej, podtrzymuje i koryguje kształt biustu.
KOMPILACJA NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE
PERFEKCYJNIE MODELUJĄ SYLWETKĘ

` Slimenum Ultra³ MC 16.0® wpływa na zmniejszenie

INTENSYWNIE MODELUJĄCY KREM
DO BIUSTU ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM

` zaawansowana formuła opracowana z wykorzystaniem
pionierskich technologii

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.

` doskonale wpływa na ujędrnienie i uelastycznienie skóry

` Cenne połączenie alg morskich i roślinnych protein zapewnia

` zapewnia widoczny efekt liftingu
` świetna alternatywa dla inwazyjnego zabiegu

` Ekstrakt z bugenwilli okazałej, drogocennej rośliny pochodzącej

w okolicach piersi

modelowania piersi

50 ml | 502031

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

wizualny efekt liftingu.

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

NAJJAŚNIEJSZA SPOŚRÓD GWIAZD
Sięgnij nieboskłonu. Pozwól sobie na więcej. Poznaj luksusową linię kosmetyków zaprojektowaną
z myślą o najbardziej wymagających miłośniczkach wyrafinowanego makijażu. Jest perfekcyjna
w każdym calu – rozpoczynając od logo oddającego jej wyjątkowość i eleganckich opakowań,
przez formuły najwyższej jakości, aż po zdumiewające, długotrwałe efekty. Wzbij się
ponad horyzonty i spraw, aby Twój makeup zachwycał niczym artystyczne dzieło.
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ALAYA
Myśl o letnich, słonecznych dniach przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. Rozgrzewa serce i rozpromienia twarz,
dodając jej uroku i blasku. Niech przez cały rok Twoja skóra wygląda tak, jak podczas wakacyjnych chwil beztroski.

Fascynująca gra świateł na twarzy przyciąga zaintrygowane spojrzenia. Naturalnie rozświetlona skóra hipnotyzująca
zdrowym, młodzieńczym blaskiem będzie zmysłową deklaracją Twej pewności siebie.

PUDER ROZŚWIETLAJĄCO-BRĄZUJĄCY
SUNNY SOFT TOUCH

PALETA ROZŚWIETLACZY GLASS SKIN

SUNNY SOFT TOUCH LUMINOUS-BRONZING POWDER

Sprawia, że skóra wygląda zdrowo i promiennie niczym muśnięta
słońcem i rozświetlona jego iskrzącymi się promieniami. Dzięki
jedwabistej konsystencji jest źródłem doskonałego samopoczucia
już od momentu samej aplikacji.

` zapewnia efekt naturalnej opalenizny z delikatną, złotą
poświatą

` doskonale się rozprowadza
` nie pozostawia smug
11,5 g | 602022

179,00 PLN

GLASS SKIN HIGHLIGHTER PALETTE

Natychmiastowo optycznie ożywia i odmładza skórę. Dzięki
wysokiemu stopniowi pigmentacji zapewnia jej niezwykle
świetliste wykończenie na niewiarygodnie długi czas.
Doskonała zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego.

` nadaje skórze świeży i promienny blask
` pozwala uzyskać tzw. glow effect
` wydajna i wielofunkcyjna
15 g | 602023

179,00 PLN
1193,33 PLN / 100 g

1556,52 PLN / 100 g

D O K AŻ DEG O TY PU
UR O DY

DO K A ŻDEG O TY PU
U RO DY

CHAMPAGNE
CASHMERE
TIME OF FAME
VEG AN
F R IE NDLY

V EG A N
FRI ENDLY

MOON DUST
PINK DIAMOND

W E LEG ANC KIM

W EL EG A NCK I M

OPAKOWANIU

O PA KO WA NI U

Z LUSTE R KIE M

Z LU STERK I EM

40

41

ALAYA
Awangardowe makijaże z wybiegów mody wzbudzają emocje intensywnymi, żywymi i odważnymi
barwami. Wyzwól swą kobiecą niepowtarzalność i roznieć drzemiącą w sobie inwencję twórczą.

PALETA CIENI DO POWIEK
EYESHADOW PALETTE

TOTAL ALLURE | 606080

DOLCE VITA
AMETHYST
PEARL GIRL
CARPE DIEM
SANDALWOOD
MARBLE
CORAL FANTASY

HARMONY | 606081

LAST NIGHT
FLIRT
SEDUCTION
VENUS
TRUFFLE
ROYAL
WHITE GOLD

DO K A ŻDEG O TY PU
U RO DY

Dzięki jedwabiście miękkiej konsystencji cieni pozwala
z łatwością zamienić makijaż w prawdziwe dzieło sztuki
i poczuć się jak artystka z malarską paletą najpiękniejszych barw.

` umożliwia blendowanie kolorów i stopniowanie ich odcieni
` cienie nie osypują się i nie kruszą
` o wysokim stopniu pigmentacji
` w bogatej gamie kolorystycznej

V EG A N
FRI ENDLY

9g

149,00 PLN
1655,56 PLN / 100 g

W EL EG A NCK I M
O PA KO WA NI U
Z LU STERK I EM

ŹRÓDŁO MŁODEGO WYGLĄDU

Każdy z nas, niezależnie od wieku, chce mieć jędrną, napiętą i zadbaną skórę oraz olśniewający
uśmiech. W laboratoriach na całym świecie naukowcy nieustannie badają i udoskonalają receptury,
dzięki którym to pragnienie nie pozostanie wyłącznie w sferze marzeń. Aby pozwolić Ci je
urzeczywistnić, skorzystaliśmy z najnowocześniejszych technologii oraz zaczerpnęliśmy
z przełomowych odkryć. I tak powstała marka specjalistycznych kosmetyków FONTAINAVIE.
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FONTAINAVIE
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

` o soczystym zapachu perfum PURE ROYAL 900

Skutecznie regeneruje skórę twarzy oraz ciała. Koi podrażnienia,
niwelując jej suchość, zaczerwienienie oraz rogowacenie. Stanowi
niezastąpiony kompres łagodzący po zabiegach kosmetycznych,
depilacji oraz nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV.

189,00 PLN
378,00 PLN / 1 l

Skutecznie złuszcza martwy naskórek, czyniąc skórę elastyczną,
jedwabiście gładką i miękką w dotyku. Regularnie stosowany wyraźnie
poprawia jej kondycję, przywraca prawidłowe nawilżenie oraz
stymuluje mikrokrążenie.

nie wymaga użycia balsamu do ciała

ULTRA RECOVERY UNIVERSAL CREAM

500 ml | 503036

PERFECT SKIN NOURISHING BODY SALT SCRUB

` znakomicie natłuszcza, odżywia i regeneruje skórę
` bogata, olejowa formuła sprawia, że po zastosowaniu

UNIWERSALNY KREM ULTRA RECOVERY

` nie zawiera silikonów ani parabenów
` doskonały do każdego rodzaju skóry, także suchej i wrażliwej
` odpowiedni do codziennego stosowania

ODŻYWCZY PEELING SOLNY DO CIAŁA
PERFECT SKIN

200 g | 503035

119,00 PLN
595,00 PLN / 1 kg

COMING SOON

250 ml | 503036.02

129,00 PLN
516,00 PLN / 1 l

INTENSYWNA ODNOWA ZA SPRAWĄ BOGATEJ FORMUŁY
Moc nawilżających i natłuszczających skórę składników aktywnych:
• beta-glukan z ziaren owsa nadaje gładkość i elastyczność oraz wspomaga odnowę komórek
• srebro koloidalne wykazuje właściwości antybakteryjne
• olej kokosowy zmiękcza, odżywia oraz zabezpiecza przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych
• estry wyższych kwasów tłuszczowych wpływają na prawidłowe funkcjonowanie komórek

SÓL I OLEJ – RECEPTURA PIĘKNEJ SKÓRY
Bazę kosmetyku stanowią najwyższej jakości drogocenne oleje, z awokado, słonecznikowy i arganowy, oraz masła mango i shea.
To prawdziwe bogactwo cennych dla skóry witamin, m.in. E, C, B, PP, A oraz K, nienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu
linolowego, a także minerałów – potasu, żelaza i miedzi.
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FONTAINAVIE
HIALURONOWA MASKA NA TKANINIE
HYDRO THERAPY
HYDRO THERAPY HYALURONIC SHEET MASK

Właściwości okluzyjne płachty znacznie zwiększają przenikanie
składników odżywczych w głąb skóry. Dzięki temu doskonale ją
napinają, wygładzając drobne zmarszczki, intensywnie odżywiają
i skutecznie regenerują.

` moc aktywnych składników nawilżających
` gwarantuje piękny i zdrowy wygląd
` zapewnia wyraźny efekt odmłodzenia skóry

LIFTINGUJĄCE SERUM POD OCZY
ULTRANAWILŻAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI
Zawiera bogactwo składników naturalnie występujących w skórze,
takich jak kwas hialuronowy, kompleks aminokwasów, sól sodowa
kwasu piroglutaminowego i mocznik. Dzięki zdolnościom wiązania
wody intensywnie i długotrwale nawilżają cerę, pozostawiając
ją jędrną i aksamitnie gładką.

20 ml | 503033

34,90 PLN

LIFT EXTREME EYE SERUM

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

174,50 PLN / 100 ml

POTWIERDZONE
REZULTATY
100% ankietowanych*
potwierdza, że:
• pielęgnuje skórę
• długotrwale ją nawilża
• intensywnie regeneruje
• widocznie odmładza
• pozostawia jędrną
i aksamitnie gładką

INTENSYWNIE REGENERUJĄCA
POMADKA DO UST
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Stworzona na bazie oleju rycynowego wzbogaconego woskami: pszczelim, kandelila i z kopernicji,
oleju migdałowego oraz lanoliny i witaminy E skutecznie regeneruje spierzchnięte usta.

` ratunek dla suchej skóry ust
` sprawia, że są niewiarygodnie gładkie i jedwabiście miękkie
` pozostawia przyjemne uczucie odżywienia i nawilżenia
` chroni przed negatywnym działaniem promieniowania UV
` zawiera modelujący usta kwas hialuronowy
` do codziennego stosowania
4,8 g | 503031

29,90 PLN
622,91 PLN / 100 g

* Badanie aplikacyjno-użytkowe przeprowadzone na grupie 25 kobiet w wieku od 19 do 56 lat w ciągu 4 tygodni

SPF

15
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FONTAINAVIE DENTAL
NOWOŚĆ

Poznaj nasz autorski znak
i wypatruj go na innych
produktach – każdy z nich
jest przyjazny dla środowiska!

WYBIELAJĄCA PIANKA
DO ZĘBÓW 3 W 1
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

Innowacyjna receptura o działaniu wybielającym
nie tylko skutecznie poprawia wygląd zębów,
lecz także czyści szkliwo i odświeża jamę ustną.

PROBIOTYCZNY PŁYN DO MYCIA SZCZOTECZKI
DO ZĘBÓW
PROBIOTIC TOOTHBRUSH CLEANER

Skutecznie zapobiega namnażaniu się bakterii będących przyczyną
próchnicy. Minimalizuje ryzyko rozwoju drobnoustrojów powodujących
rozkład zęba.

` niezwykle wydajny – jedna dawka wystarcza na siedem dni
` przyjazny dla środowiska
` odpowiedni również do protez zębowych

Perfekcyjna higiena jamy ustnej to także dbałość
o przybory do mycia zębów będące siedliskiem
groźnych dla zdrowia mikroorganizmów. Troszcząc
się o środowisko naturalne i chcąc zapewnić Ci
kompleksową ochronę, stworzyliśmy innowacyjny
preparat probiotyczny oparty na działaniu
dobroczynnych szczepów bakterii.

99,00 PLN
LA

100% AKTYWNYCH PROBIOTYKÓW

NIEZWYKLE WYDAJNA – WYSTARCZA
NAWET DO 4 MIESIĘCY

OD

W YB

IE

1980,00 PLN / 1 l

IE Ż A

109,00 PLN
272,50 PLN / 100 ml

50 ml | 503032

ŚW

10 × 4 ml | 713006

` specjalistyczny preparat w codziennej pielęgnacji
` nowoczesna formuła pianki
` z nadwęglanem sodu
` wygoda stosowania dzięki higienicznej pompce
` przeznaczona dla osób dorosłych

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

C Z YŚ C I

EFEKTY WIDOCZNE JUŻ PO 1-3
TYGODNIACH STOSOWANIA

ODKRYJ PIĘKNO
ZDROWYCH WŁOSÓW

Profesjonalna pielęgnacja 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.
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 ekskluzywnej linii HAIRLAB.
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HAIRLAB

Doskonale ułożone włosy to marzenie każdego, kto lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Koki, loki, tapiry,
irokezy – puść wodze fantazji, a seria SWIFT2 STYLING sprawi, że będziesz cieszyć się perfekcyjną fryzurą przez
niewiarygodnie długi czas.

LAKIER MOCNO UTRWALAJĄCY DO WŁOSÓW

SUCHY SZAMPON DO WŁOSÓW

Zawiera pantenol i keratynę, które pielęgnują i wspomagają odbudowę
struktury każdego rodzaju włosów, poprawiając ich kondycję. Sprawia,
że są lśniące i ułożone dokładnie tak, jak tego chcesz.

Za sprawą skrobi ryżowej oraz mąki z tapioki działa niczym gąbka
pochłaniająca nadmiar sebum i zanieczyszczenia. Nadaje włosom
tak przyjemny zapach, jakby przed chwilą zostały umyte zwykłym
szamponem. Wyjątkowa formuła zapewnia błyskawiczne działanie
i niespotykaną łatwość użycia.

SWIFT2 STYLING HAIRSPRAY

` natychmiastowo wykańcza i utrwala fryzurę
` nabłyszcza włosy i zwiększa ich objętość
` łatwo się rozczesuje
` o przyjemnym, owocowym zapachu
150 ml | 520021

49,00 PLN
326,67 PLN / 1 l

2

Niezapowiedziane wizyty, niespodziewane wyjazdy, nieoczekiwane spotkania – bez względu na okoliczności chcemy
wyglądać idealnie. Seria RAPID2 REFRESHING zapewni Twoim włosom nieskazitelny wygląd w każdej sytuacji.

SWIFT STYLING

RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO

` skutecznie oczyszcza i odświeża włosy bez użycia wody
` widocznie zwiększa ich objętość i podnosi je u nasady
` idealny w podróży i przed niespodziewanym wyjściem
` pachnie soczystym jabłkiem
150 ml | 520020

RAPID
REFRESHING

44,00 PLN
293,33 PLN / 1 l

2
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HAIRLAB
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.

AQUA

IDEALNY
W PODRÓŻY

2

IDEALNY
W PODRÓŻY

SZAMPON DO WŁOSÓW
PRZESUSZONYCH

MASKA DO WŁOSÓW
SUCHYCH

Sprawia, że nawet najbardziej przesuszone włosy
odzyskują zdrowy wygląd i są lśniące. Dzięki
zawartości kwasu hialuronowego doskonale
je nawilża, odżywia i wzmacnia. Delikatnie
oczyszcza włosy i skórę głowy.

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

AQUA 2 SHAMPOO

` z intensywnie nawilżającym kwasem
hialuronowym

` sprawia, że włosy stają się lśniące
i sprężyste

` najlepiej stosuj w duecie z Aqua2 Mask
250 ml | 520001

AQUA 2 MASK

` spłukiwana
` bogata w drogocenne oleje: lniany, jojoba i ryżowy
` zapobiega łamliwości i elektryzowaniu
` w celu wzmocnienia działania maski warto do niej dodać
kilka kropel olejku Aqua2 Oil

` jeśli masz farbowane włosy, dodaj do maski kilka kropel
Ideal2 Colour Elixir, który wydobędzie niezwykłą głębię
koloru i zapewni im piękny blask

149,00 PLN

250 ml | 520003

50 ml | 520001.02

596,00 PLN / 1 l

596,00 PLN / 1 l

34,00 PLN
680,00 PLN / 1 l

149,00 PLN
30 ml | 520003.02

34,00 PLN
1133,33 PLN / 1 l

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 w nie kilka kropel
olejku.

` zawiera odżywczy olej jojoba, który
poprawia kondycję włosów

` można go stosować na mokre i suche
włosy

` mocno nawilża włosy, nadając im
niezwykłą miękkość i blask

100 ml | 520004

159,00 PLN
1590,00 PLN / 1 l
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HAIRLAB
Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom zapewnia intensywne nawilżenie oraz odżywienie suchych i zniszczonych
włosów. Seria składa się z trzech idealnie dobranych produktów mających na celu zagwarantowanie im jak najlepszej kondycji.

IDEALNY
W PODRÓŻY

SZAMPON ODBUDOWUJĄCY
DO WŁOSÓW

MASKA ODBUDOWUJĄCA
DO WŁOSÓW

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

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

INTENSE 2 REGENERATING SHAMPOO

2

INTENSE
REGENERATING

IDEALNY
W PODRÓŻY

` intensywnie odżywia zniszczone włosy
` doskonale łączy właściwości

oczyszczające, regenerujące i ochronne

` stosuj w duecie z Intense2 Regenerating
Mask

250 ml | 520005

149,00 PLN

INTENSE 2 REGENERATING MASK

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

` zawiera odżywiający włosy

` w celu wzmocnienia działania maski warto do

` nie wymaga spłukiwania
` niezwykle szybki i łatwy

zniszczonych włosów

niej dodać kilka kropel olejku Ideal2 Colour
Elixir (szczególnie, jeśli masz farbowane
włosy)

250 ml | 520006

50 ml | 520005.02

596,00 PLN / 1 l

680,00 PLN / 1 l

INTENSE 2 REGENERATING SPRAY

` spłukiwana
` profesjonalna pielęgnacja nawet najbardziej

596,00 PLN / 1 l

34,00 PLN

SPRAY
ODBUDOWUJĄCO-MINERALIZUJĄCY

149,00 PLN
30 ml | 520006.02

34,00 PLN
1133,33 PLN / 1 l

pantenol

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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HAIRLAB
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.

SZAMPON DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

MASKA DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

ELIKSIR DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

Za sprawą starannie wyselekcjonowanych
składników zapewnia profesjonalną
pielęgnację włosów po zabiegu koloryzacji.
Razem z maską z tej samej linii stanowi
znakomitą kurację, która pomaga zachować
oryginalny odcień farbowanych włosów
oraz zapobiega ich matowieniu.

Unikalna formuła nadaje 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 do wszystkich rodzajów
włosów po zabiegu farbowania.
Wzmacnia głębię i trwałość koloru.

IDEAL 2 COLOUR SHAMPOO

2

IDEAL
COLOUR

` zawiera pantenol i ekstrakt z liści
skrzypu polnego

`

stosuj razem z Ideal2 Colour Mask
i Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520019

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

IDEAL 2 COLOUR MASK

` zawiera naturalne filtry UV
` spłukiwana
` formuła chroni kolor przed blaknięciem
i zapewnia długotrwały połysk

` włosy stają się jedwabiście miękkie
` w celu wzmocnienia działania maski
warto do niej dodać parę kropel
Ideal2 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

` wystarczy dodać 5-10 kropel do
Ideal2 Colour Mask, by zyskały
wyrazisty odcień

75 ml | 520011

199,00 PLN
2653,33 PLN / 1 l
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HAIRLAB
Bogate w drogocenne składniki odżywcze produkty CURLY2 sprawiają, że kręcone włosy stają się wygładzone oraz
bardziej podatne na układanie. Zabezpieczają je przed wilgocią, działaniem czynników atmosferycznych oraz wysoką
temperaturą podczas stylizacji.

SZAMPON DO WŁOSÓW
KRĘCONYCH

MASKA DO WŁOSÓW
KRĘCONYCH

EMULSJA WYGŁADZAJĄCA
DO WŁOSÓW KRĘCONYCH

Przeznaczony do włosów podatnych na
kręcenie i falowanie. W połączeniu z maską
tej samej linii stanowi specjalistyczną kurację,
która dyscyplinuje skręt loków i sprawia, że
stają się miękkie w dotyku.

Doskonale uzupełnia pielęgnację kręconych
włosów. Synergiczne działanie delikatnych
dla skóry głowy i włosów kosmetyków całej
linii wspomaga ich rozczesywanie i układanie.

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.

CURLY2 SHAMPOO

2

CURLY

CURLY2 MASK

` podstawa pielęgnacji niesfornych

` ułatwia stylizację kręconych włosów
` z masłem shea, olejem awokado

` wzbogacony o pantenol i hydrolizowany

` stosuj z Curly2 Shampoo

kosmyków
kolagen

` stosuj z Curly2 Mask i Curly2 Smoothing
Emulsion

250 ml | 520017

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

i hydrolizowanym kolagenem
i Curly2 Smoothing Emulsion

250 ml | 520018

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

` dyscyplinuje skręt loków i jednocześnie
je nawilża

` bez spłukiwania
` 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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HAIRLAB

Seria gwarantuje niewiarygodną objętość przy jednoczesnym
odżywieniu i nawilżeniu. Za sprawą unikatowej receptury włosy
będą wzmocnione, a Ty na nowo odkryjesz ich elastyczność i blask.

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 ich odżywienie,
nawilżenie i zwiększenie objętości.

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

` do codziennego stosowania
` o delikatnej konsystencji

` bez spłukiwania
` wystarczy spryskać nim włosy,

VOLUME 2 SHAMPOO

VOLUME

2

nie obciążającej włosów

` nadaje im puszystość i sprawia,
że są lekkie oraz uniesione

250 ml | 520008

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

VOLUME 2 SPRAY

aby fryzura zyskała niewiarygodną
objętość

` o działaniu odżywiającym
` stosuj w duecie z Volume2 Shampoo
150 ml | 520009

159,00 PLN
1060,00 PLN / 1 l

Delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, zapewniając jednocześnie optymalne nawilżenie włosów dzięki znakomicie
dobranym składnikom.

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.

` jednocześnie koi skórę głowy i pielęgnuje włosy
` do każdego rodzaju włosów
250 ml | 520012

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l

DELICATE

2
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HAIRLAB
Linia ANTI DANDRUFF2 reguluje nadmierne wydzielanie sebum oraz powstawanie łupieżu dzięki innowacyjnej formule
i bogactwu składników. Działa wzmacniająco, sprawiając, że włosy stają się niezwykle błyszczące i odżywione.

SZAMPON
PRZECIWŁUPIEŻOWY
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

ANTI
2
DANDRUFF

Formuła szamponu dokładnie oczyszcza
skórę głowy, pozostawiając uczucie świeżości.
Pomaga ukoić swędzenie, suchość i podrażnienie
wywołane przez łupież.

ELIKSIR PRZECIWŁUPIEŻOWY
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

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

` dzięki kojącym właściwościom niweluje
uczucie swędzenia

` wspomaga walkę z suchym łupieżem,

` działa łagodząco na skórę głowy
` doskonale radzi sobie zarówno z suchym, jak

` koi i pielęgnuje skórę głowy
` najlepiej stosować razem z Anti Dandruff2

` łatwy w aplikacji: wystarczy niewielką ilość

a przy tym doskonale wzmacnia strukturę
keratynową suchych i kruchych włosów

Elixir

250 ml | 520016

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l

i tłustym łupieżem

eliksiru wmasować w mokre włosy

150 ml | 520015

149,00 PLN
993,33 PLN / 1 l
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Znakomicie odświeżona skóra głowy i wzmocniona struktura włosów.
Szampon zapobiega ich wypadaniu oraz sprawia, że lśnią niezwykłym,
zdrowym blaskiem za sprawą drogocennych składników i wyjątkowej
receptury.

Poprawa kondycji cebulek włosów, ultrawzmocnienie ich osłabionej struktury oraz zauważalne zmniejszenie wypadania
dzięki zaawansowanej technologii.

IDEALNY
W PODRÓŻY

WZMACNIAJĄCY SZAMPON
DO WŁOSÓW OSŁABIONYCH

OLEJEK WZMACNIAJĄCY
PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

Przeznaczony do włosów z tendencją do wypadania. Zawiera
wzmacniające ekstrakty roślinne, m.in. wyciąg z żeń-szenia
i łopianu. Ma działanie normalizujące i regenerujące.

Zawiera wyselekcjonowaną mieszankę
ekstraktów roślinnych (krwawnik pospolity,
chinowiec, podbiał pospolity) oraz substancje
czynne (cynk, witaminy) wpływające na poprawę
kondycji cebulek włosów.

ENERGISING2 SHAMPOO

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

` dla lepszego efektu stosuj wraz
z Strong2 & More Hair Oil

ENERGISING

2

250 ml | 520013

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l

STRONG2 & MORE HAIR OIL

` 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

50 ml | 520013.02

34,00 PLN
680,00 PLN / 1 l

2

STRONG
& MORE HAIR

ODZYSKAJ RÓWNOWAGĘ ŻYCIA
Główną motywacją naszych działań są Twoje 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 produkty NUTRICODE
pozwoliły Ci odzyskać równowagę życia, wspierając właściwe funkcjonowanie organizmu.
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NUTRICODE
Jesteś na diecie low-carb, fit, keto, paleo, wege? Nie ma znaczenia, bo konjac to superfood.
Eksperymentuj ze smakami, teksturami i dodatkami, tworząc przepyszne posiłki bez dodatkowych kalorii.

KONJAC
PENNE

KONJAC
SPAGHETTI

200 g | 807005

200 g | 807004

84,50 PLN / 1 kg

84,50 PLN / 1 kg

SUPERFOOD

KONJAC SUPERFOOD

NOWOŚĆ

Zdrowa alternatywa dla tradycyjnego makaronu i ryżu. Zaspokaja głód bez wyrzutów sumienia, a dzięki dużej ilości błonnika
pozwala najeść się do syta i poprawić motorykę jelit. Koniecznie przetestuj go w swojej kuchni.

16,90 PLN

SUPERFOOD

16,90 PLN

• niskokaloryczny
• w sam raz do dań obiadowych, wytrawnych sałatek czy
słodkich deserów
• idealny dla uczestników programu FIT6
• gotowy w 2 minuty

PRODUKTY NIE ZAWIERAJĄ:
• cukru

KONJAC
ANGEL HAIR

KONJAC
RICE

200 g | 807002

200 g | 807001

84,50 PLN / 1 kg

84,50 PLN / 1 kg

SUPERFOOD

• tłuszczu
• zbóż

16,90 PLN

• glutenu
• soi

SUPERFOOD

16,90 PLN

• składników pochodzenia zwierzęcego

SKOMPONUJ SWÓJ
WŁASNY MEGASET

KONJAC
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003

16,90 PLN
84,50 PLN / 1 kg

Najważniejsze, aby prawidłowe odżywianie
weszło w nawyk. Dlatego dajemy Ci
możliwość stworzenia idealnego zestawu
na cały tydzień. To Ty decydujesz, co
do niego zapakujemy. Możesz wybierać
spośród wszystkich pięciu rodzajów
produktów konjac i każdego dnia kłaść
na talerzu inną porcję zdrowia.

W ZESTAWIE
TANIEJ

KONJAC
ONE WEEK PACK
SUPERFOOD

7 × 200 g | 807006

110,00 PLN
84,50 PLN / 1 kg
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SREBRO CENNIEJSZE OD ZŁOTA
Stosowanie srebra koloidalnego w celach
zdrowotnych sięga już przełomu XIX i XX wieku.
Z uwagi na bakteriobójcze, przeciwwirusowe
i przeciwgrzybicze właściwości używane
było przede wszystkim w leczeniu schorzeń
wywoływanych drobnoustrojami. Czerpiąc
z wiedzy pokoleń, wykorzystaliśmy jego moc,
tworząc nowoczesny preparat NUTRICODE.

NOWOŚĆ

WSPARCIE W OKRESIE ZWIĘKSZONEJ
ZACHOROWALNOŚCI:
• tymianek właściwy oraz Echinacea purpurea
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu
immunologicznego
• imbir lekarski, ceniony za swój dobroczynny wpływ na
poprawę witalności, wspomaga pracę dróg oddechowych
• witamina C oraz cynk pomagają wzmacniać odporność
• głóg jednoszyjkowy wspiera pracę układu krążenia

NOWOŚĆ
SILVER PRO ADVANCED FORMULA

IMMUNE-UP ELIXIR

•

zawiera drogocenne srebro koloidalne

•

•

z naturalnym olejkiem eukaliptusowym

najlepsze naturalne składniki o zbawiennym wpływie na
odporność organizmu

•

bez alkoholu, fluoru i barwników

•

wzbogacony witaminą C i cynkiem, które pomagają wzmacniać
układ immunologiczny

•

łatwe i przyjemne stosowanie dzięki płynnej formie syropu

Łyżkę stołową płynu rozcieńczyć w 250 ml wody.

250 ml | 501023

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l

SUPLEMENT DIETY

W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu i spożyj przed posiłkiem.
Przed użyciem wstrząśnij.

SYSTEM NA 30 DNI
480 ml | 801205

149,00 PLN
310,42 PLN / 1l
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WITAMINA C TO PODSTAWA
ZDROWIA:
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych oraz funkcjonowania układu
nerwowego i odpornościowego
• przyczynia się do utrzymania właściwego
metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia

NOWOŚĆ

• wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia
odpowiedniego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, kości, chrząstek, skóry, dziąseł
oraz zębów

Z MYŚLĄ O DZIECIACH I DOROSŁYCH
Szacuje się, że około 80% wzmacniającej odporność
witaminy D w organizmie powstaje w wyniku skórnej
syntezy pod wpływem promieni słonecznych1.
Jej efektywność zależy od wielu czynników, m.in.
szerokości geograficznej, zachmurzenia, poziomu
zanieczyszczenia powietrza, wieku czy karnacji.
Dlatego, aby dostarczyć sobie odpowiednią dawkę
tzw. witaminy słońca niezależnie od warunków
atmosferycznych czy indywidualnych cech, Instytut
Żywności i Żywienia zaleca jej suplementację zarówno
wśród dzieci, jak i dorosłych przez cały rok.

• wspiera ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym, a także zwiększa przyswajanie
żelaza
• wpływa na regenerację zredukowanej formy
witaminy E

EKSTREMALNIE
WYDAJNY
VIT-C POWDER

VIT-D3 DROPS

•

witamina C najwyższej jakości

•

•

doskonale się rozpuszcza

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu
immunologicznego oraz wchłanianiu wapnia i fosforu

•

odpowiedni dla wegan i wegetarian

•

wspiera utrzymanie zdrowych zębów i kości oraz właściwego
poziomu wapnia we krwi

•

zawarta w preparacie witamina D3 pozyskiwana jest
z surowców najwyższej jakości – alg hodowanych w Europie

•

odpowiedni dla wegetarian i wegan

SUPLEMENT DIETY

W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

NOWOŚĆ

¹ Walicka M., Jasik A., Paczyńska M., Wąsowski M., Tałałaj M.,
Marcinowska-Suchowierska M., Niedobór witaminy D – problem
społeczny, „Postępy Nauk Medycznych” 2019, t. XXXII,
nr 1, str. 14-22.

COMING SOON

Odmierz za pomocą miarki 1 g preparatu i rozpuść w 200 ml wody.
Wypij raz dziennie w trakcie posiłku.

SYSTEM NA 500 DNI
500 g | 801105

129,00 PLN
258,00 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

2000

IU

Dzieci powyżej 1. roku życia: Zażyj 2 krople dziennie. Dorośli – zażyj 5 kropel
dziennie. Odmierz porcję za pomocą kroplomierza na łyżeczkę.
Spożyj przed posiłkiem. Przed użyciem wstrząśnij.

10 ml | 801204

119,00 PLN
1190,00 PLN / 100 ml
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KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
SKÓRY OD WEWNĄTRZ:

NIEOCENIONY DUET PODCZAS
ODCHUDZANIA:

• kolagen z dorsza atlantyckiego pozytywnie
oddziałuje na kondycję skóry, przyczyniając się do
jej ujędrnienia i poprawy elastyczności

• glukomannan, pęczniejąc w żołądku, daje uczucie sytości,
dzięki czemu przy stosowaniu niskokalorycznej diety
wspomaga utratę zbędnych kilogramów

• witamina C pomaga we właściwej produkcji
kolagenu

• chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu
glukozy we krwi oraz pozytywnie wpływa na metabolizm
makroskładników odżywczych

• koenzym Q10 – naturalnie wytwarzany przez
organizm składnik, którego produkcja zmniejsza
się wraz z wiekiem – spowalnia pojawianie się
zmarszczek i wiotczenie skóry
• witamina A i cynk wspomagają zachowanie
zdrowej skóry, a miedź utrzymanie jej prawidłowej
pigmentacji

COLLABEAUTY Q10 EXPERT

SLIM BODY SYSTEM

•

sprzymierzeniec w walce z upływającym czasem

•

znakomita pomoc w trakcie diety odchudzającej

•

o wysokiej zawartości kolagenu z dorsza atlantyckiego

•

doskonałe wsparcie w kontrolowaniu wagi

•

z koenzymem Q10 nazywanym eliksirem młodości

•

nowoczesna formuła oparta na glukomannanie i chromie

•

wzbogacony o cenne dla skóry witaminy i minerały

SUPLEMENT DIETY

W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

Odmierz za pomocą miarki 5 g preparatu i rozpuść w 150 ml wody.
Wypij wieczorem.

SYSTEM NA 30 DNI
150 g | 801103

249,00 PLN
1660,00 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Zawartość saszetki wsyp do 200 ml ciepłej lub letniej wody, energicznie mieszając.
Zażyj od razu po przyrządzeniu, popijając dużą ilością wody.

90 SASZETEK | SYSTEM NA 30 DNI
360 g | 801104

349,00 PLN
969,44 PLN / 1 kg
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WYSZUKANY SKŁAD DOSKONALE
WSPIERAJĄCY ODPORNOŚĆ:
• laktoferyna dostarcza noworodkom
składniki odżywcze oraz zapewnia ochronę
przeciwbakteryjną
• peptydy bogate w prolinę (PRP) wspierają rozwój
układu immunologicznego
• białka zawierają aminokwasy egzogenne będące
swoistym „budulcem” układu odpornościowego
• immunoglobuliny łagodzą przebieg wielu schorzeń
ogólnoustrojowych i wspomagają odporność
czynną w zakresie ochrony przed infekcjami
• witaminy B6, C i D oraz cynk przyczyniają
się do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego
• spirulina charakteryzuje się wysoką zawartością
pełnowartościowego białka, mikroskładników
odżywczych w formie organicznej, w tym cennego
kwasu tłuszczowego γ-linolenowego (GLA)
i biodostępnego żelaza

JEDYNY TAKI SUPLEMENT NA RYNKU:
1. TABLETKA NA RANO
Doskonała kombinacja składników na dzień dobry
• guarana, mającą niemal 3 razy więcej kofeiny niż kawa, oraz
ekstrakt z żeń-szenia doskonale pobudzają metabolizm,
działają stymulująco na organizm, dodają energii, wigoru,
a także pozytywnie nastrajają oraz wzmacniają sprawność
fizyczną i umysłową
• witamina B6 dba o prawidłowe funkcjonowanie organizmu,
wzmacnia działanie magnezu oraz podnosi odporność
2. TABLETKA NA POPOŁUDNIE
Moc składników na aktywny dzień
• naturalny wyciąg z bakopy drobnolistnej wspomaga
organizm w przypadkach spadku sił i witalności – pomaga
się skoncentrować, polepsza samopoczucie, przywraca
niesamowite pokłady energii do działania
• kwas pantotenowy pomaga odzyskać równowagę
organizmu, niwelując stres i zmęczenie
3. TABLETKA NA WIECZÓR
Zestaw składników na dobranoc
• melisa i witania ospała łagodzą stany pobudzenia
nerwowego, rozdrażnienia i stresu, działają uspokajająco,
odprężają organizm, pomagają się zrelaksować i spokojnie
zasnąć, a także poprawiają nastrój i pozytywnie wpływają
na nocną regenerację organizmu
• witamina B6 wzmacnia działanie magnezu i wpływa na
zachowanie równowagi organizmu

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
SUPLEMENT DIETY

•

zawiera pierwsze krowie mleko (siarę) i pozyskiwaną
z alg morskich spirulinę, które wspierają prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX
POWER
SUPLEMENT DIETY

•

unikalny 30-dniowy system składający się z 3 różnych tabletek
spożywanych w trakcie dnia

•

idealnie dopasowany do zmieniających się potrzeb organizmu
w ciągu doby

•

z cytrynianem i L-pidolanem magnezu, które według
najnowszych badań cechują się doskonałą przyswajalnością

Zażyj po 1 kapsułce rano i wieczorem, popijając wodą.

•

wyselekcjonowane składniki dla doskonałej kondycji przez 24 h

2 × 30 KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI
19,4 g, 22,2 g | 801034

Zażyj po 1 tabletce rano, po południu i wieczorem, popijając wodą.

•

polecane przede wszystkim osobom narażonym
na stres psychiczny i fizyczny, przepracowanym,
przemęczonym oraz chcącym uzyskać szybkie
wsparcie odporności

299,00 PLN
7187,50 PLN / 1 kg

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

299,00 PLN
2768,52 PLN / 1 kg
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PERFEKCYJNA ODPOWIEDŹ
NA KOBIECE POTRZEBY:
• tiamina, ryboflawina i witamina B12
przyczyniają się do zwiększania energii
i witalności, regulując pracę
metabolizmu energetycznego
• witaminy A, C i E chronią
przed stresem oksydacyjnym,
wspierają funkcjonowanie układu
odpornościowego oraz krążenia
• kwas foliowy reguluje wzrost
i funkcjonowanie komórek ciała,
niezwykle ważny dla prawidłowego
rozwoju płodu 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 utrzymanie prawidłowej masy
ciała

PROFESJONALNA
SUPLEMENTACJA DLA
DOJRZAŁYCH KOBIET:
• ekstrakt z koniczyny czerwonej
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, piękne włosy, skórę
i paznokcie, ponadto chronią komórki
przed stresem oksydacyjnym
• tiamina, niacyna i biotyna doskonale
wspierają właściwe funkcjonowanie
układu nerwowego oraz zachowanie
prawidłowych funkcji psychologicznych
• mangan przyczynia się do utrzymania
odpowiedniego metabolizmu
energetycznego oraz zdrowych kości

VITAMINS FOR HER

VITAMINS FOR HER 50+

•

•

znakomite wsparcie zdrowia kobiet po 50. roku życia

•

dzięki wysokiej zawartości naturalnego ekstraktu z koniczyny
czerwonej łagodzi uciążliwe objawy menopauzy, takie jak
uderzenia gorąca, nocne poty, rozdrażnienie i znużenie

•

idealna kompozycja składników przywraca równowagę
hormonalną, poprawia samopoczucie i korzystnie wpływa
na zdrowie oraz piękny wygląd, pozwalając w pełni korzystać
z życia

SUPLEMENT DIETY

unikatowa kompozycja witamin i minerałów stworzona
specjalnie z myślą o kobietach

•

niepowtarzalne połączenie składników odżywczych
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu
w ciągu dnia

•

z kwasem foliowym – niezwykle ważnym dla kobiet
planujących ciążę i spodziewających się dziecka

Zażyj 2 tabletki w ciągu doby, popijając wodą.

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

299,00 PLN
5446,27 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 3 tabletki w ciągu doby, popijając wodą.

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

299,00 PLN
3020,20 PLN / 1 kg
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NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ
NA POTRZEBY MĘŻCZYZN:
• Tribulus terrestris (buzdyganek
naziemny) 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

WYSELEKCJONOWANE
SKŁADNIKI DLA
UTRZYMANIA RÓWNOWAGI
KWASOWO-ZASADOWEJ
ORGANIZMU:
• wyciąg z kwiatów róży stulistnej wspiera
fizjologiczne procesy eliminacji produktów
przemiany materii oraz pomaga utrzymać
równowagę kwasowo-zasadową
• cynk korzystnie wpływa na
funkcjonowanie układu odpornościowego
i chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym
• wapń jest odpowiedzialny za prawidłowy
metabolizm energetyczny i pomaga we
właściwym funkcjonowaniu enzymów
trawiennych
• magnez i żelazo wpływają na zmniejszenie
uczucia zmęczenia i znużenia
• potas i miedź wspierają odpowiednie
funkcjonowanie układu nerwowego
• ekstrakt z pokrzywy wspomaga
eliminację wody z organizmu
• ekstrakty z melisy i chmielu ułatwiają
zasypianie, a zapewniając dobry sen,
przyczyniają się do dalszego zmniejszania
zakwaszenia organizmu

VITAMINS FOR HIM

INNER BALANCE

•

•

utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową

•

źródło kluczowych mikroelementów

•

idealny dla osób narażonych na stresujący tryb życia, odczuwających
przemęczenie i spożywających produkty zakwaszające organizm,
takie jak cukier, kawa, alkohol i żywność wysokoprzetworzona

SUPLEMENT DIETY

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

•

dostarcza najwyższej jakości witaminy i minerały
kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Zażyj 2 tabletki w ciągu doby, popijając wodą.

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

299,00 PLN
4530,30 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 2 kapsułki na noc, popijając wodą.
Zażyj zawartość 1 saszetki 2 razy dziennie, rozpuszczając ją w 200 ml wody.

60 SASZETEK + 60 KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI
240 g, 30 g | 801301

299,00 PLN
1107,41 PLN / 1 kg
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DROGOCENNE ZIOŁA
WPIERAJĄCE OCZYSZCZANIE
ORGANIZMU:

MIESZANKA ZIÓŁ
WYPEŁNIONA DARAMI
NATURY:

•

kwiat hibiskusa wspiera prawidłowy
proces przemiany materii oraz usuwanie
nadmiaru wody z organizmu

•

korzeń z mniszka lekarskiego wspiera
prawidłową pracę wątroby i właściwy
przebieg procesów trawiennych

•

liść zielonej herbaty jest znakomitym
antyoksydantem, ponadto wspomaga
aktywność enzymów trawiennych,
korzystnie wpływając na metabolizm

•

•

ziele wąkroty azjatyckiej oraz
owoc rokitnika wspomagają układ
krążenia, pozytywnie oddziałując na
funkcjonowanie organizmu

znamię kukurydzy, korzeń wilżyny
ciernistej oraz kwiat hibiskusa
wspomagają usuwanie z organizmu
nadmiaru wody, a wraz z nią zbędnych
produktów przemiany materii, wspierając
proces dążenia do szczupłej sylwetki

•

owoc róży jest bogatym źródłem
witaminy C

•

DETOX HERBAL INFUSION

SKINNY HERBAL INFUSION

SUPLEMENT DIETY

•
•

doskonale wspomaga naturalne procesy oczyszczania
organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii
tworzy aromatyczny napar łączący w sobie pyszny smak
z dobroczynnymi właściwościami

Do naczynia wsyp 1 miarkę produktu (2 g), zalej gorącą wodą
(ok. 150 ml), parz przez 2 do 3 minut.
Pij 2 razy dziennie – po śniadaniu i po obiedzie, do godziny 18.00.

75 g | 801101

49,00 PLN
653,33 PLN / 1 l

owoc żurawiny wspiera prawidłowe
oczyszczanie organizmu ze zbędnych
produktów przemiany materii

SUPLEMENT DIETY

•
W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

•

unikalna mieszanka ziół łącząca w sobie doskonały smak
i właściwości wspomagające utrzymanie prawidłowej
masy ciała
dzięki zawartości naturalnych składników pozytywnie
oddziałuje na funkcjonowanie całego organizmu

W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

Do naczynia wsyp 1 miarkę produktu (2 g), zalej gorącą wodą
(ok. 150 ml), parz przez 2 do 3 minut.
Pij 2 razy dziennie – po śniadaniu i po obiedzie, do godziny 18.00.

75 g | 801102

49,00 PLN
653,33 PLN / 1 l

WEIGHTLOSS
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NATURALNE WSPARCIE
FIZJOLOGICZNEJ DIUREZY:
• ekstrakt z naowocni fasoli białej
wspiera usuwanie nadmiaru
wody z organizmu i prawidłowe
funkcjonowanie układu moczowego

UNIKATOWY SUPLEMENT
WSPOMAGAJĄCY
EFEKTYWNE ODCHUDZANIE:
• L-karnityna to substancja naturalnie
występująca w organizmie, przyspiesza
proces metabolizmu tłuszczów

• ekstrakt z liścia brzozy wspomaga
oczyszczanie organizmu ze
zbędnych produktów przemiany
materii

• ekstrakty z ananasa, papai i guarany
poprawiają procesy trawienne poprzez
prawidłowy metabolizm tłuszczów
i węglowodanów

• ekstrakt z ziela skrzypu polnego
świetnie reguluje i wspomaga
gospodarkę wodną organizmu

• ekstrakty z korzenia mniszka i nasion
ostropestu wspomagają usuwanie
nadmiaru wody wraz ze zbędnymi dla
organizmu produktami przemiany materii,
co korzystnie wpływa na utrzymanie
prawidłowej masy ciała

• liść ortosyfonu to jedno
z najbardziej znanych ziół
w medycynie ludowej, reguluje
usuwanie nadmiaru wody
z organizmu
• ekstrakt z korzenia mniszka
lekarskiego znakomicie wspiera
pracę wątroby i woreczka
żółciowego, korzystnie wpływa
na procesy trawienne i usuwanie
zbędnych produktów przemiany
materii

• ekstrakty z ziela wąkroty azjatyckiej
oraz winogron wspierają 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

DRENA PLUS

ACTIVE BURN FAT KILLER

•

stworzony z myślą o osobach zmagających się z problemem
zatrzymywania wody w organizmie

•

doskonale skomponowane składniki pozwalają utrzymać prawidłową
masę ciała, przyspieszając spalanie tłuszczu

•

ze starannie dobranymi ekstraktami z roślin o właściwościach
moczopędnych

•

wspiera syntezę kolagenu i elastyny odpowiadających za napięcie,
sprężystość i elastyczność skóry

•

znakomicie wspiera bilans wodny i detoksykację organizmu

•

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

SUPLEMENT DIETY

W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu i rozpuść w 1,5 l wody.
Pij porcjami w ciągu dnia, maksymalnie do późnych godzin popołudniowych.

SYSTEM NA 30 DNI
480 ml | 801201

199,00 PLN
414,58 PLN / 1 l

SUPLEMENT DIETY

W ZESTAWIE
Z PRAKTYCZNĄ
MIARKĄ

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 | 801202

199,00 PLN
414,58 PLN / 1 l

88

89

NUTRICODE

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

NATURALNY ELIKSIR
MŁODOŚCI I BOGATE ŹRÓDŁO
ZDROWIA:
•

każda kapsułka to prozdrowotna bomba
witamin, aminokwasów i minerałów

•

młody jęczmień, dzięki wysokiej zawartości
błonnika zmniejszającego wchłanianie
tłuszczów i wspomagającego procesy
trawienne, jest niezastąpionym wsparciem
organizmu w procesie odchudzania
i utrzymania prawidłowej masy ciała

•

zielona herbata przyczynia się do poprawy
ogólnego stanu zdrowia, ale też pomaga
stracić na wadze, zawarte w niej duże
koncentracje teiny i polifenoli z grupy
katechin przyspieszają tempo metabolizmu
w spoczynku, co z kolei pozwala spalić
więcej kalorii

•

kolagen morski – wysoko oczyszczony
i otrzymywany w standardach
farmaceutycznych – wizualnie zmniejsza
zmarszczki, opóźnia procesy starzenia się
skóry i poprawia nawilżenie, czyniąc ją
miękką i elastyczną

•

cynk bierze udział w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu węglowodanów
i równowagi kwasowo-zasadowej, a także
przyczynia się do zachowania dobrego stanu
włosów, skóry i paznokci

• ekstrakty z nostrzyka i kasztanowca
utrzymują optymalne ukrwienie,
które jest jednym z kluczowych
warunków gładkiej skóry bez cellulitu

SYSTEM NA 4 MIESIĄCE

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE

•

innowacyjna odpowiedź na współczesny problem dotykający nie
tylko kobiety, ale także i mężczyzn – tzw. pomarańczową skórkę

•

doskonałe uzupełnienie diety osób pragnących zachować smukłą
sylwetkę i dbających o zdrowie

•

działa dwukierunkowo, interweniując zarówno u źródła problemu, jak
i niwelując jego negatywne efekty

•

•

starannie wyselekcjonowane wyciągi roślinne wspierają oczyszczenie
organizmu z produktów przemiany materii oraz utrzymują właściwy
metabolizm tłuszczów, przyczyniając się do redukcji cellulitu

starannie dobrane składniki pozytywnie wpływają na kondycję
organizmu i wraz z niskokaloryczną dietą pomagają stracić zbędne
kilogramy bądź też utrzymać prawidłową masę ciała

SUPLEMENT DIETY

Zażyj pół tabletki w ciągu doby, popijając wodą.

60 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM NA 120 DNI
33,6 g | 801036

199,00 PLN
5922,62 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Zażyj po 1 kapsułce rano i po południu w trakcie posiłku, popijając wodą.

60 KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI
26,2 g | 801024

99,00 PLN
3778,62 PLN / 1 kg
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KOMPOZYCJA DLA
LŚNIĄCYCH WŁOSÓW,
AKSAMITNEJ SKÓRY
I ZDROWYCH
PAZNOKCI:
•

miedź wpływa na prawidłową
pigmentację włosów

SPIRULINA

AKTYWNY KOLAGEN
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 zarówno
pochodzenia zwierzęcego, jak
i roślinnego. 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 – 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.

cynk dostarcza budulec
paznokciom

•

żelazo dba o prawidłowy wzrost
włosów

•

ekstrakt z granatu
wykazuje silne właściwości
antyoksydacyjne

•

biotyna pomaga zachować
zdrowe włosy i skórę

•

drożdże piwne zawierają
drogocenne aminokwasy
siarkowe – metioninę i cysteinę

•

witaminy A, B2, B6, B12,
C i E korzystnie wpływają
na kondycję włosów, skóry
i paznokci

ZIELONE SUPERFOOD

BEAUTY DETOX

HAIR SKIN NAILS

•

piękno i zdrowie zamknięte w jednej kapsułce

•

•

innowacyjne połączenie spiruliny i kolagenu pozwoli
zadbać jednocześnie o doskonałą kondycję organizmu,
jak i o wygląd

polecany osobom, które chcą wzmocnić swoje włosy
i paznokcie oraz zadbać o piękną skórę

•

z formułą Pro-Beauty

•

doskonały zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn

SUPLEMENT DIETY

•

z ekstraktem z owoców aceroli bogatym w witaminę C

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 1 tabletkę dziennie, popijając wodą.

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, popijając wodą.

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

99,00 PLN
2214,77 PLN / 1 kg

56 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM NA 56 DNI
44,8 g | 801005

79,00 PLN
1763,39 PLN / 1 kg

92

93

NUTRICODE

REWOLUCYJNY SUPLEMENT
DIETY WSPIERAJĄCY KONDYCJĘ
STAWÓW I KOŚCI:
• kolagen jest głównym materiałem budulcowym
ścięgien oraz chrząstek, które tworzą stawy
(w suplemencie został wykorzystany wysoko
oczyszczony kolagen morski, otrzymywany
w standardach farmaceutycznych)
• witamina C pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia właściwego
funkcjonowania chrząstki i kości
• tarczyca bajkalska jest silnym antyoksydantem,
skutecznie wspomaga ochronę stawów, ścięgien
oraz mięśni

SKŁADNIKI NADAJĄCE
ŻYCIU DOBRY RYTM:
•

chrom przyczynia się do utrzymania
właściwego poziomu glukozy we krwi

•

selen wspomaga ochronę komórek
przed stresem oksydacyjnym

•

żelazo bierze udział w transporcie tlenu
w organizmie

•

piperyna z czarnego pieprzu wspiera
trawienie i wchłanianie składników
odżywczych

•

niacyna, kwas pantotenowy
i ryboflawina, wzmocnione dodatkowo
kofeiną z guarany oraz teiną
z zielonej herbaty, przyczyniają się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia

•

kwas pantotenowy wpływa na
sprawność umysłu

•

witaminy z grupy B dbają o układ
nerwowy

•

tiamina odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie serca

•

witamina E pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym

• witamina D pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni, które mają istotny
wpływ na pracę stawów
• wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych
kości
• siarczan glukozaminy to ważny prekursor
szeregu biocząsteczek, m.in. chondroityny,
jednego z głównych składników chrząstki
stawowej

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH
SYSTEM

SUPLEMENT DIETY

•

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

wspomaga funkcjonowanie stawów w sposób kompleksowy
– pozytywnie wpływając zarówno na chrząstkę stawową,
jak i mięśnie oraz ścięgna biorące udział w ich pracy

•

bogate źródło witamin i minerałów

•

odpowiedni dla wegetarian i wegan

zawiera naturalny, wysoko oczyszczony kolagen morski
cechujący się doskonałą biodostępnością

Zażyj 2 tabletki na noc, popijając wodą.
Zażyj doustnie zawartość 1 saszetki dziennie.

SUPLEMENT DIETY

•

przełomowa kompozycja składników aktywnych stworzona
z myślą o osobach chcących zadbać o sprawność fizyczną

•

•

VITALITY BOOST

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, popijając wodą.

2 × 30 KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI
13,93 g, 15,22 g | 801018

299,00 PLN
10257,28 PLN / 1 kg

30 SASZETEK + 60 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM
NA 30 DNI
300 g, 48 g | 801302

299,00 PLN
859,20 PLN / 1 kg
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KOMPLEKSOWA DAWKA ENERGII
W DWÓCH KROKACH:
NUTRICODE VITALITY BOOST
– odżywczy zastrzyk

SUPERWIŚNIA Z BARBADOS
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.

• 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 koncentrację i pamięć
• niacyna, kwas pantotenowy i ryboflawina
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego – 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

NUTRICODE MAGNESIUM POWER
– idealna równowaga
• magnez jest odpowiedzialny za utrzymywanie
równowagi elektrolitowej organizmu, wspiera go
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

IMMUNO

SUPLEMENT DIETY

•

100% naturalnej witaminy C

•

formuła z dodatkiem cynku, który pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego

•

idealny dla osób często przeziębiających się, a także
trenujących i pracujących fizycznie

•

o smaku aceroli i wiśni

•

odpowiedni dla wegetarian i wegan

Przyjmuj 2 pastylki dziennie, ssąc powoli.

60 PASTYLEK DO SSANIA | SYSTEM NA 30 DNI
72 g | 801004

69,00 PLN
958,33 PLN / 1 kg

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
SUPLEMENT DIETY

•

dobrze przyswajalna płynna forma zapewnia najlepsze wchłanianie
składników i niemal natychmiastowe działanie

•

opracowany tak, aby wszystkie składniki uzupełniały i wzmacniały
swoje właściwości

•

o pysznym, orzeźwiającym smaku

Raz dziennie wypij jeden Vitality Boost bezpośrednio po otwarciu, a ok. dwie godziny późnej
wypij jeden Magnesium Power, by uzupełnić poziom magnezu.

3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER
6 × 25 ml | 801203

90,00 PLN
600,00 PLN / 1 l
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WSPARCIE PRAWIDŁOWEGO WIDZENIA:

WYMARZONA SYLWETKA BEZ
CIĄGŁEGO UCZUCIA GŁODU:

• luteina i zeaksantyna to główne barwniki
występujące w plamce żółtej, która m.in. poprawia
ostrość widzenia oraz chroni siatkówkę oka przed
uszkodzeniem przez niebieskie światło

• glukomannan w połączeniu
z niskokaloryczną dietą wpływa
na utratę wagi

• cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
i metabolizmu witaminy A

• chrom pomaga utrzymać prawidłowy
poziom glukozy we krwi, ograniczając
ochotę na słodycze i chęć podjadania
między posiłkami

• witaminy E i C pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym, co ma pozytywny wpływ na
zachowanie właściwej kondycji wzroku

• ekstrakt z Garcinia cambogia jest
źródłem kwasu hydroksycytrynowego
(HCA), który spowalnia wytwarzanie
tłuszczu w organizmie
• wapń ma wpływ na właściwe
funkcjonowanie enzymów
trawiennych
• witamina C wspomaga produkcję
kolagenu
• biotyna i witamina B2 pomagają
zachować zdrową cerę

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:
• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)
• orzechów ziemnych, soi i mleka
• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów
• dodatku cukru

SLIM EXTREME
SUPLEMENT DIETY

•

wspomaga odchudzanie, zmniejsza łaknienie

•

zawiera glukomannan o wysokiej skuteczności redukcji
masy ciała

EYE PROTECT GUMMIES

•

umożliwia zachowanie pięknej skóry w trakcie diet
odchudzających

•

•

unikalny system „All day weight control”

perfekcyjna kompozycja składników aktywnych
wspomagających prawidłowe widzenie

•

odpowiedni dla wegetarian i wegan

•

z luteiną i zeaksantyną

•

odpowiedni dla wegetarian

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając dużą ilością wody (1 lub 2 szklankami).
Zażyj 1 tabletkę musującą dziennie przed posiłkiem, rozpuszczając ją w 200 ml wody.

Zażyj 1 żelek dziennie.

180 TABLETEK POWLEKANYCH + 30 TABLETEK MUSUJĄCYCH
SYSTEM NA 30 DNI
2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | 801303

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU
90 g | 801411

874,27 PLN / 1 kg

1100,00 PLN / 1 kg

299,00 PLN

99,00 PLN

DLA KOGO?
Dla osób chcących szczególnie zadbać o swój wzrok.
Idealny dla tych, którzy dużo czasu spędzają przed ekranem
monitora, przebywają w sztucznym oświetleniu, często
odczuwają dyskomfort związany ze zmęczeniem oczu.

98

99

NUTRICODE

WYJĄTKOWE SKŁADNIKI DLA WSPARCIA
ODPORNOŚCI:

WITAMINOWA BOMBA W FORMIE
PYSZNYCH ŻELKÓW:

• propolis to substancja pochodzenia naturalnego;
dzięki wysokiej zawartości witamin, minerałów
oraz związków bioaktywnych pomaga podnieść
odporność organizmu, a także działa wspomagająco
w trakcie leczenia infekcji

• witamina C wspiera układ odpornościowy
• witamina B3 pomaga zachować zdrową skórę
• witamina B5 pozytywnie wpływa na sprawność
umysłową
• witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności
hormonalnej

• czarny bez jest doskonałym antyoksydantem,
zawiera m.in. flawonoidy, kwasy fenolowe, sterole,
garbniki i sole mineralne, wspomaga procesy
oczyszczania organizmu

• witamina B12 wspomaga produkcję czerwonych
krwinek

• jeżówka purpurowa wspiera właściwe
funkcjonowanie układu odpornościowego oraz
górnych dróg oddechowych, pomaga łagodzić
objawy grypy i przeziębienia

• kwas foliowy jest niezbędny dla kobiet w ciąży
Wszystkie witaminy przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, podnosząc jakość
codziennego życia dzieci, młodzieży i dorosłych.

• witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego oraz ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym, a także przyczynia się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

DLA KOGO?
Dla dzieci i dorosłych chcących wzmocnić odporność
organizmu, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy
ryzyko infekcji znacznie wzrasta.

NATURALNY MUR OCHRONNY
DLA KOGO?
Dla dzieci i dorosłych chcących uzupełnić codzienną
dietę m.in. o kompleks witamin z grupy B niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu.

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

• mleka i dodatku cukru

• mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

• konserwantów

VIT-COMPLETE GUMMIES

PROPOLIS PRO GUMMIES

•

moc składników odżywczych dla całej rodziny

•

•

wsparcie prawidłowego funkcjonowania organizmu

wspiera odporność dzieci i dorosłych oraz pomaga
łagodzić objawy przeziębienia i grypy

•

znakomite źródło witamin dla wegetarian

•

pyszna formuła z propolisem, witaminą C i specjalnie
dobraną kombinacją ziołowych ekstraktów z czarnego
bzu i jeżówki purpurowej

•

odpowiedni dla wegetarian

SUPLEMENT DIETY

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie.
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

30 MULTIWITAMINOWYCH ŻELKÓW DLA DZIECI
I DOROSŁYCH O SMAKU ANANASA, TRUSKAWEK
I POMARAŃCZY
60 g | 801401

79,00 PLN
1316,67 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Dzieci powyżej 12. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie.
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH
O MALINOWYM SMAKU
60 g | 801402

79,00 PLN
1316,67 PLN / 1 kg

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

KWASY OMEGA-3 SĄ NIEZBĘDNE DO
WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA
ORGANIZMU:

Witamina D3 nie tylko pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i zębów, lecz także wspiera właściwe
funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego.
Jej długotrwały niedobór może zaburzyć równowagę
fizjologiczną organizmu i prowadzić do wielu poważnych,
przewlekłych schorzeń. Najważniejszą drogą dostarczania
witaminy D3 jest skórna synteza pod wpływem promieni
słonecznych, dlatego jesienią i zimą, a nawet przez cały
rok na terenach o słabym nasłonecznieniu,
jej suplementacja jest kluczowa.

• wspierają układ nerwowy i zachowanie sprawności
umysłu
• przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
widzenia
• pomagają zadbać o układ krążenia, w tym o pracę
serca
• regulują poziom cholesterolu we krwi
• wpływają na wzmacnianie układu odpornościowego

Kwas alfa-linolenowy (ALA) należy do niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych (NNKT) z grupy omega-3. Ponadto jest
przetwarzany w organizmie na niezwykle cenne dla zdrowia kwasy
EPA i DHA.

• orzechów ziemnych, soi i mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• konserwantów

• dodatku cukru

VIT-D3 GUMMIES

O! MEGA-3 GUMMIES

•

znakomicie uzupełnia niedobory tzw. witaminy słońca
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

•

wsparcie prawidłowego funkcjonowania organizmu

odpowiedni dla wegetarian

•

zawiera kwasy omega-3 pochodzące z oleju lnianego

•

odpowiedni dla wegetarian

•

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie.
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

w jednej
dawce

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• mleka

SUPLEMENT DIETY

400 IU

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

DLA KOGO?
Dla dzieci i dorosłych chcących uzupełnić niedobory
witaminy D3, wzmocnić odporność oraz zadbać o układ
kostny i mięśniowy.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH
O TRUSKAWKOWYM SMAKU
75 g | 801403

79,00 PLN
1053,33 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie.
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU
120 g | 801404

99,00 PLN
825,00 PLN / 1 kg

DLA KOGO?
Dla osób, które chcą uzupełnić dietę w niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, wzmocnić
odporność oraz wspomóc funkcjonowanie układu
nerwowego i krążeniowego.
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IDEALNE WSPARCIE ORGANIZMU
W PODRÓŻY

CO ZAWDZIĘCZAMY WITAMINIE D?

Zmiana środowiska i diety wpływają niekorzystnie na
florę bakteryjną jelit. Zaburzenia w jej równowadze,
czyli tzw. dysbioza, skutkuje problemami trawiennymi,
dyskomfortem w obrębie przewodu pokarmowego oraz
nietolerancją spożywanych produktów. Stosowanie
Probiotic Gummies w czasie podróży zmniejszy ryzyko
wystąpienia tych objawów, a dodatkowo ułatwi
trawienie lokalnych potraw, pozwalając cieszyć się nią
w pełni.

• mocne kości i zdrowe zęby

• właściwy poziom wapnia we krwi
• efektywną pracę mięśni
• prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego
• usprawnienie procesu podziału komórek
• odpowiednie przyswajanie wapnia i fosforu

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

• orzechów ziemnych, soi i mleka

• orzechów ziemnych, soi, mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• dodatku cukru

DLA KOGO?
Dla dzieci i dorosłych, którzy cierpią na
dolegliwości ze strony układu pokarmowego
spowodowane m.in. stresem, zmianą środowiska
i diety oraz antybiotykoterapią.

Każdy żelek zawiera aż 2,5 miliarda jednostek
zidentyfikowanego szczepu bakterii probiotycznych
Bacillus coagulans. Ich wyjątkowa wytrzymałość
sprawia, że są odporne na działanie kwaśnego
soku żołądkowego i nie ulegają trawieniu, łagodząc
dolegliwości układu pokarmowego takie jak zaparcia
czy biegunki.

PROBIOTIC GUMMIES

HEALTHY BONES GUMMIES

•

kompleksowa odbudowa naturalnej mikroflory jelitowej
organizmu

•

doskonałe źródło witaminy D

•

wielotorowe, pozytywne działanie na organizm,
zwłaszcza na układ pokarmowy

•

dla zdrowych zębów i mocnych kości

•

z dodatkiem wapnia

•

odpowiedni dla wegetarian

SUPLEMENT DIETY

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie.
Dorośli: Zażyj 1-2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH O SMAKU
TRUSKAWEK I POMARAŃCZY
60 g | 801405

99,00 PLN
1650,00 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 1 żelek dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O CYTRYNOWYM SMAKU
66 g | 801406

79,00 PLN
1196,96 PLN / 1 kg

DLA KOGO?
Dla osób, które chcą wzmocnić zęby i kości oraz uzupełnić
niedobory witaminy D w organizmie.
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TŁUSZCZ, KTÓRY PRZEMIENIA SIĘ
W ENERGIĘ

SUPLEMENTACJA NA MEDAL DLA
ATLETYCZNEJ SYLWETKI

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

DLA KOGO?
Dla osób potrzebujących zastrzyku energii podczas ćwiczeń
fizycznych.

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

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

• mleka i dodatku cukru

• mleka i dodatku cukru

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

• konserwantów

ENERGY KICK GUMMIES

STRONG MUSCLE GUMMIES

•

doskonałe źródło energii dla osób aktywnych

•

oparty na aminokwasach BCAA

•

wspomaga wytrzymałość w trakcie ćwiczeń fizycznych

•

•

wspiera procesy regeneracji potreningowej

doskonałe wsparcie dla sportowców i osób aktywnych
fizycznie

•

pomaga w zachowaniu szczupłej sylwetki

•

•

odpowiedni dla wegetarian

wspomaga efektywność treningu i regenerację po
wysiłku

•

odpowiedni dla wegetarian

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O BORÓWKOWYM SMAKU
117 g | 801407

139,00 PLN
1188,03 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O POMARAŃCZOWYM SMAKU
114 g | 801408

139,00 PLN
1219,30 PLN / 1 kg

DLA KOGO?
Dla sportowców i osób aktywnych fizycznie pragnących
zadbać o odpowiednią jakość treningu oraz jego
zadowalające efekty.
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DLA KOGO?
Dla każdego, kto chce w naturalny i przyjemny sposób
stracić na wadze, a zyskać na zdrowiu.

NATURALNA DROGA DO PIĘKNA

NA DRODZE DO IDEALNEJ SYLWETKI

•

zawarty w ekstrakcie z zielonej kawy kwas
chlorogenowy zmniejsza kumulację zapasów
węglowodanów i tłuszczów w organizmie oraz
sprzyja nasileniu spalania tkanki tłuszczowej, efekt
ten dodatkowo wzmacnia pobudzająca metabolizm
kofeina

•

ekstrakt z Garcinia cambogia będący źródłem kwasu
hydroksycytrynowego (HCA) spowalnia
wytwarzanie tłuszczu w organizmie

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

•

ekstrakt z ketonów z malin przyczynia się do
ograniczenia odkładania tkanki tłuszczowej
i wspomaga spalanie tej już nagromadzonej, ponadto
wpływa na przyspieszenie metabolizmu i regulację
glukozy we krwi

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA:

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• mleka i dodatku cukru

• orzechów ziemnych, soi i mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• konserwantów

• dodatku cukru

PERFECT SLIM GUMMIES

FIT LINE GUMMIES

•

z naturalnymi ekstraktami dla perfekcyjnej sylwetki

•

oparty na sprzężonym kwasie linolowym (CLA)

•

zawiera najwyższej jakości ketony malinowe

•

wspiera pracę nad zgrabną sylwetką

•

odpowiedni dla wegetarian

•

odpowiedni dla wegetarian

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Zażyj 2 żelki dziennie.

Zażyj 1 żelek dziennie.

28 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O JABŁKOWYM SMAKU
112 g | 801410

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH
O WIŚNIOWYM SMAKU
117 g | 801409

139,00 PLN
1241,07 PLN / 1 kg

139,00 PLN
1188,03 PLN / 1 kg

DLA KOGO?
Dla osób aktywnych fizycznie, odchudzających się, chcących
poprawić swoją witalność.
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6 KROKÓW DO IDEALNEJ SYLWETKI

PROGRAM FIT6
Odkryj innowacyjny program dietetyczny gwarantujący naturalną utratę wagi bez efektu jo-jo.
Marzysz o idealnej sylwetce, ale trudno znaleźć Ci czas i motywację na regularne ćwiczenia i wizyty w poradni dietetycznej?
A może brakuje Ci wiedzy o tym, co powinieneś jeść, a czego nie? Możesz już przestać się o to martwić. Stworzyliśmy
program, który raz na zawsze odmieni Twoje życie.
REWOLUCJA W ŚWIECIE ODCHUDZANIA

• utrata 1,25 kg tygodniowo
• zmniejszenie obwodów ciała
• brak efektu jo-jo
• znaczna poprawa samopoczucia
• zyskanie pokładów pozytywnej energii

Spełniliśmy
marzenia tak wielu
osób. Sprawdź
ich spektakularne
metamorfozy na
fit6-pl.fmworld.com

2
3

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE

SKARBNICA PRZEPISÓW

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

Dodatkowo mamy dla Ciebie pełną żywieniowych inspiracji stronę
internetową oraz wypełnione po brzegi ciekawostkami dietetycznymi
konta na Instagramie i Facebooku. Dołączając do społeczności FIT6,
przekonasz się, że odchudzanie nigdy nie było przyjemniejsze, prostsze
i… smaczniejsze.

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 – przestrzeń, w której
każdy uczestnik może dzielić się swoimi trudnościami,
przemyśleniami i efektami.

PROFESJONALNE WSPARCIE
Przez cały czas trwania programu możesz kontaktować się
z naszym dietetykiem klinicznym, który pomoże Ci rozwiać
wszelkie wątpliwości i zmobilizować Cię do działania. Nie
musisz umawiać wizyt i jeździć na spotkania – skontaktujesz
się z nim online zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

1

` zminimalizowanie stanu zapalnego organizmu
` zmniejszenie obwodów ciała
` spadek wagi
` poprawa samopoczucia
` uczucie lekkości
` polepszenie ogólnego stanu zdrowia

UTRATA WAGI

• wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych

DZIEL SIĘ, MOTYWUJ

CELE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW
PRZECIWDZIAŁANIE ZAPALENIOM

Program FIT6 jest nowatorską metodą redukcji masy ciała stworzoną przez specjalistów dietetyki klinicznej. Jego celem jest
nie tylko zrzucenie zbędnych kilogramów, lecz także poprawa komfortu życia, polepszenie zdrowia i samopoczucia.

GWARANCJA SUKCESU

Program złożony jest z trzech etapów podzielonych na sześć
kroków oraz dodatkowego etapu, podczas którego uczestnik
przechodzi na tzw. dietę stabilizacyjną. Każdy krok to miesiąc.
Długość diety jest zależna od tego, ile chcesz schudnąć.
Im więcej masz kilogramów do zrzucenia, tym więcej masz
kroków do przejścia. W każdej chwili możesz zrezygnować
z diety i rozpocząć 2-miesięczny okres podtrzymania.

KSIĄŻKA KUCHARSKA
Specjalnie dla uczestników programu
stworzyliśmy e-book w pięknej
oprawie graficznej. Znajdziesz
w nim 100 przepisów na każdą porę
dnia i każdy etap programu. Niech
gotowanie stanie się czystą radością.

` dalszy detoks i oczyszczanie organizmu
` spadek wagi
` zapobieganie utracie jędrności ciała
` zmniejszenie widoczności cellulitu

4

` zachowanie masy mięśniowej

5

` dostarczenie organizmowi niezbędnych składników

` poprawa samopoczucia i witalności
odżywczych

TONIFIKACJA

6

` pobudzenie mięśni ułatwiające ich przyrost

PODTRZYMANIE
` ustabilizowanie wagi bez efektu jo-jo
` utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych
` stopniowe przygotowanie organizmu do przyjmowania
produktów spożywczych wszelkiego rodzaju

` uczynienie ciała bardziej „tolerancyjnym”, by móc stosować
mniej restrykcyjne zasady żywieniowe

` uniknięcie powstawania obrzęków i zatrzymywania się płynów
w organizmie, aby unormować jego metabolizm

TWÓJ PARTNER NA
KAŻDYM KROKU

Doskonale wiemy, jak ważna w świecie ciągłych zmian jest szybka i niezawodna komunikacja. Dlatego
dostarczamy Ci najlepsze i unikalne rozwiązania z zakresu telefonii komórkowej oraz Internetu
mobilnego i domowego. Jednym z nich jest dedykowana Partnerom Biznesowym oferta FM CashBack,
która już na zawsze zmieni sposób, w jaki będziesz korzystać ze swojego abonamentu. W domu,
w podróży, w biznesie – z FM MOBILE na nowo odkryjesz radość z nawiązywania kontaktów.
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FM MOBILE

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

JESTEŚMY TAM, GDZIE TY

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
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FM MOBILE

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 Polska… Rozmarzyłeś się…? To nie sen.
To nasza rzeczywistość.

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 POLSKA
START

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

FM
CashBack
ADVANCE

9,33 PLN

13,07 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

START

MegaPoints
ADVANCE

SUCCESS

Promocja MegaPoints

40,57 pkt.

56,83 pkt.

81,22 pkt.

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO

Opłata miesięczna

FM 4All
ADVANCE

29,90 PLN

39,90 PLN

Wybierając dowolną taryfę w promocji
FM CashBack lub MegaPoints, perfumy UTIQUE
o wartości 349,00 PLN otrzymasz za 1 PLN**.

CASHBACK W PRAKTYCE

SUCCESS
81,22 PLN

49,90 PLN

+

CashBack dla niej

ADVANCE
56,83 PLN

+

CashBack dla nastolatki

+

*Oferta dotyczy okresu trwania umowy, szczegóły znajdziesz na stronie fmmobile.pl

CashBack dla nastolatka

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
Pamiętaj. Promocje FM CashBack i MegaPoints nie łączą się ze sobą. Biorąc udział w promocji FM CashBack, nie otrzymujesz punktów
za opłatę abonamentową. Biorąc udział w promocji MegaPoints, nie otrzymujesz rabatu handlowego na zakupy w sklepie FM WORLD Polska.
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OSZCZĘDŹ 348 PLN JUŻ NA STARCIE

CashBack dla niego

START

FM C

SUCCESS

RZECZYWISTY KOSZT FM MOBILE: 50,41 PLN
**Oferta dotyczy umów zawieranych zgodnie z regulaminami Promocji Bieg po Sukces oraz Promocji Dziennej

START
40,57 PLN
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FM MOBILE
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.

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.
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Internet mobilny*

netFM START

netFM ADVANCE

netFM SUCCESS

30 GB

50 GB

100 GB + noLimit LTE

FM
CashBack
ADVANCE

SUCCESS

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

9,33 PLN

13,07 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

START

Internet domowy*

bez routera

HomeOffice ADVANCE

HomeOffice SUCCESS

100 GB dzień + 200 GB noc + LTE noLimit
z routerem podstawowym
z routerem premium

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD POLSKA

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD POLSKA
START

HomeOffice Start

MegaPoints
ADVANCE

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

SUCCESS

MegaPoints
ADVANCE

SUCCESS

Promocja MegaPoints

40,57 pkt.

56,83 pkt.

81,22 pkt.

Promocja MegaPoints

81,22 pkt.

105,61 pkt.

121,87 pkt.

Opłata miesięczna

49,90 PLN

69,90 PLN

99,90 PLN

Opłata miesięczna

99,90 PLN

129,90 PLN

149,90 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO

OFERTA DLA KAŻDEGO
START
Opłata miesięczna

29,90 PLN

*Oferta dotyczy okresu trwania umowy, szczegóły znajdziesz na stronie fmmobile.pl

netFM 4All
ADVANCE

39,90 PLN

START

49,90 PLN

Opłata miesięczna

49,90 PLN

*Oferta dotyczy okresu trwania umowy, szczegóły znajdziesz na stronie fmmobile.pl

HomeOffice4All
ADVANCE

69,90 PLN

89,90 PLN
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Bycie w stałym kontakcie jest niezbędnym elementem budowania i rozwoju każdego biznesu Już teraz zapewnia
to nasza stała oferta, a wkrótce ułatwimy Ci do niej dostęp za sprawą aplikacji FM MOBILE EVERYWHRE.
To nowoczesne narzędzie, które będziesz mieć zawsze w zasięgu ręki, pozwoli szybko i wygodnie wybierać najlepsze
rozwiązania oraz polecać je innym w dowolnym miejscu i czasie. Tylko od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz.

Z DARMOWĄ APLIKACJĄ FM MOBILE EVERYWHERE:
• dołączysz do sieci w każdym momencie
• ograniczysz formalności do minimum
• będziesz mieć dostęp do przejrzystej oferty
• zyskasz doskonałe narzędzie do rozwoju biznesu

Aplikacja będzie dostępna w sklepie Google Play oraz App Store

LEX

PROFESJONALNE USŁUGI
KSIĘGOWE I PRAWNE

FM LEX to specjalistyczne biuro rachunkowe stworzone z myślą o Partnerach
Biznesowych FM WORLD Polska. Zespół doświadczonych księgowych i prawników
oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług wspierających prowadzenie i rozwój
działalności gospodarczej. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom dopasowanym zarówno
do Twoich potrzeb, jak i specyfiki branży MLM, nie tylko otworzą się przed Tobą
niepowtarzalne możliwości, ale przede wszystkim zyskasz czas, spokój i pieniądze.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Konsultanci FM LEX są dostępni od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.
tel. (71) 327 00 00
e-mail: kontakt@fmlex.pl
www.lex.fmworld.com
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FM LEX
JAK TO DZIAŁA

Oferta usług księgowo-prawnych pozwalająca na zdobywanie punktów w Planie Marketingowym
oraz korzystanie z formuły CashBack – to wszystko jest teraz w Twoim zasięgu.

PROFESJONALNE USŁUGI

KSIĘGOWE
Twoją firmą zaopiekuje się wykwalifikowany,
dedykowany księgowy, który:

PRAWNE
Zespół doświadczonych prawników
będzie udzielał Ci porad:

zaksięguje wszystkie dokumenty

w trakcie kontroli skarbowej

wyliczy wysokość podatków

dotyczących funkcjonowania w środowisku MLM

sporządzi i wyśle deklaracje oraz pliki JPK

w zakresie możliwości działania w danej sytuacji
prawnej

będzie dla Ciebie wsparciem w zakresie prowadzenia
działalności i zapewni Ci profesjonalne
doradztwo księgowe

SYSTEM KSIĘGOWY ONLINE
W ramach każdego pakietu otrzymasz dostęp
do elektronicznego systemu księgowego, który
pozwoli Ci na szybkie i sprawne zarządzanie
Twoją firmą poprzez:
wystawianie faktur sprzedaży
kontrolę płatności wystawionych faktur

Dokumenty do zaksięgowania wysyłasz mailowo
lub przez aplikację.

Księgowy sporządza i wysyła deklaracje podatkowe
oraz pliki JPK.

Faktury wystawiane w systemie księgowym online są
zapisywane automatycznie. Za jego pomocą możesz
również wysłać je bezpośrednio do kontrahenta.

Na koniec okresu rozliczeniowego płacisz podatki
wyliczone przez księgowego.

Dokumenty są księgowane przez dedykowanego księgowego.
W systemie online masz do nich pełny wgląd.

WYBIERZ PAKIET DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB
PAKIET
PODSTAWOWY

PAKIET
ROZSZERZONY

Księgowanie dokumentów
z grupy FM

do 100 dokumentów miesięcznie

Księgowanie dokumentów
spoza grupy FM

do 20 dokumentów miesięcznie

APLIKACJA MOBILNA

Elektroniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

bez limitu

Dzięki aplikacji mobilnej dosłownie od ręki wyślesz
każdy dokument do swojej księgowej – wystarczy,
że zrobisz zdjęcie faktury.

Elektroniczne powiadomienia
o zmianach prawnych

zapewniających prawne bezpieczeństwo w biznesie

PAKIET
VIP

Przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej
na wezwanie Urzędu Skarbowego
Telefoniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

2 porady miesięcznie

2 porady miesięcznie

bez limitu

wgląd do wszystkich Twoich dokumentów:
kopii faktur
książki przychodów i rozchodów
deklaracji VAT
wyliczenia zaliczki podatku dochodowego

Porady prawne w zakresie
obsługi kontroli skarbowych

brak

2 porady miesięcznie

4 porady miesięcznie

Porady prawne dotyczące
funkcjonowania
w branży MLM

brak

1 porada miesięcznie

2 porady miesięcznie

385,00 PLN

485,00 PLN

Opłata miesięczna
(netto)

285,00 PLN
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FM LEX

OFERTA FM CASHBACK
PAKIET
PODSTAWOWY

FM CASHBACK – REWOLUCJA W OFERCIE RACHUNKOWEJ
Jak to działa? Bardzo prosto – Ty opłacasz swój abonament, a my zwracamy Ci 100% kwoty netto
w formie rabatu handlowego do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie FM WORLD.

Opłacasz Pakiet
Rozszerzony
za 385 PLN

1

Otrzymujesz
rabat handlowy
w wysokości
385 PLN

2

Pamiętaj! Biorąc udział w promocji FM CashBack, nie otrzymasz MegaPoints w Planie Marketingowym
i na odwrót – wybierając MegaPoints, nie dostaniesz rabatu handlowego na zakupy w sklepie FM WORLD.

PAKIET
VIP

0,00 PLN

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack
Opłata miesięczna (netto)

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

FM CashBack

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

Korzystasz
z usług FM LEX
całkowicie
za darmo

3

PAKIET
ROZSZERZONY

OFERTA FM MEGAPOINTS
PAKIET
PODSTAWOWY

PAKIET
ROZSZERZONY

PAKIET
VIP

Opłata miesięczna (netto)

285,00 PLN

385,00 PLN

485,00 PLN

FM MegaPoints

285 punktów

385 punktów

485 punktów

MODYFIKUJ PAKIETY WEDLE UZNANIA
Co powiesz na rozszerzenie naszych pakietów o dodatkowe dokumenty spoza grupy FM WORLD?
Jeśli prowadzisz też inną działalność gospodarczą, to te oferty są stworzone właśnie dla Ciebie!

OFERTA FM CASHBACK
+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

FM CashBack

+ 100 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

0,00 PLN

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack
Dodatkowa opłata miesięczna (netto)*

+ 50 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

+ 120,00 PLN

+ 275,00 PLN

+ 500,00 PLN

+ 120,00 PLN

+ 275,00 PLN

+ 500,00 PLN

* Opłata jest doliczana do standardowej ceny Pakietu Podstawowego, Rozszerzonego lub VIP.

OFERTA FM MEGAPOINTS
+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE
Dodatkowa opłata miesięczna (netto)*
FM MegaPoints

+ 50 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

+ 100 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

+ 120,00 PLN

+ 275,00 PLN

+ 500,00 PLN

+ 120 punktów

+ 275 punktów

+ 500 punktów

* Opłata jest doliczana do standardowej ceny Pakietu Podstawowego, Rozszerzonego lub VIP
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FM LEX
W!
NE

W!
NE

OFERTA FM CASHBACK

PAKIET PODSTAWOWY

WYBIERZ PAKIET DLA SWOJEJ SPÓŁKI Z O.O.

Opłata miesięczna (netto)
FM CashBack

PAKIET PODSTAWOWY

PAKIET VIP

Księgowanie dokumentów

do 30 miesięcznie

do 50 miesięcznie

Elektroniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

bez limitu

bez limitu

W!
NE

FM MegaPoints

Elektroniczne powiadomienia
o zmianach prawnych

695,00 PLN

995,00 PLN

165,00 PLN

695,00 PLN

995,00 PLN

165,00 PLN

OFERTA FM MEGAPOINTS

PAKIET PODSTAWOWY
Opłata miesięczna (netto)

+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

0,00 PLN

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

W odpowiedzi na potrzeby Partnerów Biznesowych powstała specjalna oferta dla spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz podmiotów, które prowadzą księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

PAKIET VIP

PAKIET VIP

+ 20 DOKUMENTÓW
MIESIĘCZNIE

695,00 PLN

995,00 PLN

165,00 PLN

695 punktów

995 punktów

165 punktów

Przygotowanie dokumentacji księgowej
na wezwanie Urzędu Skarbowego
Doradztwo gospodarcze w ramach
prowadzonej działalności
Telefoniczny kontakt
z dedykowanym księgowym

2 porady miesięcznie

3 porady miesięcznie

Porady prawne w zakresie
prowadzonej działalności

brak

3 porady miesięcznie

Opłata miesięczna (netto)

695,00 PLN

995,00 PLN

Jak widzisz, z posiadania firmy płynie mnóstwo korzyści. Chciałbyś założyć własną, ale obawiasz się wszystkich
formalności z tym związanych? W ramach korzystania z usług FM LEX pomożemy Ci otworzyć jednoosobową
działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub z o.o. zupełnie za darmo. Skontaktuj się z BOK, by poznać szczegóły.

