
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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NOWOŚCI UTIQUE
Do wyjątkowej marki UTIQUE dołączają kolejne znakomite produkty. Luksusowe żele pod prysznic 
(str. 60-61) i balsamy do ciała (str. 62-63) o zniewalających zapachach unikatowych perfum UTIQUE 
zamienią codzienną pielęgnację w nieopisaną przyjemność i pozwolą potęgować aromatyczne 
doznania. Cztery Luksusowe mydła do rąk (str. 58-59) zachwycą aksamitną konsystencją pełną 
drogocennych składników i wyszukaną formułą. Najwspanialsze chwile relaksu przeżyjesz z Luksusowymi 
olejkami do masażu (str. 64-65), które nie tylko pozwolą Ci zapomnieć o codziennych troskach, 
lecz także pozostawią Twoją skórę jedwabiście miękką, gładką i przyjemną w dotyku. Perfumy 
AMBERGRIS (str. 46-47) olśnią Cię morskimi akordami przyprawionymi szczyptą pikanterii.



UTIQUE 100 
502048

UTIQUE 15 
502048.02
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NOWOŚĆ
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

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

Charakter: głęboki, tajemniczy, absolutny
Nuty zapachowe:
Głowy:   bergamotka, czerwony pieprz, 

  nasiona kminku, kardamon
Serca:   dziki jaśmin, konwalia majowa, ylang-ylang
Bazy:   ambra, bób tonka, labdanum, skóra, mech  

  dębowy, paczula, piżmo
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Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

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. 

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.

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

UTIQUE 100 
502007

UTIQUE 15 
502007.02

UTIQUE 100 
502009

UTIQUE 15 
502009.02

UTIQUE

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

Charakter: urzekający, rozkoszny
Nuty zapachowe:
Głowy:   bergamotka, kardamon, limonka
Serca:   konwalia, jaśmin, mięta
Bazy:   drzewo gwajakowe, piżmo, cedr
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Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

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

UTIQUE 100 
502006

UTIQUE 15 
502006.02

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.

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

UTIQUE 100 
502034

UTIQUE 15 
502034.02

UTIQUE

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

Charakter: bezpruderyjny, niejednoznaczny, wzbudzający pożądanie
Nuty zapachowe:
Głowy:   śliwka
Serca:   irys, fiołek, ylang-ylang, drzewo cedrowe, paczula
Bazy:   drzewo sandałowe, żywica benzoesowa, wanilia, piżmo
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Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

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

UTIQUE 100 
502003

UTIQUE 15 
502003.02

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.

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

UTIQUE 100 
502012

UTIQUE 15 
502012.02

UTIQUE

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

Charakter: kunsztowny, oszałamiający
Nuty zapachowe:
Głowy:   róża, zamsz, kwiat szafranu
Serca:   mrożona malina, dzika róża, cypriol
Bazy:   drewno agarowe, białe piżmo, ambrowiec balsamiczny
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Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

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

UTIQUE 100 
502002

UTIQUE 15 
502002.02

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. 

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

UTIQUE 100 
502001

UTIQUE 15 
502001.02

UTIQUE

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

Charakter: elegancki, wyszukany, tajemniczy
Nuty zapachowe:
Głowy:   nuty drzewne, szafran, styraks
Serca:   wetiwer, bursztyn, wanilia
Bazy:   skóra, drzewo sandałowe, drzewo bursztynowe
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Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

75,00 PLN
5000,00 PLN / 1 l

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml

349,00 PLN
3490,00 PLN / 1 l

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 100 
502008

UTIQUE 15 
502008.02

ZESTAW BIAŁY
WHITE SET | 502011

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

Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 2 x 15 ml

140,00 PLN
4666,67 PLN / 1 l

ZESTAW CZARNY 
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 eleganckie 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: 3 x 15 ml

210,00 PLN
4666,67 PLN / 1 l

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

UTIQUE

Charakter: zmysłowy, czarujący, okraszony nutą tajemniczości
Nuty zapachowe:
Głowy:   bergamotka, pomarańcza, jabłko, cynamon
Serca:   goździk, tytoń, drzewo cedrowe
Bazy:   paczula, bób tonka, mirra, piżmo
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Dłonie są Twoją najważniejszą wizytówką. Zasługują na pielęgnację najwyższej jakości. Luksusowe mydła do 
rąk UTIQUE zachwycają wyszukaną formułą i intrygującymi zapachami. Wyśmienicie się pienią, otulając dłonie 
aksamitną pianą, która łagodnie je oczyszcza i nie wysusza skóry. Ponadto unikalny kompleks Biohydration 
Plus®, specjalnie wyselekcjonowany dla FM WORLD, zapewnia przyjemne uczucie nawilżenia. Każda z czterech 
zniewalających kompozycji zapachowych pozostawia na dłoniach kuszącą woń odprężających zmysły akordów.

AMBER | 502035

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

LUKSUSOWE MYDŁO DO RĄK 
LUXURY HAND WASH  | 300 ml

79,00 PLN
263,33 PLN / 1 l

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

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

FIG LEAVES | 502038

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

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

UTIQUE

NOWOŚĆ
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Luksusowe żele pod prysznic UTIQUE zamieniają kąpiel w fascynujące doznanie pieszczące zmysły. 
Dzięki innowacyjnym składnikom doskonale wpływają na kondycję skóry, pozostawiając ją jedwabiście 
gładką, a zniewalające kompozycje zapachowe zapewniają błogi relaks. Podaruj sobie chwilę niezapomnianej 
rozkoszy. 

 1   RUBY  |  502039 

 2  MUFFIN  |  502040 
 

 3  BUBBLE  |  502041
 
 4  BLACK  |  502042 

 3   4   5   6   7  10  11  12   8  9   1   2  

 5  GOLD  |  502043
 
 6  VIOLET OUD  |  502044 

 7  FLAMINGO  |  502045

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.

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.

• 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.

 8  GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  |  502015 
 

 9  FIG LEAVES  |  502016

10  AMBER  |  502020
 

11  OUD & ROSE  |   502014 

 12  SANDALWOOD & PATCHOULI  |  502013

LUKSUSOWY ŻEL POD PRYSZNIC 
LUXURY SHOWER GEL  | 200 ml

99,00 PLN
495,00 PLN / 1 l

UTIQUE

NOWOŚĆ



 3  4  5 1  2
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Luksusowe balsamy do ciała UTIQUE to profesjonalna pielęgnacja skóry przypieczętowana szczyptą 
finezji. Za sprawą wysokowartościowych składników i jedwabistej konsystencji nie tylko otulają ciało 
przepięknym zapachem, ale też zapewniają mu doskonałe nawilżenie, miękkość oraz gładkość. Dzięki 
nim poczujesz się jak w ogrodzie pełnym zmysłowych aromatów.

 1   FLAMINGO   |  502046 

 2  BUBBLE   |  502047

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. 

ODŻYWCZY KOKTAJL NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW

• 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.

 3  AMBER   |  502017 

 

 4  GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM  | 502019 

  5  OUD & ROSE  |  502018 

LUKSUSOWY BALSAM DO CIAŁA 
LUXURY BODY BALM  | 200 ml

99,00 PLN
495,00 PLN / 1 l

UTIQUE

NOWOŚĆ
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Wyszukane formuły oraz kojące zmysły, zniewalające zapachy – to Luksusowe olejki do masażu 
UTIQUE. Każdy z nich zawiera doskonałą kombinację najwyższej jakości komponentów zapewniającą 
wyjątkowe doznania oraz znakomicie poprawiającą jędrność i elastyczność skóry. Drogocenne 
receptury zawierające bogate w kwasy tłuszczowe i witaminy oleje, takie jak arganowy, różany, jojoba, 
awokado, ryżowy, z wiesiołka czy nagietka, wspaniale odżywiają i wygładzają skórę, przywracając jej 
zdrowy blask. 

LUKSUSOWY OLEJEK DO MASAŻU FIRMING RITUAL 
FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502049

649,00 PLN
3245,00 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.

LUKSUSOWY OLEJEK DO MASAŻU RELAXING RITUAL 
RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502050

649,00 PLN
3245,00 PLN / 1 lUTIQUE

Luksusowy olejek do masażu RELAXING 
RITUAL 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. 

 ` o silnie odprężającym zapachu
 ` doskonale pielęgnuje skórę

 ` z poręczną pompką dla precyzyjnego 
dozowania 

Olejki do masażu UTIQUE 
swoje zniewalające zapachy 
zawdzięczają naturalnym 
olejkom eterycznym.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Luksusowy olejek do masażu FIRMING 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. 

 ` wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej  
i pomaga walczyć z cellulitem

 ` z olejkiem eukaliptusowym, który 
pozytywnie wpływa na samopoczucie

 ` wygodna pompka ułatwia dozowanie 
produktu
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Bogactwo składników dla Twojej skóry. Niezastąpione oleje arganowy i jojoba dają efekt nawilżonej  
i zdrowo wyglądającej cery. 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. 

Luksusowy olejek do twarzy to 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

LUKSUSOWY OLEJEK DO TWARZY
LUXURY FACE OIL   | 30 ml   |   502004

199,00 PLN
6633,33 PLN / 1 l

LUKSUSOWY OLEJEK DO WŁOSÓW
LUXURY HAIR REPAIR OIL   | 50 ml   |   502005

199,00 PLN
3980,00 PLN / 1 lUTIQUE

Moc Luksusowego olejku do włosów ma źródło 
w unikalnym połączeniu olejów czerpanych  
z samego serca roślin. Ożywia kolor i dodaje włosom 
blasku, pozostawiając je miękkie, gładkie i aksamitne 
w dotyku. 

 ` doskonale się wchłania 
 ` nie obciąża włosów
 ` ma przyjemny, marcepanowy zapach
 ` produkt jest wyposażony w atomizer,  
który znacznie ułatwia aplikację olejku 
na włosy i pozwala równomiernie go 
rozprowadzić
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UTIQUE
EPIGENETYKA – PRZYSZŁOŚĆ KOSMETOLOGII  
Epigenetyka jest nauką o mechanizmach związanych z regulacją aktywności genów, której odkrycia 
szturmem podbijają kosmetyczny świat. To szereg procesów biologicznych polegających na „włączaniu” lub 
„wyłączaniu” genów bez wprowadzania zmian w ich sekwencji. Najlepszym przykładem, który łatwo 
obrazuje tę zależność, są bliźnięta jednojajowe – mimo że mają identyczną informację genetyczną, w czasie 
swojego życia mogą nabierać indywidualnych cech pod wpływem czynników środowiskowych. 

W KREMACH UTIQUE ZAWARLIŚMY REWOLUCYJNE KOMPLEKSY 
SPECJALNIE WYSELEKCJONOWANE DLA FM WORLD  

 
L.C.G.S MC 4.0® 

INNOWACJA W ŚWIECIE KOSMETYKÓW 

Rewolucyjny kompleks L.C.G.S MC 4.0® starannie 
wyselekcjonowany dla FM WORLD zawarty  
w Ekstremalnie liftingującym serum do twarzy 

anti-aging wykazuje właściwości silnie 
przeciwstarzeniowe – intensywnie regeneruje  
i wygładza cerę. Doskonale przygotowuje skórę 

do aplikacji kolejnych kosmetyków, działając z nimi 
synergicznie i potęgując ich działanie.  

 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0® 

KOSMETYCZNY LIPOFILLING BIUSTU 

Chcąc spełnić pragnienia współczesnych kobiet  
o kuszącym, jędrnym i zadbanym biuście, 

wzbogaciliśmy Intensywnie modelujący krem do 
biustu ULTRA FIRMING o unikalny kompleks 

stworzony wyłącznie dla FM WORLD – Volumenic 
Plus MC 12.0®. Inspirowany dalekowschodnią 

medycyną chińską stymuluje dojrzewanie  
i różnicowanie komórek tłuszczowych oraz 
wspomaga proces magazynowania lipidów. 

Efektem jest tzw. „kosmetyczny lipofilling”, który 
powoduje zwiększenie objętości tkanki tłuszczowej 
na piersiach i stanowi doskonałą alternatywę dla 

zabiegów medycyny estetycznej.

 
SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0® 
EKSPERT MODELOWANIA SYLWETKI 
Nie idziemy na kompromis – stawiamy jedynie  
na skuteczne rezultaty. Dlatego specjalnie dla 
FM WORLD znakomici specjaliści połączyli 
surowce najwyższej jakości oraz wykorzystali 

technologie nowej generacji, aby stworzyć 
przełomowy kompleks Slimenum Ultra³ MC 16.0®. 

Ta wysoko specjalistyczna formuła zawarta  
w Silnie ujędrniającym kremie do ciała FIRMING 
COMPLEX wpływa na zmniejszenie objętości 

nagromadzonej tkanki tłuszczowej, widocznie 
wyszczuplając ciało i redukując nierówności 

skóry. Dzięki temu modeluje sylwetkę, 
zapewniając efekty porównywalne do zabiegów 

ultradźwiękowych.

Na zmiany epigenetyczne wpływa m.in. zanieczyszczenie środowiska i styl życia (dieta, stres, aktywność fizyczna). 
Te czynniki są w stanie zmieniać kondycję genów odpowiedzialnych za młody wygląd, 
a dzięki epigenetyce można wpłynąć na procesy odpowiadające za stan skóry. Korzystając z tej wiedzy, 
stworzyliśmy unikalne kompleksy: L.C.G.S MC 8.0® oraz L.C.G.S MC 4.0®, które oddziałując na geny, 
spowalniają procesy starzenia się skóry. Oprócz nich opracowaliśmy też kompleksy będące alternatywą  
dla zabiegów medycyny estetycznej: Volumenic Plus MC 12.0® oraz Slimenum Ultra3 MC 16.0®.

 
L.C.G.S MC 8.0® 

KROK KU WIECZNEJ MŁODOŚCI 
Zawarty w kremach do twarzy – na dzień, na noc  

i pod oczy – unikatowy kompleks L.C.G.S MC 8.0® 
powstał w oparciu o najnowsze badania  

w dziedzinie epigenetyki, specjalnie na potrzeby  
FM WORLD. Wpływa na syntezę dwóch 

kluczowych dla młodego wyglądu białek: 
fibronektyny, która wypełnia strukturę 

międzykomórkową skóry, oddziałując m.in. na 
kolagen i proteoglikany, oraz proteiny p53 biorącej 
udział w odnowie DNA. Dzięki temu wykazuje 
właściwości silnie przeciwstarzeniowe – działa 

regenerująco oraz wygładzająco na cerę.  
L.C.G.S MC 8.0® zmniejsza ponadto negatywne 

skutki promieniowania elektromagnetycznego, do 
którego zaliczamy m.in. promieniowanie UV oraz 
niebieskie światło. Doskonale wpływa również 

na odbudowę naskórka i skutecznie chroni przed 
stresem oksydacyjnym. 

E P I G E N E T I C S
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UTIQUE E P I G E N E T I C S

Wyrafinowane połączenie najwyższej jakości 
składników aktywnych i zaawansowanej 
technologii dla intensywnego nawilżenia, 
ujędrnienia i odbudowy skóry. Skrupulatnie 
opracowana, ultraodmładzająca receptura 
sprawi, że Twoja twarz odzyska zdrowy, 
promienny wygląd i olśniewający blask.

KREM NA DZIEŃ ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM  | 50 ml   |   502026

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

ZAAWANSOWANY KREM NA NOC AGE CONTROL 
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM  | 50 ml   |   502027

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

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 
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 skórę przed działaniem wolnych rodników. 
Dzięki niemu zapomnisz o szarej i zmęczonej cerze, a skóra stanie się odporniejsza na negatywne działanie czynników zewnętrznych odpowiedzialnych za 
procesy jej starzenia.

 ` Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy to naturalny polisacharyd, który wypełnia przestrzenie między włóknami kolagenowymi, przez co doskonale 
nawilża skórę i poprawia jej elastyczność, działając odmładzająco.

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 
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 starannie dobranych, silnie 
przeciwstarzeniowych i ujędrniających składników 
aktywnych wnikających w skórę w czasie snu, 
dzięki którym każdego ranka będziesz zachwycać 
doskonale nawilżoną, zregenerowaną i gładką cerą.
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UTIQUE
AKTYWNY KREM POD OCZY EYE COMPLEX

EYE CREAM COMPLEX  | 20 ml   |   502028

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

Perfekcyjna kompozycja surowców 
najwyższej jakości doskonale ujędrnia 
i nawilża wrażliwą skórę wokół oczu. 
Krem delikatnie rozjaśnia nieestetyczne 
cienie pod oczami, pozostawiając skórę 
sprężystą i wyjątkowo odświeżoną.

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   | 30 ml   |   502030

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

E P I G E N E T I C S

Silnie skoncentrowana, przełomowa formuła 
intensywnie regeneruje i wygładza skórę, redukując 
widoczność zmarszczek oraz wyraźnie podnosząc 
kontur twarzy. Ten specjalistyczny kosmetyk poprawi 
kondycję Twojej cery, nadając jej piękny, młody wygląd.

INTENSYWNE DZIAŁANIE ZA SPRAWĄ DROGOCENNYCH 
SKŁADNIKÓW

 ` 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.

E P I G E N E T I C S
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UTIQUE
INTENSYWNIE MODELUJĄCY KREM  

DO BIUSTU ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 50 ml   |   502031

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

Zaawansowana formuła opracowana z wykorzystaniem pionierskich technologii doskonale wpływa 
na ujędrnienie i uelastycznienie skóry w okolicach piersi, zapewniając widoczny efekt liftingu. Ten 
innowacyjny kosmetyk stanowi świetną alternatywę dla inwazyjnego zabiegu modelowania piersi.

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.

 ` Kompleks alg oraz pullulanu bogaty w aminokwasy, 
polisacharydy, witaminę C i B12 wzmacnia włókna tkanki 
podskórnej, podtrzymuje i koryguje kształt biustu.

SILNIE UJĘDRNIAJĄCY KREM  
DO CIAŁA FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM   | 120 ml   |   502032

690,00 PLN
5750,00 PLN / 1 l

E P I G E N E T I C S

Kompilacja najlepszych kompleksów i przełomowej technologii dla wymodelowania Twojej sylwetki. 
Starannie wyselekcjonowane składniki doskonale ujędrniają, wygładzają i napinają skórę, wspomagając 
redukcję tkanki tłuszczowej.

KOMPILACJA NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE 
PERFEKCYJNIE MODELUJĄ SYLWETKĘ 

 ` Slimenum Ultra³ MC 16.0® wpływa na zmniejszenie objętości 
nagromadzonej tkanki tłuszczowej, wyśmienicie wyszczuplając 
ciało i widocznie redukując nierówności skóry. Dzięki 
temu modeluje sylwetkę w sposób 3D, zapewniając efekty 
porównywalne do zabiegów ultradźwiękowych.

 ` Kwas ksymenowy wyraźnie uelastycznia skórę, sprawiając,  
że staje się napięta oraz sprężysta. Ponadto zwiększa wydajność 
mechanizmów przeciwutleniających skóry, wspierając ochronę 
przed stresem oksydacyjnym oraz zapewniając jej piękny, zdrowy 
wygląd.

 ` Cenne połączenie alg morskich i roślinnych protein zapewnia 
wizualny efekt liftingu.

 ` Ekstrakt z bugenwilli okazałej, drogocennej rośliny pochodzącej 
z Ameryki Południowej, to zaawansowany technologicznie 
składnik, który wspomaga procesy redukcji tkanki tłuszczowej 
oraz zapobiega wiotczeniu skóry, zwiększając syntezę 
proteoglikanów, kolagenu i elastyny.
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UTIQUE

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. Magnetyzująca, uwodzicielska, 
kusząca… Poczuj ją na własnej skórze. Dzięki temu, że perfumy 
mają formę kremu są niezwykle trwałe i długo utrzymują się 
na skórze. Wystarczy niewielka ilość, 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

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. Jak otula Cię niczym 
delikatny szyfon, stając się pieszczącym zmysły doznaniem. 
Takie właśnie są Perfumy w kremie RUBY. To kwintesencja 
luksusu zamknięta w kremowej konsystencji. 



ŹRÓDŁO PIĘKNEJ SKÓRY
Każdy z nas, niezależnie od wieku, chce mieć jędrną, napiętą i zadbaną skórę. 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. 

Przekonaj się o jej wyjątkowości na własnej skórze.
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NOWOŚCI FONTAINAVIE 
Promienny uśmiech przyciąga uwagę, dodaje atrakcyjności i pewności siebie. Miękkie, odżywione  
i nawilżone usta oraz śnieżnobiałe zęby to obok gładkiej, jędrnej i pełnej blasku skóry podstawa 
pięknego wyglądu. Dlatego do specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji cery dołączają 
Intensywnie regenerująca pomadka do ust (str. 88) i Wybielająca pianka do zębów 3 w 1 (str. 89). 
Poznaj ich nowoczesne formuły i skuteczne działanie.
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KREM NA DZIEŃ 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

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

 ` srebro zapobiega podrażnieniom
 ` z pobudzającą mikrokrążenie kofeiną oraz 
kojącymi wyciągami z rumianku i żeń-szenia

60 g | 503005.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

KREM NA NOC 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

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

 ` normalizuje gospodarkę lipidową skóry 
mieszanej i tłustej

 ` żeń-szeń pobudza odnowę skóry, rumianek 
przynosi ukojenie, a ekstrakt z korzenia 
dzięgla ma właściwości przeciwzapalne

60 g | 503006.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

KREM POD OCZY 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

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

 ` z antyoksydacyjną witaminą E, wyciągiem  
z korzenia skrzypu polnego, srebrem i kofeiną

21 g | 503007.02

139,00 PLN
6619,05 PLN / 1 kg

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

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

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

Wykorzystujemy innowacyjne 
technologie, aby marzenie o jędrnej, 
napiętej i wiecznie młodej skórze było  
w zasięgu Twoich możliwości. 

Innowacyjne składniki zawarte we wszystkich kremach FONTAINAVIE potęgują skuteczność ich 
działania. Nawilżenie, regeneracja i ujędrnienie skóry jeszcze nigdy nie były tak proste.

MISJA: UKOJENIE I OCHRONA 
Seria polecana dla cery mieszanej, tłustej, 
z niedoskonałościami, skłonnej do 
podrażnień

• Matrixyl® 3000 to innowacyjne 
połączenie Tripeptydu-1 
i Tetrapeptydu-7, które pobudza 
produkcję kolagenu, opóźnia pierwsze 
procesy starzenia się skóry, zapobiega 
jej wiotczeniu, poprawia elastyczność 

• srebro reguluje wydzielanie sebum, 
utrzymując równowagę skóry

• kwas hialuronowy zapewnia 
prawidłowe nawilżenie, zapobiega 
nadmiernemu rogowaceniu naskórka

• kofeina stymuluje mikrokrążenie, 
zmniejsza obrzęki i cienie, wygładza 
i napina skórę

FONTAINAVIE
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KREM NA DZIEŃ 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

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

 ` bogaty w składniki odżywcze
 ` z dodającym blasku proszkiem perłowym, 
wyciągiem z pestek winogron i aloesem

60 g | 503002.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

KREM NA NOC 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

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

 ` zielona herbata działa antyoksydacyjnie, aloes 
– łagodząco, a kwas hialuronowy – nawilżająco

60 g | 503003.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

KREM POD OCZY 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

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

 ` potrójna moc roślinnych wyciągów:  
ze skrzypu polnego, oczaru wirginijskiego i pestek 
winogron

21 g | 503004.02

139,00 PLN
6619,05 PLN / 1 kg

KREM NA NOC  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

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

 `  ze srebrem i stymulującym ekstraktem  
z żeń-szenia

60 g | 503009.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg

SERUM POD OCZY  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

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

 ` olej arganowy działa antyoksydacyjnie  
i regenerująco

21 g | 503010.02

139,00 PLN
6619,05 PLN / 1 kg

MISJA: POPRAWA 
ELASTYCZNOŚCI 
I ROZŚWIETLENIE 
Kosmetyki dla skóry potrzebującej 
ujędrnienia i regeneracji, pozbawionej 
blasku 

• 24-karatowe złoto opóźnia procesy 
starzenia się skóry i powstawania 
zmarszczek, działa kojąco, dodaje cerze 
blasku

• roślinne komórki macierzyste 
w kremach na noc i pod oczy pochodzą 
z wyjątkowo rzadkiej odmiany 
szwajcarskiej jabłoni, poprawiają 
witalność komórek macierzystych 
skóry odpowiadających za jej młody 
wygląd

• koenzym Q10 działa antyoksydacyjnie, 
przeciwdziała wolnym rodnikom 
i fotostarzeniu się skóry

• ekstrakt z żeń-szenia pobudza 
odnowę skóry, poprawia jej ukrwienie, 
działa odmładzająco i regenerująco

• kwas hialuronowy doskonale wiąże 
wodę w naskórku, wygładza

FONTAINAVIE
MISJA: NAWILŻENIE 
I REWITALIZACJA 
Kosmetyki polecane dla skóry 
przesuszonej, potrzebującej 
odżywienia, zmęczonej, poszarzałej
• ekstrakt z kawioru – źródło młodości 

pochodzące z głębin morza – działa 
odmładzająco i nawilżająco, zawiera 
cenne składniki odżywcze, takie jak 
aminokwasy i dobroczynne  
dla skóry NNKT

• biokolagen – naturalny morski kolagen 
pozyskiwany z ryb o wyjątkowej 
czystości i koncentracji – odpowiada 
za napięcie, wygładzenie i ujędrnienie 
skóry, nawilża, regeneruje i odmładza, 
tworzy delikatny film ochronny 
zabezpieczający przed nadmierną 
utratą wody

• kompleks diamentowo-peptydowy 
działa przeciwstarzeniowo, wpływa na 
jędrność i elastyczność skóry

• kwas hialuronowy intensywnie 
nawilża i odżywia skórę

KREM NA DZIEŃ  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

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

 ` z regenerującym ekstraktem z żeń-szenia

60 g | 503008.02

199,00 PLN
3316,67 PLN / 1 kg
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LIFTINGUJĄCE SERUM 
POD OCZY
LIFT EXTREME EYE SERUM

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

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

5 ml | 503001

220,00 PLN
44000,00 PLN / 1 l

Ekskluzywny krem do twarzy przeciw oznakom 
starzenia SPF 50 zwyciężył w największym 
i najbardziej prestiżowym konkursie w branży 
kosmetycznej w Polsce, Qltowy Kosmetyk 2019, 
w kategorii Twarz – Pielęgnacja Premium.  
Jury konkursu od blisko ćwierć wieku ocenia 
produkty kosmetyczne, nagradzając te, 
które wyróżniają się jakością, skutecznością, 
dopasowaniem do potrzeb konsumentów, ale 
również estetyką i funkcjonalnością opakowania, 
spójną filozofią oraz sprawnym marketingiem.

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

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

 ` unikalna, transparentna konsystencja sprawia, 
że krem doskonale się wchłania i z łatwością 
rozprowadza się po powierzchni skóry

 ` idealnie nadaje się pod makijaż
 ` hipoalergiczny i wodoodporny

50 ml | 503029

299,00 PLN
5980,00 PLN / 1 l

SPRAY DLA DZIECI SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

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

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

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

150 ml | 503028

129,00 PLN
860,00 PLN / 1 l

FONTAINAVIE
w2 1

WYSOKA OCHRONA 
PRZECIWSŁONECZNA 
I DOSKONAŁA PIELĘGNACJA  
DZIĘKI WYJĄTKOWYM 
SKŁADNIKOM:

 ` cenny dipeptyd – karnozyna – nie tylko 
wspomaga ochronę skóry przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych, ale 
również przed negatywnymi skutkami 
zanieczyszczonego powietrza. Ponadto 
wykazuje właściwości antyoksydacyjne, 
działając synergicznie z witaminą E 
w redukcji uszkodzeń DNA komórki 
wywołanych stresem oksydacyjnym

 ` bogaty w aminokwasy, enzymy, witaminy 
i minerały sok z aloesu wspaniale nawilża, 
odżywia i koi delikatną dziecięcą skórę

 ` posiadająca wyjątkowe właściwości łagodzące 
alantoina działa na podrażnienia niczym 
kojący kompres oraz wzmacnia cienką 
warstwę hydrolipidową skóry najmłodszych

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

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

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

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.

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

50 ml | 503032

99,00 PLN
1980,00 PLN / 1l

FONTAINAVIE

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.

FONTAINAVIE DENTAL

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NIEZWYKLE WYDAJNA – WYSTARCZA NAWET DO 4 MIESIĘCY

EFEKTY WIDOCZNE JUŻ PO 1-3 TYGODNIACH STOSOWANIA



ODKRYJ PIĘKNO 
ZDROWYCH WŁOSÓW

Profesjonalna pielęgnacja włosów w domowym zaciszu? Od teraz to możliwe. 
Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, stworzyliśmy prestiżową linię 
kosmetyków HAIRLAB, która zapewnia włosom zdrowy i piękny wygląd. 

Bogaty skład i doskonałe receptury dopasowane do indywidualnych potrzeb 
sprawią, że marzenie o wspaniałej fryzurze stanie się rzeczywistością. Podaruj 

swoim włosom to, co najlepsze, a staną się Twoją najpiękniejszą ozdobą.

Maciej Maniewski – fryzjer gwiazd, wirtuoz nożyczek, przewodniczący jury  
w programie telewizyjnym „Mistrzowskie cięcie” oraz prowadzący program „Afera 
fryzjera”, mistrz metamorfoz z programu „Sablewskiej sposób na modę”, mecenas 

kultury, od lat związany z branżą fashion. Człowiek, przed którym włosy nie 
mają żadnych tajemnic. Teraz jest ambasadorem prestiżowej linii HAIRLAB.
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Szampon do włosów farbowanych (str. 98-99) oraz Szampon i maska do włosów kręconych  
(str. 100-101) to nowe produkty, które uzupełniają profesjonalne linie kosmetyków  
HAIRLAB, tak by zagwarantować włosom kompletną pielęgnację. Abyś mógł cieszyć się 
doskonałą fryzurą w każdym miejscu i w każdym momencie, wprowadziliśmy także  
5 produktów w wersji mini – poręcznych i wygodnych. Oznaczyliśmy je znakiem  
IDEALNY W PODRÓŻY.

NOWOŚCI HAIRLAB

IDEALNY  
W PODRÓŻY



AQUA2

PRODUKT MINI DOSTĘPNY OD 2019-11-07

PRODUKT MINI DOSTĘPNY OD 2019-11-07
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INTENSYWNIE 
NAWILŻAJĄCY  
OLEJEK DO WŁOSÓW
AQUA2 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, 
by nadać im niezwykłą miękkość i delikatność. 

 ` 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

 ` dzięki niemu rozdwojone końcówki 
przestaną być już Twoim problemem 

100 ml | 520004

159,00 PLN
1590,00 PLN / 1 l

MASKA  
DO WŁOSÓW SUCHYCH
AQUA2 MASK

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.

 ` spłukiwana
 ` bogata w olej lniany, olej jojoba i olej ryżowy,  
które intensywnie nawilżają i odżywiają włosy 

 ` dzięki niej bezproblemowo rozczeszesz włosy 
 ` zapobiega łamliwości i elektryzowaniu
 ` w celu wzmocnienia działania maski warto  
do niej dodać kilka kropel olejku AQUA2 OIL

 ` jeśli masz farbowane włosy, dodaj do maski kilka  
kropel IDEAL2 COLOR ELIXIR, który wydobędzie 
niezwykłą głębię koloru i zapewni im piękny blask 

250 ml | 520003

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

30 ml | 520003.02

34,00 PLN
1133,33 PLN / 1 l

SZAMPON DO WŁOSÓW 
PRZESUSZONYCH
AQUA2 SHAMPOO

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

 ` zawiera kwas hialuronowy o niezwykle 
intensywnym działaniu nawilżającym 

 ` poprawia kondycję włosów: odżywia je 
i wzmacnia

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

 ` najlepiej stosuj w duecie z AQUA2 MASK 

250 ml | 520001

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

50 ml | 520001.02

34,00 PLN
680,00 PLN / 1 l

IDEALNY  
W PODRÓŻY

IDEALNY  
W PODRÓŻY

NOWOŚCIHAIRLAB

Dzięki intensywnie odżywiającej formule wzbogaconej o dodatkową porcję kwasu hialuronowego seria AQUA2 doskonale 
nawilża suche, skłonne do puszenia się oraz zniszczone włosy. Przywraca im sprężystość i jedwabistość, jednocześnie 
chroniąc ich kolor i nadając niewiarygodny blask. Zapewnij swoim włosom nawilżenie, jakiego nigdy jeszcze nie miały.

Doskonała pielęgnacja włosów



INTENSE2 
REGENERATING

PRODUKT MINI DOSTĘPNY OD 2019-11-07

PRODUKT MINI DOSTĘPNY OD 2019-11-07

96 97

NOWOŚCI

SPRAY 
ODBUDOWUJĄCO- 
-MINERALIZUJĄCY
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

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

 ` zawiera odżywiający włosy 
pantenol  

 ` nie wymaga spłukiwania
 ` nie obciąża włosów
 ` niezwykle szybki i łatwy 
w aplikacji: spryskaj nim włosy 
od nasady aż po same końce, 
a odzyskają zdrowy wygląd 

150 ml | 520007

159,00 PLN
1060,00 PLN / 1 l

MASKA ODBUDOWUJĄCA  
DO WŁOSÓW
INTENSE2 REGENERATING MASK

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

 ` delikatna i przyjemna pielęgnacja 
uwrażliwionych włosów 

 ` spłukiwana
 ` świetnie radzi sobie nawet z najbardziej 
zniszczonymi włosami

 ` w celu wzmocnienia działania maski warto  
do niej dodać kilka kropel olejku IDEAL2 
COLOR ELIXIR (szczególnie, jeśli masz 
farbowane włosy) 

250 ml | 520006

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

30 ml | 520006.02

34,00 PLN
1133,33 PLN / 1 l

SZAMPON ODBUDOWUJĄCY  
DO WŁOSÓW
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

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. 

 ` intensywnie odżywia zniszczone włosy
 ` doskonale łączy właściwości oczyszczające 
z intensywną regeneracją i ochroną

 ` zawiera odżywczy pantenol
 ` stosuj w duecie z INTENSE2 
REGENERATING MASK 

250 ml | 520005

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

50 ml | 520005.02

34,00 PLN
680,00 PLN / 1 l

IDEALNY  
W PODRÓŻY

IDEALNY  
W PODRÓŻY

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

HAIRLAB
Doskonała pielęgnacja włosów



IDEAL2 
COLOUR

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2019-11-07
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Doskonała pielęgnacja włosów

Wzmocnienie pigmentu po koloryzacji, podkreślenie głębi koloru i ochrona przed blaknięciem – to właśnie IDEAL2 COLOUR. 
Włosy dodatkowo będą nawilżone i odżywione dzięki zawartości drogocennych składników. Twoja fryzura będzie wyglądać 
tak, jak tuż po zabiegu farbowania u fryzjera. Piękny kolor lśniący niezwykłym blaskiem będzie od teraz ich znakiem 
rozpoznawczym.  

ELIKSIR DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

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

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

75 ml | 520011

199,00 PLN
2653,33 PLN / 1 l

MASKA DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH 
IDEAL2 COLOUR MASK 

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

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

 ` włosy stają się jedwabiście miękkie 
 ` w celu wzmocnienia maski warto  
do niej dodać parę kropel 
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

250 ml | 520010

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

SZAMPON DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

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. 

 ` 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

HAIRLAB NOWOŚĆ



CURLY2
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Bogate w drogocenne składniki odżywcze produkty CURLY2 sprawiają, że kręcone włosy stają się wygładzone oraz bardziej 
podatne na stylizację i układanie. Zabezpieczają włosy przed wilgocią, działaniem czynników atmosferycznych oraz wysoką 
temperaturą podczas stylizacji. Nareszcie niezdyscyplinowane loki układają się tak, jak tego chcesz.

HAIRLAB
Doskonała pielęgnacja włosów

EMULSJA WYGŁADZAJĄCA  
DO WŁOSÓW KRĘCONYCH
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

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

 ` dyscyplinuje skręt loków i jednocześnie je 
nawilża  

 ` bez spłukiwania
 ` ułatwia układanie włosów
 ` dzięki zawartości hydrolizowanych protein 
pszenicy wygładza kręcone włosy, tworząc 
na ich powierzchni ochronny film  

175 ml | 520002

159,00 PLN
908,57 PLN / 1 l

SZAMPON DO WŁOSÓW 
KRĘCONYCH
CURLY2 SHAMPOO

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.

 ` podstawa pielęgnacji niesfornych loków
 ` wzbogacony o pantenol i hydrolizowany 
kolagen

 ` stosuj z CURLY2 MASK i CURLY2 
SMOOTHING EMULSION   

250 ml | 520017

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

MASKA DO WŁOSÓW 
KRĘCONYCH
CURLY2 MASK

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

 ` ułatwia stylizację kręconych włosów
 ` z masłem shea, olejem awokado  
i hydrolizowanym kolagenem

 ` stosuj z CURLY2 SHAMPOO  
i CURLY2 SMOOTHING EMULSION   

250 ml | 520018

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

NOWOŚCI

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2019-11-07
PRODUKT DOSTĘPNY OD 2019-11-07



VOLUME 2 DELICATE2 
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Seria VOLUME2 gwarantuje niewiarygodną objętość przy 
jednoczesnym odżywieniu i nawilżeniu. Za sprawą unikatowej 
i wyjątkowej receptury włosy będą wzmocnione, a Ty na nowo 
odkryjesz ich elastyczność i blask. Dzięki VOLUME2 będziesz się 
cieszyć burzą zdrowo wyglądających włosów. Podaruj im objętość, 
jakiej nigdy nie miały.

SZAMPON ŁAGODZĄCY DO 
PODRAŻNIONEJ I WRAŻLIWEJ 
SKÓRY GŁOWY
DELICATE2 SHAMPOO

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

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

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

250 ml | 520012

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l

DELICATE2 SHAMPOO delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, 
zapewniając jednocześnie optymalne nawilżenie włosów dzięki 
doskonale dobranym składnikom. To wyjątkowy produkt o delikatnym, 
ale niezwykle skutecznym działaniu. Pielęgnacja problematycznej  
skóry głowy jeszcze nigdy nie była tak prosta.

 

SPRAY ZWIĘKSZAJĄCY 
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW
VOLUME2 SPRAY

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

 ` bez spłukiwania
 ` wystarczy spryskać nim włosy, 
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

SZAMPON ZWIĘKSZAJĄCY 
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW
VOLUME2 SHAMPOO

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

 ` do codziennego stosowania
 ` efekt: zwiększona objętość  
i jednoczesne nawilżenie

 ` jego delikatna konsystencja 
nie obciąża włosów

 ` nadaje fryzurze puszystości 
i sprawia, że włosy są lekkie 
oraz uniesione

250 ml | 520008

149,00 PLN
596,00 PLN / 1 l

HAIRLAB
Doskonała pielęgnacja włosów

HAIRLAB
Pielęgnacja skóry głowy i włosów



ANTI 
DANDRUFF2
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HAIRLAB
Pielęgnacja skóry głowy i włosów

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

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 kojącemu działaniu niweluje uczucie 
swędzenia

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

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

150 ml | 520015

149,00 PLN
993,33 PLN / 1 l

SZAMPON 
PRZECIWŁUPIEŻOWY 
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

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

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

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

 ` najlepiej stosować razem  
z eliksirem ANTI DANDRUFF2 

250 ml | 520016

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l



STRONG2 
& MORE HAIRENERGISING2

PRODUKT MINI  
DOSTĘPNY OD 2019-11-07
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Ultrawzmocnienie włosów osłabionych oraz wypadających, poprawa kondycji cebulek 
i zauważalne zmniejszenie wypadania włosów dzięki zaawansowanej technologii. 
W końcu marzenie o pięknych, gęstych włosach jest na wyciągnięcie ręki.HAIRLAB

Pielęgnacja skóry głowy i włosów

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

WZMACNIAJĄCY SZAMPON  
DO WŁOSÓW OSŁABIONYCH
ENERGISING2 SHAMPOO 

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

 ` wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu
 ` idealny dla mężczyzn, którzy marzą o zdrowych, 
gęstych włosach

 ` dla lepszego efektu stosuj wraz z olejkiem  
STRONG2& MORE HAIR OIL

250 ml | 520013

159,00 PLN
636,00 PLN / 1 l

50 ml | 520013.02

34,00 PLN
680,00 PLN / 1 l

IDEALNY  
W PODRÓŻY

OLEJEK WZMACNIAJĄCY 
PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

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

 ` wzmacnia włosy i przeciwdziała ich wypadaniu  
 ` ma przyjemny, orzeźwiający zapach
 ` prosty w użyciu: wmasuj w skórę głowy 15-20 
kropli co drugi dzień

30 ml | 520014

199,00 PLN
6633,33 PLN / 1 l

NOWOŚĆ



LEX

PROFESJONALNE USŁUGI 
KSIĘGOWO-PRAWNE

Dążymy do tego, by dostarczać naszym Partnerom Biznesowym wszelkie narzędzia niezbędne 
dla rozwoju własnej działalności gospodarczej. Dlatego znajdziesz wśród nich także szeroki 

zakres usług księgowo-prawnych świadczonych przez wykwalifikowanych specjalistów. 
Dodatkowo, dzięki kompleksowym rozwiązaniom dopasowanym do specyfiki branży 

MLM, nie tylko zyskasz czas, spokój i pieniądze, lecz także niepowtarzalne możliwości.



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

Twoją firmą zaopiekuje się wykwalifikowany specjalista, 
który będzie dla Ciebie wsparciem w zakresie: 

W ramach każdego pakietu udostępniamy system 
online pozwalający na szybkie i sprawne korzystanie  
z następujących funkcjonalności:

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

INDYWIDUALNE WSPARCIE KSIĘGOWEGO

WYBIERZ PAKIET DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

DOSTĘP DO SYSTEMU ONLINE

FM CASHBACK – REWOLUCJA W OFERCIE RACHUNKOWEJ

Opłacasz Pakiet 
rozszerzony 
za 385 PLN

Otrzymujesz 
rabat handlowy 

w wysokości 
385 PLN

Korzystasz  
z usług FM LEX 

całkowicie 
za darmo

1 2 3

Pamiętaj! Biorąc udział  

w promocji FM CashBack, nie 

otrzymasz punktów w Planie 

Marketingowym i na odwrót 

– wybierając punkty w Planie 

Marketingowym, nie dostaniesz 

rabatu handlowego na zakupy  

w sklepie FM WORLD. 

Warianty pakietu podstawowego różnią się liczbą księgowanych dokumentów spoza grupy FM, ceną i punktami. 
Wszystkie podane ceny są cenami netto i zostanie do nich doliczony VAT w wysokości 23%.

PAKIET 
PODSTAWOWY I*

PAKIET 
PODSTAWOWY II

PAKIET 
ROZSZERZONY

PAKIET 
PODSTAWOWY III

PAKIET 
VIP

PAKIET 
PODSTAWOWY IV

Księgowanie dokumentów 
z FM WORLD i FM MOBILE 

Elektroniczne powiadomienia o zmianach prawnych

Opłata miesięczna

Opłata miesięczna

Księgowanie dokumentów spoza grupy FM 
(np. paliwo, leasing, kurier)

Księgowanie dokumentów spoza grupy FM 
(np. paliwo, leasing, kurier)

Przygotowywanie dokumentów na wezwanie 
Urzędu Skarbowego

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

Punkty w Planie Marketingowym

*TRZY DODATKOWE WARIANTY PAKIETU 
PODSTAWOWEGO

Punkty w Planie Marketingowym

Elektroniczny kontakt z księgowym

Porady prawne w zakresie obsługi 
kontroli skarbowych

FM CashBack

Telefoniczny kontakt z księgowym 2 porady miesięcznie

do 50 dokumentów 
miesięcznie

do 100 dokumentów 
miesięcznie

do 150 dokumentów 
miesięcznie

do 100 dokumentów miesięcznie

do 20 dokumentów miesięcznie

brak

285,00 PLN

0,00 PLN

285

330

285,00 PLN

330,00 PLN

2 porady miesięcznie

2 × miesięcznie

385,00 PLN

0,00 PLN

385

660

385,00 PLN

660,00 PLN

bez limitu

4 × miesięcznie

485,00 PLN

0,00 PLN

485

900

485,00 PLN

900,00 PLN

FM LEX 
110 111

księgowania dokumentów

wystawianie faktur sprzedaży

kopii faktur zakupu

naliczania podatków

kontrola płatności faktur

książki przychodów i rozchodów

wysyłki deklaracji i plików JPK

przesyłanie faktur do księgowego

deklaracji VAT

doradztwa księgowego

wgląd do dokumentów:

wyliczenia zaliczki podatku dochodowego

W razie pytań napisz do nas na adres fmlex@fmworld.com lub zadzwoń pod numer +48 71 327 00 00



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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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

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

JESTEŚMY TAM, GDZIE TY

FM MOBILE
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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. 

OFERTA ABONAMENTOWA BEZ TELEFONU

START

START

START

START

ADVANCE

ADVANCE

ADVANCE

ADVANCE

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

Nielimitowane połączenia do krajowych
sieci komórkowych i stacjonarnych

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack

Promocja MegaPoints

Opłata miesięczna

Nielimitowane połączenia wideo (do wszystkich
krajowych sieci komórkowych)

Promocja FM CashBack

Opłata miesięczna

Nielimitowane wiadomości SMS/MMS

Opłata miesięczna

Internet*

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.

10 GB

49,90 PLN

40,57 PLN

49,90 PLN

9,33 PLN

40,57 pkt.

29,90 PLN

15 GB

69,90 PLN

56,83 PLN

69,90 PLN

13,07 PLN

56,83 pkt.

39,90 PLN 49,90 PLN

25 GB

RACHUNEK: 99,90 PLN + 69,90 PLN + 49,90 PLN + 49,90 PLN = 269,60 PLN

FM CASHBACK: 219,19 PLN

RZECZYWISTY KOSZT FM MOBILE: 50,41 PLN

99,90 PLN

81,22 PLN

99,90 PLN

18,68 PLN

81,22 pkt.

FM CashBack

MegaPoints

FM 4All

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD

CASHBACK W PRAKTYCE

CashBack dla niego

SUCCESS
81,22 PLN

CashBack dla niej

ADVANCE
56,83 PLN

CashBack dla nastolatki

START
40,57 PLN

CashBack dla nastolatka

START
40,57 PLN

OFERTA DLA KAŻDEGO

REWOLUCJA FINANSOWA TRWA 
Pieniądze wydane na abonament w znacznej części wracają do Ciebie w formie rabatu handlowego  
do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie FM WORLD… Rozmarzyłeś się…? To nie sen.  
To nasza rzeczywistość. 

ZBIERAJ RABATY
I CIESZ SIĘ ZAKUPAMI

FM CASHBACK

+ + +

FM MOBILE

*Oferta dotyczy okresu trwania umowy, szczegóły znajdziesz na stronie fmmobile.pl **Oferta dotyczy umów zawieranych zgodnie z regulaminami Promocji Bieg po Sukces oraz Promocji Dziennej

OSZCZĘDŹ 348 PLN JUŻ NA STARCIE
Wybierając dowolną taryfę w promocji  

FM CashBack lub MegaPoints, perfumy UTIQUE  
o wartości 349,00 PLN otrzymasz za 1 PLN**.
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bez routera z routerem podstawowym z routerem premium

Połącz nieograniczoną wolność, jaką daje Internet mobilny oraz wymierne korzyści płynące z promocji  
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.

INTERNET MOBILNY W OFERCIE FM CASHBACK I MEGAPOINTS INTERNET DOMOWY W OFERCIE FM CASHBACK I MEGAPOINTS

netFM START HomeOffice StartnetFM  ADVANCE HomeOffice ADVANCEnetFM  SUCCESS HomeOffice SUCCESS

Internet mobilny* Internet domowy*30 GB 50 GB 100 GB + noLimit LTE

OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD OFERTA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FM WORLD

START STARTADVANCE ADVANCE
SUCCESS SUCCESS

Koszt z uwzględnieniem FM CashBack Koszt z uwzględnieniem 
FM CashBack

Promocja FM CashBack
Promocja FM CashBack

Opłata miesięczna
Opłata miesięczna

49,90 PLN
99,90 PLN

40,57 PLN
81,22 PLN

9,33 PLN 18,68 PLN

69,90 PLN
129,90 PLN

56,83 PLN
105,61 PLN

13,07 PLN 24,29 PLN

99,90 PLN
149,90 PLN

81,22 PLN
121,87 PLN

18,68 PLN 28,03 PLN

FM CashBack FM CashBack

START START

START
START

ADVANCE ADVANCE

ADVANCE
ADVANCE

SUCCESS SUCCESS
Promocja MegaPoints Promocja MegaPoints

Opłata miesięczna
Opłata miesięczna

Opłata miesięczna Opłata miesięczna49,90 PLN 99,90 PLN

40,57 pkt. 81,22 pkt.

29,90 PLN
49,90 PLN

69,90 PLN 129,90 PLN

56,83 pkt. 105,61 pkt.

39,90 PLN
69,90 PLN

49,90 PLN
89,90 PLN

99,90 PLN 149,90 PLN

81,22 pkt. 121,87 pkt.

MegaPoints MegaPoints

netFM 4All
HomeOffice4All

OFERTA DLA KAŻDEGO OFERTA DLA KAŻDEGO

Z FM CASHBACK
ZYSKASZ NAWET 
121,87 PLN 

KAŻDEGO MIESIĄCA

CIESZ SIĘ INTERNETEM 

MOBILNYM JUŻ OD 9,33 PLNMIESIĘCZNIE

100 GB dzień + 200 GB noc + LTE noLimit

FM MOBILE

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