
„Podążając śladami nowoczesnej kobiety, projektując i tworząc z myślą o niej, 
zawsze odkrywam ją na nowo. 

Zachwycam się pięknem, jakie rodzi się z romansu pomiędzy kobiecą 
pewnością siebie, modą i zapachem”.

JOANNA PRZETAKIEWICZ
to znana z niebanalnego stylu i ceniona za niebywałą klasę businesswoman. Z wykształcenia radczyni 

prawna, z pasji projektantka mody. W latach 2014-2015 zasiadała w fotelu jurorskim polskiej edycji 
programu Project Runway. Przede wszystkim jednak jest pomysłodawczynią, założycielką i dyrektor 

kreatywną, objętego Honorowym Patronatem przez samego Karla Lagerfelda, domu mody La Mania.

Teraz, przy współpracy z FM WORLD, zaprojektowała oszałamiający zapach,  
dzięki któremu zyskasz pewność siebie i doświadczysz prawdziwego luksusu.

Odkryj zniewalające akordy damskich perfum PURE ROYAL limited edition 
by Joanna Przetakiewicz i zakochaj się w nich bez pamięci.
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Perfumy PURE ROYAL limited edition by Joanna Przetakiewicz to połączenie najnowszych trendów  
z ponadczasowym stylem. Każdy ich element jest wyjątkowy – zaczynając od skrupulatnie dobranych nut 
zapachowych, kończąc na unikatowym flakonie. 

Perfumy zmysłowe niczym spotkanie kochanków pod wieżą Eiffla. Przepełnione urokliwą słodyczą  
i lekkością intrygują głębokimi akordami drapieżności. Otul się niezapomnianym zapachem namiętności, 
dzięki któremu nikt nie przejdzie obok Ciebie obojętnie.

PURE ROYAL  
LIMITED EDITION  
BY JOANNA PRZETAKIEWICZ
Charakter: przewrotny, intrygujący, wzbudzający pożądanie
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, brzoskwinia, malina
Serca: róża, jaśmin, konwalia majowa
Bazy: wanilia, piżmo, ambra

NUTA PARYSKIEJ 
NONSZALANCJI

PERFUMY
170816
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

139,00 PLN
2780,00 PLN / 1 l



OLŚNIEWAJ MAGIĄ PERFUM
Węch jest niezwykle czułym zmysłem. Zapachy sprawiają, że powracasz wspomnieniami do 

pięknych miejsc, ekscytujących sytuacji czy ważnych dla Ciebie ludzi. Dlatego perfumy są tak 
fascynujące – zapadają w pamięć. Gdziekolwiek się pojawisz, wypełniasz nimi przestrzeń, 

w której zostają jeszcze długo po Twoim wyjściu. Powinny więc sprawiać, że czujesz się pewnie  
i wyjątkowo. Udaj się w magiczną podróż do świata perfum, 

aby odnaleźć swój niepowtarzalny zapach. 
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RODZINY ZAPACHOWE Doświadczeni kreatorzy kompozycji przy klasyfikacji perfum posługują się kategoriami rodzin 
zapachowych, zwanych także grupami olfaktorycznymi. Poznaj główne z nich, aby idealnie dopasować 
perfumy do swojego charakteru i okazji. 

KWIATOWE   
bardzo kobiece

To najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana 
rodzina perfumeryjna. Kwiatowe kompozycje 
tworzą świeże, zwiewne i delikatne bukiety, 
które zachwycą każdą kobietę. Możesz śmiało 
eksperymentować z zapachami i zmieniać je  
w zależności od okazji. Romantyczny charakter tych 
perfum został wręcz stworzony do podkreślania 
kobiecej zmysłowości.

FOUGERE 
uwodzicielsko męskie

Niezwykle intrygująca rodzina zapachów, w której 
dominują leśne, trawiaste i ziołowe akordy. Jej nazwa 
wywodzi się z języka francuskiego i oznacza paproć. 
Tworzone z myślą o mężczyznach ceniących sobie 
klasykę, przywiązanych do tradycyjnych kanonów 
męskości. To kompozycje, które świetnie podkreślają 
profesjonalizm i dojrzały styl. 

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające

Soczyste owoce tworzą niezwykle odświeżającą 
grupę cytrusową zapewniającą orzeźwiające doznania 
i niesamowity zastrzyk energii. Podkreślą Twój 
temperament, towarzyską i pogodną naturę,  
a dodatkowo pozytywnie Cię nastroją. Doskonałe 
dla osób kochających życie oraz ceniących sobie luz  
i wygodę. 

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Zapachy kojarzone z krajami Dalekiego Wschodu, 
przywodzą na myśl egzotyczne podróże, tajemnicze 
miejsca i intrygujące sytuacje. To kompozycje  
o ciepłej i egzotycznej barwie. Pojawiają się w nich 
zarówno słodkie, jak i przydymione nuty. Idealnie 
nadają się na jesienne i zimowe dni oraz wyjątkowe 
okazje.

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

W tej rodzinie dominują kompozycje odważne, 
zdecydowane i szykowne. Przywołują na myśl 
zapach jedwabnych szali i eleganckich rękawiczek. 
Drzewne i ziołowo-ziemne nuty pulsujące  
w perfumach nadają im jednocześnie wyraźny  
i świeży aromat, który przyciąga uwagę i dodaje 
pewności siebie. Pasują do osób o silnym 
charakterze, intrygujących i zmysłowych. 

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

Ciepłe i głębokie nuty połączone z wytwornymi 
akordami tworzą elegancką i wyrafinowaną grupę 
zapachów drzewnych. Wiele z nich używano 
do tworzenia pachnideł już w starożytności. 
Wyróżnia je żywiczny, leśny aromat. Te nastrojowe, 
tajemnicze i szlachetne kompozycje dodają wiary 
we własne możliwości.
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NOWOŚĆ
PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

89,00 PLN
1780,00 PLN / 1 l

PURE ROYAL 
UNISEX

PURE ROYAL UNISEX to wpisujący się w obecne trendy powrót do klasycznego perfumiarstwa, kiedy to 
zapachy nie były przypisywane do płci. To niezwykle oryginalne kompozycje tworzone z myślą o kobietach 
i mężczyznach – z jednej strony mocne i wyraziste, z drugiej przełamane jasnymi i świeżymi akcentami. To 
perfumy, którymi możesz dzielić się ze swoim partnerem, a i tak na każdym z Was będą pachniały inaczej.   

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 900
170900
Charakter: fascynujący,  niepowtarzalny, 

czarujący zapachem wiśni
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna wiśnia, likier 

wiśniowy, gorzkie migdały
Serca: róża, jaśmin, kwaśna wiśnia 
Bazy: bób tonka, drzewo 

sandałowe, wetiwer, cedr

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

Z NUTĄ KORZENNĄ
PURE ROYAL 901
170901
Charakter: klasyczny, wyważony, 

elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bylica, jałowiec
Serca: kardamon, imbir, lawenda
Bazy: drzewo cedrowe, bursztyn, 

paczula

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające

Z NUTĄ SZYPROWĄ
PURE ROYAL 902 
170902
Charakter: świeży, jasny, dodający 

energii
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, 

cytryna
Serca: petitgrain, kwiat 

pomarańczy, pieprz
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, 

mech

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 903
170903
Charakter: energetyzujący, pozytywny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, 

cytryna, petitgrain, 
rozmaryn

Serca: neroli, kwiat pomarańczy, 
jaśmin 

Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, 
brzoskwinia

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 904
170904
Charakter: buntowniczy, śmiały, rześki 
Nuty zapachowe:
Głowy: kminek, kardamon, 

cyklamen
Serca: kadzidło, irys, nuty ziemiste
Bazy: piżmo, skóra, drzewo 

sandałowe
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PURE ROYAL to szlachetne zapachy dla kobiet, które dzięki wysokiemu zaperfumowaniu utrzymują się na 
skórze przez niewiarygodnie długi czas. To wysublimowane flakony zachwycające ponadczasową elegancją. 
Poznaj zupełnie nowe, zniewalające akordy i doznaj piękna arystokratycznej dystynkcji.

NOWOŚCI PURE ROYAL 
DAMSKIE

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

89,00 PLN
1780,00 PLN / 1 l

KWIATOWE  
bardzo kobiece

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 827
170827
Charakter: radosny, pełen energii, 

słoneczny
Nuty zapachowe:
Głowy: brzoskwinia, cytryna, kwiat 

jabłoni, soczysta gruszka, 
liście fiołka

Serca: jaśmin, frezja, hibiskus, 
zielone liście

Bazy: piżmo, drzewo cedrowe, 
drzewo sandałowe

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 777
170777
Charakter: elegancki, stonowany, 

vintage 
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, brzoskwinia, 

śliwka, czarna porzeczka, 
lilia, gruszka

Serca: mimoza, róża, jaśmin, 
heliotrop, konwalia majowa, 
kokos

Bazy: wanilia, drzewo sandałowe, 
bób tonka, piżmo, karmel

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ
PURE ROYAL 826
170826
Charakter:  klasyczny, świeży
Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, bergamotka, fiołek
Serca: konwalia majowa, jaśmin, 

ylang-ylang
Bazy: goździk, irys, piżmo

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 825
170825
Charakter: elegancki, nieoczywisty
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, lawenda, bylica
Serca: balsam jodłowy, jaśmin, 

drzewo cedrowe
Bazy: mech dębowy, piżmo, 

wanilia

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

Z NUTĄ  OWOCOWĄ
PURE ROYAL 829
170829
Charakter: szykowny, dodający 

pewności siebie
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cytryna, 

nektarynka
Serca: pieprz, frezja, piwonia
Bazy: karmel, piżmo, wanilia, 

drzewo sandałowe

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające

Z NUTĄ CYTRYNY
PURE ROYAL 828
170828
Charakter: rozkoszny, pełen słodyczy
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, malina, migdał, 

czarna porzeczka
Serca: róża, kwiat pomarańczy, 

jaśmin
Bazy: wanilia, paczula, ambra, 

piżmo
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Zmysłowe, pełne finezji, oszałamiające – takie są zapachy dla kobiet PURE ROYAL. To doskonałe perfumy 
dla nowoczesnych dam, które cenią sobie zarówno intensywne, wyszukane nuty zapachowe, jak i piękny 
wygląd flakonu. Hipnotyzująco mocne i zachwycająco trwałe akordy sprawią, że będziesz czuła się 
wspaniale i pewnie w każdej sytuacji. 

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ
PURE ROYAL 283
170283
Charakter: prowokujący, słodki
Nuty zapachowe:
Głowy: nektarynka, czarna 

porzeczka, brzoskwinia
Serca: kwiat pomarańczy, dzika 

orchidea
Bazy: piżmo, bursztyn

PURE ROYAL 298 
170298
Charakter: pełen energii, świeży
Nuty zapachowe:
Głowy: cytrusy, piwonia
Serca: róża, osmantus
Bazy: paczula, drzewo sandałowe

PURE ROYAL 810 
170810
Charakter:  subtelny, delikatny, kobiecy, 

pogodny 
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, mandarynka, 

czarna porzeczka
Serca: różowa piwonia, róża, 

konwalia majowa, 
brzoskwinia, morela

Bazy: piżmo, bursztyn, paczula, 
mech dębowy

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 365  
170365
Charakter: klasyczny, z nutą barokowego 

przepychu
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, bergamotka
Serca: róża, narcyz, jaśmin, 

geranium, paczula
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, 

białe piżmo, bób tonka

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające

Z NUTĄ MANDARYNKI
PURE ROYAL 801 
170801
Charakter: świeży, romantyczny, 

zmysłowy, pełen wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy: koktajl cytrusowy, różowe 

jagody, gruszka, nuty zielone
Serca: róża, magnolia, nocny jaśmin
Bazy: paczula, wanilia, bób tonka, 

drzewo sandałowe

PURE ROYAL 147
170147
Charakter: gustowny, powabny
Nuty zapachowe:
Głowy: liczi, mandarynka, 

brzoskwinia
Serca: śliwka, konwalia, lilia
Bazy: wanilia, ambra, piżmo, zamsz

PURE ROYAL 317
170317
Charakter: kuszący, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: czerwone jagody, różowy 

pieprz
Serca: malina, brzoskwinia, fiołek, 

bez
Bazy: paczula, ambra

PURE ROYAL 352
170352
Charakter: aksamitny, porywający
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy
Serca: jaśmin
Bazy: paczula, miód

PURE ROYAL 355
170355
Charakter:  zmysłowy, pociągający
Nuty zapachowe:
Głowy: nuty cytrusowe
Serca: herbata jaśminowa, lilia
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, 

wanilia

Z NUTĄ WODNĄ
PURE ROYAL 141 
170141
Charakter: krystalicznie czysty, 

romantyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: yuzu, granat, akord lodu
Serca: lotos, magnolia, piwonia
Bazy: ambra, piżmo, mahoń

PURE ROYAL 807
170807
Charakter: romantyczny, lekki, świeży
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, neroli, liście 

drzewa pomarańczowego
Serca: dzika brzoskwinia, konwalia 

majowa, jaśmin
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo

PURE ROYAL 808
170808
Charakter: uwodzicielski, zmysłowy, 

czarujący
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, 

morwa, malina
Serca: jaśmin, roża, tuberoza, 

magnolia, fiołek
Bazy: paczula, piżmo, drzewo 

sandałowe, heliotrop, mech 
dębowy

PURE ROYAL 817
170817
Charakter: radosny, subtelny, pełen 

blasku 
Nuty zapachowe:
Głowy: malina, cytryna
Serca: róża, neroli
Bazy: piżmo, wanilia, paczula

PURE ROYAL 818
170818
Charakter: radosny, świeży, kuszący
Nuty zapachowe:
Głowy: czerwone jagody, 

mandarynka, cytryna, 
gruszka

Serca: gardenia, jaśmin, konwalia, 
neroli

Bazy: wanilia, paczula, piżmo, 
żywica benzoesowa

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE ROYAL 146
170146
Charakter: przepojony słodyczą, 

tajemniczy
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, jabłko, pieprz jamajski
Serca: fiołek, hibiskus, róża, bez
Bazy: labdanum, drzewo 

sandałowe, cedr, zamsz

KWIATOWE  
bardzo kobiece

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 281 
170281
Charakter: wibrujący, gorący
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka
Serca: jaśmin, róża
Bazy: piżmo, truskawka

PURE ROYAL 322 
170322
Charakter: pogodny, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: pigwa, grejpfrut
Serca: jaśmin, hiacynt
Bazy: białe piżmo, cedr

PURE ROYAL 800 
170800
Charakter: kobiecy, radosny, słoneczny, 

pełen pozytywnej energii
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, grejpfrut, 

czarna porzeczka
Serca: jaśmin, tuberoza,  

ylang-ylang
Bazy: róża, drzewo sandałowe, 

piżmo

PURE ROYAL 805 
170805
Charakter: pogodny, świeży, kobiecy
Nuty zapachowe:
Głowy: gruszka, bergamotka, czarna 

porzeczka
Serca: nuty wodne, róża, jaśmin
Bazy: nuty drzewne, piżmo, 

bursztyn

PURE ROYAL 806
170806
Charakter: śmiały, radosny, pozytywny, 

luksusowy
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, jaśmin, nuty 

wodne
Serca: róża, tuberoza, ylang-ylang
Bazy: piżmo, drzewo sandałowe, 

drzewo cedrowe

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

89,00 PLN
1780,00 PLN / 1 l

PURE ROYAL 
DAMSKIE
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Z NUTĄ KORZENNĄ
PURE ROYAL 366 
170366
Charakter: buntowniczy, miejski, 

seksowny, z pazurem
Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, kwiat 

pomarańczy, gruszka
Serca: kawa, jaśmin
Bazy: wanilia, paczula, cedr

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 358 
170358
Charakter: ultrakobiecy, zachwycający
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarna 

porzeczka
Serca: jaśmin, konwalia
Bazy: cedr, drzewo sandałowe, 

bób tonka, wanilia

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

Z NUTĄ  OWOCOWĄ
PURE ROYAL 362
170362
Charakter: obezwładniający, 

uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Głowy: liść czarnej porzeczki
Serca: róża, frezja
Bazy: paczula, wanilia, ambroksan, 

nuty drzewne

PURE ROYAL 804  
170804
Charakter: odważny, nowoczesny, 

pełen wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, czarna 

porzeczka, liście bambusa
Serca: róża, piwonia, kwiat 

pomarańczy
Bazy: paczula, pralina, piżmo

PURE ROYAL 820
170820
Charakter:  zmysłowy, prowokujący, 

magnetyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy, 

brzoskwinia
Serca: ylang-ylang, róża
Bazy: drzewo sandałowe, ambra, 

wanilia, piżmo

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 286
170286
Charakter: seksowny, wyrafinowany
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: róża, paczula
Bazy: ambra, pomarańcza

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 142
170142
Charakter: prowokujący, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: jeżyny, liście mandarynki
Serca: róża, tuberoza, kwiat 

pomarańczy
Bazy: drzewo sandałowe, bób 

tonka, wanilia

PURE ROYAL 162
170162
Charakter: klasyczny, lekko słodki
Nuty zapachowe:
Głowy: miód kwiatowy
Serca: róża, wanilia
Bazy: piżmo, paczula

PURE ROYAL 359
170359
Charakter: magnetyczny, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: jaśmin, heliotrop
Serca: korzeń irysa, drzewo 

kaszmirowe
Bazy: ambra, wanilia

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 171
170171
Charakter: wyrazisty, intensywny, 

zniewalający
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, nektarynka, 

soczysta gruszka
Serca: różowa piwonia, frezja, 

frangipani 
Bazy: piżmo, drzewo sandałowe, 

paczula, bób tonka, wanilia

PURE ROYAL 809 
170809
Charakter: finezyjny, wyszukany, 

gustowny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, imbir, nuty 

wodne
Serca: kadzidło, róża, paczula
Bazy: piżmo, wanilia, wetiwer

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

89,00 PLN
1780,00 PLN / 1 l

PURE ROYAL 811  
170811
Charakter: świeży, frywolny, 

nieskrępowany
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, gruszka, malina
Serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, 

róża
Bazy: bursztyn, paczula, piżmo

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE ROYAL 356
170356
Charakter: egzotyczny, seksowny
Nuty zapachowe:
Głowy: fiołek, frangipani
Serca: jaśmin, osmantus
Bazy: paczula, piżmo

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE ROYAL 802
170802
Charakter: prowokacyjny, zmysłowy, 

niebanalny
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, różowy pieprz 

kukurydziany, akord morski 
Serca: geranium, jaśmin, róża
Bazy: paczula, piżmo, wanilia

PURE ROYAL 803  
170803
Charakter: zmysłowy, kuszący, 

skandaliczny 
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, miód, dzika 

brzoskwinia
Serca: gardenia, kwiat pomarańczy, 

irys
Bazy: paczula, wanilia, bursztyn

PURE ROYAL 819
170819
Charakter: wyrafinowany, nowoczesny, 

elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: różowy pieprz, bergamotka, 

kwiat śliwy
Serca: róża turecka, dziki jaśmin, 

paczula
Bazy: skóra, ambra, mech dębowy, 

drzewo sandałowe, bób 
tonka, wanilia

PURE ROYAL 
DAMSKIE



18  19

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 830
170830
Charakter: mocny, dla pewnych siebie 

mężczyzn
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, mandarynka
Serca: kwiat pomarańczy, lawenda, 

nasiona marchwi, akord 
rumu, gałka muszkatołowa

Bazy: skóra, wanilia, bób tonka, 
drzewo cedrowe

Z NUTĄ KORZENNĄ
PURE ROYAL 832
170832
Charakter: bezkompromisowy,  

dosadny
Nuty zapachowe:
Głowy: czarny pieprz, lawenda
Serca: irys, goździk, cynamon
Bazy: czarna wanilia, paczula

FOUGERE 
uwodzicielsko męskie

Z NUTĄ LAWENDY
PURE ROYAL 831
170831
Charakter: przejrzysty, świeży, łagodny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamota, mandarynka, 

nuty zielone
Serca: lawenda, rabarbar, kwiat 

jabłoni 
Bazy: drzewo sandałowe, mech 

dębowy, drzewo cedrowe, 
piżmo

NOWOŚCI PURE ROYAL 
MĘSKIE

Nowe zapachy w iście królewskim wydaniu. Odkryj intrygujące kompozycje i pozwól oczarować się 
bogactwem niezwykle intensywnych i zniewalających akordów, które będą działać niczym afrodyzjak. 
Wybierz idealny zapach doskonale podkreślający Twój charakter. 

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

89,00 PLN
1780,00 PLN / 1 l
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PURE ROYAL 815 
170815
Charakter: śmiały, lubieżny, 

magnetyczny, wibrujący
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, tymianek, 

bergamotka, grejpfrut, 
żywica, cytryna

Serca: likier, jabłko, cynamon, 
pieprz, wanilia, lawenda, 
pelargonia 

Bazy: cukier, wetiwer, mirra, 
olibanum, bursztyn, piżmo, 
mech dębowy, skóra

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE ROYAL 301
170301
Charakter: energetyczny, mocny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cytryna
Serca: cedr, kolendra
Bazy: ambra, labdanum

PURE ROYAL 326 
170326
Charakter: uwodzicielski, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: liście brzozy
Serca: kardamon, afrykański fiołek
Bazy: nuty drzewne, piżmo

PURE ROYAL 335
170335
Charakter: wyrazisty, nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: palisander, kardamon, pieprz
Serca: wetiwer, agar (oud)
Bazy: wanilia, ambra

PURE ROYAL 812 
170812
Charakter: mocny, nowoczesny, 

wyrafinowany
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarny pieprz, 

gałka muszkatołowa
Serca: olejek monoi, tymianek, 

lawenda
Bazy: drzewo cedrowe, paczula, 

piżmo

PURE ROYAL 152 
170152
Charakter: wytworny, harmonijny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: pieprz, kadzidło, skóra, tytoń
Bazy: cedr

PURE ROYAL 329 
170329
Charakter: zmysłowy i nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: czarny pieprz, bergamotka
Serca: lawenda, kolendra
Bazy: wetiwer

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 169 
170169
Charakter: relaksujący, korzenny
Nuty zapachowe:
Głowy: sycylijska mandarynka
Serca: rozmaryn, palisander, pieprz 

syczuański
Bazy: kadzidło, mech dębowy

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 813 
170813
Charakter: wzruszający, kultowy
Nuty zapachowe:
Głowy: jaśmin, cytryna, mięta, 

bergamotka
Serca: piołun, lawenda, kawa
Bazy: piżmo, drzewo sandałowe, 

bób tonka, paczula, wanilia, 
bursztyn, mech

Z NUTĄ KORZENNĄ
PURE ROYAL 199
170199
Charakter: bogaty, wielowątkowy
Nuty zapachowe:
Głowy: włoska mandarynka, mięta 

pieprzowa
Serca: cynamon, róża turecka, 

kardamon
Bazy: nuty skórzane

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

PURE ROYAL 821
170821
Charakter: energetyzujący, 

charyzmatyczny, 
uwodzicielski

Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, śliwka, dryfujące 

drewno
Serca: orzech laskowy, cedr, biały 

miód
Bazy: paczula, mech, suche 

drewno

PURE ROYAL 822
170822
Charakter:  odważny, wielowymiarowy, 

uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kadzidło, 

pieprz
Serca: nuty wodne, lawenda, śliwka
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo 

sandałowe, wetiwer, 
bursztyn

Z NUTĄ AMBRY
PURE ROYAL 823
170823
Charakter: dekadencki, luksusowy, 

kontrowersyjny
Nuty zapachowe:
Głowy: dzika lawenda, szałwia 

muszkatołowa
Serca: kwiat wanilii, irys, migdał
Bazy: piżmo kaszmirowe, bób 

tonka, skóra, ambra 

DRZEWNE 
wytworne i z klasą

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 195 
170195
Charakter: szlachetny, klasyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: kolendra, bazylia
Serca: kardamon
Bazy: cedr, ambra, tytoń

FOUGERE  
uwodzicielsko męskie

Z NUTĄ PAPROCI
PURE ROYAL 332    
170332
Charakter: lekki, pełen energii
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, mięta, 

mandarynka
Serca: imbir, szałwia, paproć
Bazy: mech dębowy, piżmo,
 drzewo sandałowe

PURE ROYAL 824
170824
Charakter: świeży, swobodny, 

przejrzysty
Nuty zapachowe:
Głowy: skórka z limonki, zielona 

mandarynka
Serca: kwiat grejpfruta, 

kandyzowany imbir, żółta 
mandarynka

Bazy: wetiwer, białe piżmo, 
drzewo bursztynowe

Z NUTĄ PACZULI
PURE ROYAL 160 
170160
Charakter: łagodny, zaskakujący
Nuty zapachowe:
Głowy: liście pomidora, kwiaty
 wodne, czarna porzeczka
Serca: czarny pieprz, róża
Bazy: paczula

PURE ROYAL 198 
170198
Charakter: ekstrawagancki, wyrazisty
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: czarny pieprz, tytoń
Bazy: paczula, cyprys

PURE ROYAL 327  
170327
Charakter: nieujarzmiony, mocny
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, różowy pieprz
Serca: gałka muszkatołowa, imbir, 

jaśmin
Bazy: wetiwer, paczula, labdanum

PURE ROYAL 331 
170331
Charakter: śmiały, pełen energii
Nuty zapachowe:
Głowy: gruszka, pomarańcza
Serca: gałka muszkatołowa
Bazy: paczula, skóra

Z NUTĄ LAWENDY
PURE ROYAL 300
170300
Charakter: lekki, dynamiczny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cytryna, 

grejpfrut
Serca: imbir, lawenda
Bazy: cedr atlaski

PURE ROYAL 814 
170814
Charakter: intensywny, magnetyzujący, 

dynamiczny 
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, kardamon, anyż, 

jabłko
Serca: cynamon, lawenda, absynt, 

śliwka, fiołek
Bazy: drzewo cedrowe, suchy las, 

bursztyn, wanilia, bób tonka, 
piżmo

PURE ROYAL 334  
170334
Charakter: orzeźwiający, z nutką 

pikanterii
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, pomarańcza
Serca: liście pelargonii, czarny
 pieprz, różowy pieprz
Bazy: cedr, wetiwer, paczula

Z NUTĄ WETIWERU
PURE ROYAL 151  
170151
Charakter: wyrafinowany, imponujący
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamotka, imbir
Serca: cedr, bursztyn
Bazy: geranium, piżmo

Współczesny dżentelmen zawsze dba o każdy, choćby najdrobniejszy szczegół. Perfumy PURE ROYAL to 
kwintesencja arystokratycznej wytworności, która od dzisiaj będzie Twoją wizytówką. Wysokie stężenie 
gwarantuje ekscytujące doznania i niewiarygodną trwałość zapachu.

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

89,00 PLN
1780,00 PLN / 1 l

PURE ROYAL 
MĘSKIE
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NOWOŚĆ

DAMSKIE
PURE ROYAL 142 / 170142.02

PURE ROYAL 146 / 170146.02

PURE ROYAL 147 / 170147.02

PURE ROYAL 162 / 170162.02

PURE ROYAL 171 / 170171.02

PURE ROYAL 298 / 170298.02

PURE ROYAL 317 / 170317.02

PURE ROYAL 322 / 170322.02

PURE ROYAL 352 / 170352.02

PURE ROYAL 359 / 170359.02

PURE ROYAL 362 / 170362.02

PURE ROYAL 366 / 170366.02

PURE ROYAL 800 / 170800.02

PURE ROYAL 803 / 170803.02

PURE ROYAL 807 / 170807.02

PURE ROYAL 809 / 170809.02

PURE ROYAL 810 / 170810.02

PURE ROYAL 811 / 170811.02

PURE ROYAL 817 / 170817.02

PURE ROYAL 820 / 170820.02

MĘSKIE
PURE ROYAL 199 / 170199.02

PURE ROYAL 301 / 170301.02

PURE ROYAL 327 / 170327.02

PURE ROYAL 334 / 170334.02

PURE ROYAL 335 / 170335.02

PURE ROYAL 814 / 170814.02

PURE ROYAL 815 / 170815.02

PURE ROYAL 821 / 170821.02

PURE ROYAL 822 / 170822.02

PURE ROYAL 823 / 170823.02
PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 15 ml

49,00 PLN
3266,67 PLN / 1 l

PURE ROYAL 15 ML 
DAMSKIE I MĘSKIE

Prezentujemy najwspanialsze zapachy PURE ROYAL w nowej odsłonie. Poręczne, 15 ml flakony 
skrywają w sobie bogactwo kunsztownych akordów oraz zachwycają ponadczasowym designem 
pełnym klasy i elegancji. Nie zdołasz się im oprzeć.

Zawsze przy Tobie
Dzięki niewielkiemu i lekkiemu flakonowi możesz mieć swoje ulubione perfumy zawsze przy sobie – podczas 
wyjazdów, najważniejszych momentów czy codziennych obowiązków. Będziesz czuć się pewnie w każdej 
sytuacji.

Niezależnie od okazji 
To doskonała propozycja dla osób, które lubią często zmieniać zapachy – w zależności od nastroju  
i okoliczności. Dopasowanie idealnej kompozycji nie będzie już problemem. Niech każda chwila stanie się 
niepowtarzalna i pachnie wyjątkowo.

EDYC JA
LIMITOWANA
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NOWOŚCI PURE 
DAMSKIE

KWIATOWE  
piękne i kobiece

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE 447
100447
Charakter: wyrazisty, powabny, 

pogodny
Nuty zapachowe:
Głowy: egzotyczne owoce, 

czerwone owoce, 
bergamotka, żółta śliwka, 
różowe jagody

Serca: konwalia majowa, frezja, 
róża, jaśmin, brzoskwinia

Bazy: paczula, mech, piżmo, 
drzewo bursztynowe, 
drzewo sandałowe

PURE 449
100449
Charakter: wielowątkowy, porywający, 

pełen wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, mandarynka, 

gruszka, bergamotka, 
lukrecja, rabarbar, 
brzoskwinia, ananas, kokos, 
śliwka, grejpfrut, kardamon

Serca: jaśmin wielkolistny, 
róża, konwalia, drzewo 
pomarańczowe, nuty 
słoneczne, fiołek, 
pelargonia, osad z wina

Bazy: wanilia, gourmand, paczula, 
piżmo, drzewo sandałowe, 
cedr, suche drewno

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE 448
100448
Charakter: zaskakujący, uwodzicielski,  

z nutą słodyczy
Nuty zapachowe:
Głowy: płatki róż, kwiat szafranu, 

białe lasy
Serca: jaśmin wielkolistny, śliwka, 

wanilia płaskolistna
Bazy: wetiwer, bursztyn, piżmo

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE 372
100372
Charakter: wytworny, klasyczny, 

wyważony
Nuty zapachowe:
Głowy: paczula, zielone jabłko, 

bergamota, cytryna, różowy 
pieprz

Serca: drzewo sandałowe, róża, 
piżmo

Bazy: brzoskwinia, czarna 
porzeczka, lilia, ylang-ylang, 
bursztyn

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l

Wśród nowych zapachów PURE z pewnością znajdziesz zachwycającą kompozycję, której nie będziesz 
mogła się oprzeć. Zmysłowe, intrygujące, zaskakujące – poznaj wyjątkowe nuty zapachowe inspirowane 
pięknem kobiecej natury.
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Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ 
PURE 21
100021 
Charakter: klasyczny, ciepły i otulający
Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, ylang-ylang, kwiat 

pomarańczy
Serca: róża, konwalia, irys
Bazy: cybet, mech dębowy, 

drzewo sandałowe

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE 20
100020 
Charakter: uwodzicielski, sensualny
Nuty zapachowe:
Głowy: osmantus, czarna herbata, 

bergamotka
Serca: róża, frezja, magnolia, 

orchidea
Bazy: piżmo, paczula

PURE 97
100097 
Charakter: rozkoszny, aksamitny
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, konwalia, róża 
Serca: lilia, gardenia, palma, narcyz
Bazy: czarna porzeczka, piżmo, 

mech dębowy

PURE 132
100132 
Charakter: ekskluzywny, intensywny 
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, kardamon, pieprz, 

pomarańcza 
Serca: tuberoza, kokos, gardenia, 

piwonia
Bazy: ambra, piżmo

PURE 183
100183 
Charakter: ostry, mocny
Nuty zapachowe:
Głowy: żurawina, różowy pieprz, 

tamaryndowiec
Serca: czarny fiołek, kakao, róża, 

ciemiernik
Bazy: paczula, wanilia, drzewo 

massoia

PURE 443
100443 
Charakter: elegancki, kuszący, ciepły
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, bergamotka, 

czarna porzeczka
Serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, 

ylang-ylang, konwalia
Bazy: drzewo cedrowe,  

drzewo sandałowe, wanilia

PURE 700 
100700  
Charakter: kobiecy, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, jabłko, liście fiołka
Serca: piwonia, konwalia 
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, 

bursztyn

Z NUTĄ ZIELONĄ
PURE 01
100001 
Charakter: chłodny i ciepły jednocześnie
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, herbata, żurawina
Serca: jaśmin, piwonia, lilia wodna
Bazy: nuty drzewne, paczula

PURE 81
100081 
Charakter: ekscentryczny, ale subtelny
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, ogórek, 

magnolia
Serca: konwalia, róża, fiołek
Bazy: drzewo sandałowe, ambra

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE 414
100414 
Charakter: niezależny, bardzo kobiecy 
Nuty zapachowe:
Głowy: kaktus
Serca: różowa frezja, jaśmin, róża
Bazy: cedr, nuty drzewne

KWIATOWE  
piękne i kobiece

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE 10
100010 
Charakter: pobudzający, słodki
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, liście bluszczu, 

kwiaty champaka
Serca: jaśmin, afrykańska orchidea, 

róża
Bazy: drewno amarantusa, 

jeżyny, piżmo

PURE 17
100017
Charakter: pobudzający, słodki
Nuty zapachowe:
Głowy: melon, brzoskwinia, jabłko
Serca: frezja, lilia, mimoza, 

tuberoza, jaśmin
Bazy: cedr, ylang-ylang, piżmo

PURE 25
100025 
Charakter: harmonijny, lekko zuchwały
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, akcenty 

wodne
Serca: jaśmin, frezja, irys, passiflora
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, 

wanilia

PURE 180
100180 
Charakter: uwodzicielski, zmienny
Nuty zapachowe:
Głowy: liczi, malina, róża 
Serca: frezja, konwalia, cedr
Bazy: wanilia, ambra, wetiwer

PURE 420
100420 
Charakter: uwodzicielsko słodki, 

kuszący
Nuty zapachowe:
Głowy: czerwone owoce, 

mandarynka
Serca: konwalia, piwonia
Bazy: pralina, bursztyn, piżmo, 

karmel

PURE 427
100427 
Charakter: radosny, urzekający
Nuty zapachowe:
Głowy: malina, bergamotka 
Serca: róża, irys, fiołek
Bazy: paczula

PURE 437
100437 
Charakter: uwodzicielski, pełen 

słodyczy
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, truskawka, 

świeże kwiaty
Serca: brzoskwinia, osmantus, 

malinowe makaroniki
Bazy: kakao, bursztyn, wanilia

PURE 438
100438 
Charakter:  słodki, kobiecy, zmysłowy 
Nuty zapachowe:
Głowy:  kwiat jabłoni, nektarynka, 

gruszka 
Serca: jaśmin, piwonia, heliotrop
Bazy:  brązowy cukier, olibanum, 

wanilia, piżmo

PURE 445
100445
Charakter: radosny, wibrujący, soczysty
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, 

nektarynka
Serca: róża, jaśmin, wiciokrzew, lilia 

wodna
Bazy: drzewo sandałowe, paczula, 

drzewo cedrowe, wanilia, 
piżmo

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ
PURE 702
100702
Charakter:  wyrazisty, pełen pasji
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, 

nuty wodne
Serca: jaśmin, pelargonia, konwalia
Bazy: piżmo, bursztyn

Z NUTĄ WODNĄ
PURE 07
100007
Charakter: wyważony, łagodny
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, piwonia, pachnący 

groszek 
Serca: frezja, jaśmin, lilia
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, 

piżmo

PURE 174
100174 
Charakter: magiczny, migotliwy 
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, liczi 
Serca: lilia, magnolia, jaśmin, imbir, 

pieprz
Bazy: bursztyn, piżmo

PURE 701
100701 
Charakter:  magnetyczny, sensualny
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, rabarbar, jabłko
Serca: jaśmin, konwalia, frezja
Bazy: piżmo, brzoskwinia

PURE 239
100239
Charakter: wibrujący, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: kardamon, różowy pieprz, 

mandarynka
Serca: irys, leśne dzwonki, 

cejlońska herbata
Bazy: cedr, wetiwer, piżmo

PURE 434
100434 
Charakter: zuchwały, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, grejpfrut, 

lukrecja
Serca:  róża, kwiat pomarańczy, 

konwalia, irys
Bazy: drzewo sandałowe,  

wanilia, piżmo

PURE 444
100444
Charakter: kuszący, zaskakujący, ciepły
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, gruszka, słodka 

pomarańcza
Serca: róża, irys, fiołek,  

ylang-ylang
Bazy: wanilia, piżmo, paczula, kawa

PURE 446
100446
Charakter: buntowniczy, zmysłowy 
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, jabłko, hiacynt, 

petitgrain
Serca: kwiat pomarańczy, jaśmin, 

tuberoza, róża
Bazy: drzewo cedrowe, wanilia, 

piżmo, drzewo kaszmirowe, 
suchy bursztyn, heliotrop

Mowa jest srebrem, a milczenie… zapachem. 
Perfumy wyrażają więcej niż tysiąc słów.  
Co chcesz, by powiedziały o Tobie?

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l

PURE 
DAMSKIE
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Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE 12
100012 
Charakter: hipnotyzujący, uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Głowy: passiflora
Serca: jaśmin, gardenia
Bazy: wanilia, klon, wetiwer

PURE 32
100032 
Charakter: fascynujący, 

niejednoznaczny
Nuty zapachowe:
Głowy: melon, kokos, mandarynka, 

wata cukrowa
Serca: jeżyna, mango, śliwka, miód
Bazy: wanilia, czekolada, toffi

PURE 98
100098 
Charakter: świeży, subtelny
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, 

bergamotka, cytryna
Serca: jaśmin, konwalia, róża
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, 

bursztyn

PURE 237
100237
Charakter: prowokujący, zalotny
Nuty zapachowe:
Głowy: owoce egzotyczne, czarna 

porzeczka
Serca: peonia, jaśmin, śliwka
Bazy: wanilia, piżmo, ambra

PURE 413
100413 
Charakter: przepojony słodyczą, lekko 

figlarny
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, gruszka
Serca: irys, jaśmin, kwiat 

pomarańczy
Bazy: czekoladowe pralinki, 

paczula, wanilia

PURE 426
100426 
Charakter:  śmiały, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, neroli
Serca: kwiat pomarańczy, malina, 

jaśmin 
Bazy: paczula, wanilia, drzewo 

kaszmirowe

PURE 257
100257 
Charakter: wykwintny, zaskakujący
Nuty zapachowe:
Głowy: róża, wiciokrzew, 

mandarynka
Serca: stokrotka, jaśmin
Bazy: piżmo, paczula

PURE 431 
100431 
Charakter:  zuchwały, zmysłowy, 

intrygujący
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, jabłko 
Serca: jaśmin, konwalia 
Bazy:  bób tonka, piżmo

PURE 436
100436
Charakter:  czarujący, niepokorny 
Nuty zapachowe:
Głowy: kokos, orzech laskowy, 

konwalia
Serca: kwiat pomarańczy, róża
Bazy: drzewo kaszmirowe, wanilia, 

bursztyn

PURE 440
100440
Charakter: wykwintny, zmysłowy, 

głęboko zapadający  
w pamięć

Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, orzech 

laskowy, brzoskwinia, 
rabarbar

Serca: irys, kwiat pomarańczy, 
karmel, orzech kokosowy

Bazy: wanilia, paczula, piżmo 

PURE 441
100441 
Charakter: świeży, wyzwolony 
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, lawenda,  

ylang-ylang
Serca: jaśmin, irys 
Bazy: wanilia, drzewo sandałowe, 

piżmo  

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ 
PURE 09
100009 
Charakter: głęboko zapadający 

w pamięć, magiczny
Nuty zapachowe:
Głowy: fiołek, kardamon, zielone 

owoce
Serca: migdały, jaśmin
Bazy: wanilia, piżmo

PURE 101
100101 
Charakter: finezyjny, niezapomniany
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy, gruszka
Serca: imbir, kadzidło 
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, 

miód, piżmo 

PURE 442
100442  
Charakter: ciepły, pikantny, intrygujący 
Nuty zapachowe:
Głowy: róża, kwiat pomarańczy, 

gruszka
Serca: kawa, jaśmin, brzoskwinia
Bazy: wanilia, paczula, drzewo 

cedrowe

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE 26
100026 
Charakter: rozgrzewający, otulający
Nuty zapachowe:
Głowy: gujawa, malina, bergamotka, 

kokos
Serca: lilia wodna, róża, papryka, 

magnolia
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, 

kawa, karmel

Z NUTĄ KORZENNĄ
PURE 24
100024 
Charakter: egzotyczny, mocno pikantny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kminek, 

goździk korzenny
Serca: mango, heliotrop, kardamon 
Bazy: piżmo, wanilia, ambra

PURE 173
100173 
Charakter: oniryczny, przymglony
Nuty zapachowe:
Głowy: anyż, lukrecja
Serca: drzewo jacaranda, gorzkie 

migdały
Bazy: drzewo sandałowe, piżmo, 

mech

PURE 177
100177 
Charakter: wyzwalający pragnienia, 

ciepły
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, liść laurowy, 

różowy pieprz
Serca: szafran, kwiat pomarańczy
Bazy: kadzidło, wanilia, drzewo 

sandałowe

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l

PURE 
DAMSKIE
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Z NUTĄ CYTRYNY
PURE 33
100033 
Charakter: orzeźwiający, radosny
Nuty zapachowe:
Głowy: mango, sycylijska cytryna, 

jabłko
Serca: jaśmin, bambus, białe róże
Bazy: cedr, ambra

Z NUTĄ OWOCOWĄ 
PURE 419
100419
Charakter: optymistyczny, 

niezobowiązujący 
Nuty zapachowe:
Głowy: cytrusy, grejpfrut, 

bergamotka, nuty wodne, 
calone, melon, brzoskwinia

Serca: nuty drzewne, jaśmin, 
konwalia

Bazy: piżmo, ambra

Z NUTĄ MANDARYNKI
PURE 23
100023 
Charakter: zmysłowy, z nutą słodyczy
Nuty zapachowe:
Głowy: konwalia, czerwona 

pomarańcza
Serca: mandarynka, jaśmin, róża
Bazy: wanilia, drzewo sandałowe, 

białe piżmo

Z NUTĄ POMARAŃCZY
PURE 06
100006 
Charakter: zwiewny, dyskretny
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamotka, mięta
Serca: pomarańcza, zielona 

herbata
Bazy: mech dębowy, ambra

PURE 16
100016
Charakter: bajeczny, fascynujący
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, gruszka, nuty 

zielone
Serca: orchidea
Bazy: paczula, toffi

PURE 34
100034
Charakter: swobodny, radosny
Nuty zapachowe:
Głowy: irys, ananas, hiacynt, różowy 

pieprz
Serca: jaśmin, cytryna
Bazy: wanilia, wetiwer, piżmo

PURE 80
100080 
Charakter: zaskakujący, apetyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: sorbet truskawkowy, wiśnia, 

ananas
Serca: karmelizowany popcorn, 

fiołek, róża
Bazy: piżmo, ambra, paczula

Z NUTĄ KWIATOWĄ 
PURE 432
100432
Charakter:  szykowny, pełen wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy:  mandarynka, bergamotka, 

nuty zielone
Serca: róża, jaśmin
Bazy:  nuty drzewne, piżmo

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE 18
100018 
Charakter: promienny, powabny
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, kwiat 

pomarańczy
Serca: róża, jaśmin, ylang-ylang
Bazy: białe piżmo, wetiwer, bób 

tonka, wanilia

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE 05
100005 
Charakter: intrygujący, nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, gardenia
Serca: drzewo sandałowe, róża, 

kolendra
Bazy: wanilia, wetiwer, paczula

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

 DRZEWNE 
wytworne i z klasą

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
PURE 703
100703  
Charakter: świeży, lekki, radosny 
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, czarna porzeczka, 

żurawina, liście herbaty 
Serca: lilia wodna, róża, biała 

piwonia 
Bazy: wanilia, paczula, piżmo

Z NUTĄ KWIATOWĄ 
PURE 241
100241
Charakter: uwodzicielski, 

nieskrępowany, pełen 
wdzięku

Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka
Serca: ylang-ylang, lilia Casablanca, 

kwiat pomarańczy
Bazy: drzewo sandałowe, żywica 

bursztynowa, wanilia

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l

PURE 
DAMSKIE

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające
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Odkryj nowe, magnetyzujące kompozycje, które zaskoczą Cię bogactwem intrygujących akordów. 
Wybierz idealny zapach dla siebie.NOWOŚCI PURE 

MĘSKIE

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE 481
100481
Charakter: nowoczesny, 

ekstrawagancki, niepokorny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, cyprys, świeże 

kwiaty
Serca: irys, lawenda, jasne drewno
Bazy: bursztyn, irys, piżmo

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE 482
100482
Charakter: pobudzający, świeży, 

porywający
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, żółta mandarynka, 

ananas, jabłko, bergamotka, 
zielone liście, grejpfrut

Serca: gałka muszkatołowa, czarny 
pieprz, szafran,  
imbir, drzewo 
pomarańczowe, kardamon

Bazy: wanilia, cedr, bursztyn, 
suche drewno, styrak, 
paczula, bób tonka, wetiwer 
haitański

FOUGERE 
uwodzicielsko męskie

Z NUTĄ LAWENDY
PURE 483
100483
Charakter:  dojrzały, stonowany, retro
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, mandarynka, 

pomarańcza, cynamon, 
szałwia

Serca: lawenda, paczula, rozmaryn
Bazy: drzewo sandałowe, drzewo 

oliwne

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l
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Odpowiednio dobrany zapach to wizytówka każdego mężczyzny: definiuje jego ego, podkreśla 
temperament, określa osobowość. Jest tak samo ważny, jak dobrze skrojony garnitur. Wybierz więc 
odpowiednie perfumy dla siebie. Perfumy, które pachną sukcesem. 

Z NUTĄ AMBRY
PURE 64
100064 
Charakter: gustowny i zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cedr, anyż
Serca: rozmaryn, kwiaty drzewa 

oliwnego
Bazy: piżmo, drzewo gwajakowe, 

bób tonka 

Z NUTĄ DRZEWNĄ
PURE 471
100471 
Charakter: tajemniczy, ekstrawagancki
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, pomarańcza
Serca: cynamon, tytoń, goździk
Bazy: paczula, bób tonka, mirra

PURE 475
100475 
Charakter: ciepły, pociągający  
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, mandarynka, 

cytryna, kardamon 
Serca: lawenda, jaśmin, cyklamen 
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, 

paczula, bób tonka

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE 478
100478
Charakter: orzeźwiający, pełen pasji, 

nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, yuzu, pomarańcza, 

zielone jabłko
Serca: geranium, imbir, arbuz, 

cynamon, goździki
Bazy: drzewo cedrowe, drzewo 

sandałowe, wetiwer, 
bursztyn

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KORZENNĄ 
PURE 224
100224 
Charakter: słodki, uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, grejpfrut, 

trawa
Serca: szafran, fiołek, jaśmin, gałka 

muszkatołowa
Bazy: cukier trzcinowy, wanilia, 

ambra

PURE 466
100466 
Charakter: seksowny, intrygujący, 

przydymiony 
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, bazylia, 

lawenda, pomarańcza, 
cytryna

Serca: kwiat jabłoni, heliotrop, nuty 
wodne, arbuz, goździk 

Bazy: piżmo, drzewo cedrowe, bób 
tonka, drzewo sandałowe, 
drzewo gwajakowe

Z NUTĄ KWIATOWĄ
PURE 52
100052 
Charakter: chwytliwy, porywający
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, bergamotka, mięta
Serca: jaśmin, pelargonia, lawenda
Bazy: cynamon, korzenny goździk, 

piżmo

PURE 465
100465 
Charakter: sugestywny, aromatyczny 
Nuty zapachowe:
Głowy: kardamon, bergamotka, 

cytryna, mięta, pomarańcza
Serca: szałwia, lawenda, kwiat 

pomarańczy, bób tonka, 
petitgrain

Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, 
ambra, piżmo

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l

PURE 
MĘSKIE
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PURE 
MĘSKIE

PURE 479
100479
Charakter: świeży, odważny, 

wyrafinowany
Nuty zapachowe:
Głowy: sycylijska bergamotka, 

włoska cytryna
Serca: liście fiołka, geranium,  

dziki jaśmin
Bazy: białe piżmo, mech dębowy, 

drzewo cedrowe

Z NUTĄ WODNĄ 
PURE 457
100457 
Charakter: świeży, minimalistyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, mandarynka,  

nuty wodne
Serca: jaśmin, liść laurowy
Bazy: ambra, paczula, mech 

dębowy 

PURE 474
100474 
Charakter: niezależny, pociągający
Nuty zapachowe:
Głowy: mięta, cytryna 
Serca: kardamon, pelargonia,  

nuty morskie
Bazy: cedr, piżmo, paczula, drzewo 

sandałowe

DRZEWNE  
wytworne i z klasą

Z NUTĄ OWOCOWĄ 
PURE 55
100055 
Charakter: lekki, a zarazem elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: kolendra, jabłko
Serca: kadzidło, pieprz syczuański
Bazy: wanilia, nuty drzewne

PURE 472
100472 
Charakter: wyrazisty, luksusowy
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarna 

porzeczka, limonka
Serca: jabłko, ananas, rozmaryn, 

żywica elemi
Bazy: piżmo, paczula, cedr

FOUGERE 
uwodzicielsko męskie

Z NUTĄ PAPROCI
PURE 43
100043 
Charakter: energetyzujący, 

przyciągający uwagę
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kumkwat, 

różowy pieprz
Serca: kolendra, frezja, kardamon
Bazy: nuty skóry, drzewo 

jacaranda 

PURE 135
100135 
Charakter: zaskakujący, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: gorzka pomarańcza, 

mandarynka
Serca: santolina, trawa morska
Bazy: ambra, nuty drzewne

Z NUTĄ LAWENDY 
PURE 54
100054 
Charakter: niejednoznaczny, świeży 
Nuty zapachowe:
Głowy: mięta, bergamotka, rum
Serca: cedr, szałwia, lawenda
Bazy: mech dębowy, wetiwer,  
 zamsz

PURE 473
100473 
Charakter: świeży, szlachetny, 

niepokorny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, różowy pieprz
Serca: bursztyn, lawenda
Bazy: paczula, wetiwer, suche 

drewno

PURE 480
100480
Charakter: osobliwy, harmonijny, 

tajemniczy
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamota, neroli
Serca: geranium, hiacynt, lawenda, 

szałwia muszkatołowa, 
aksamitka

Bazy: drzewo cedrowe, bób tonka, 
ambra, mech dębowy, piżmo

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

Z NUTĄ DRZEWNĄ 
PURE 56
100056 
Charakter: rozpalający zmysły, 

wibrujący 
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, lawenda, kwiaty 

gałki muszkatołowej, 
wiciokrzew

Serca: malina, heliotrop, goździk
Bazy: cedr, żywica, jałowiec

Z NUTĄ MANDARYNKI
PURE 134
100134
Charakter: orzeźwiający, zniewalający
Nuty zapachowe:
Głowy: gorzka pomarańcza, 

cytryna, bergamotka
Serca: rozmaryn, morska trawa, 

fiołek
Bazy: paczula, cedr, ambra 

PURE 452
100452 
Charakter: mocno odświeżający, 

migotliwy
Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, mięta, cytrusy,  

nuty wodne
Serca: neroli, cedr, pieprz, cyprys
Bazy: bób tonka, wanilia, wetiwer

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające

Z NUTĄ CYTRYNY
PURE 57
100057 
Charakter: pełen słońca, mistrzowski
Nuty zapachowe:
Głowy: śliwka, jabłko, bergamotka
Serca: cynamon, różowy pieprz
Bazy: wanilia, jamajski rum 

Z NUTĄ POMARAŃCZY
PURE 93
100093 
Charakter: nowoczesny, żywy
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, rozmaryn, 

bergamotka
Serca: cyklamen, lawenda,  

jaśmin, imbir
Bazy: mech dębowy, bluszcz 

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA 
PURE 110
100110 
Charakter: odrobinę zuchwały, 

buntowniczy 
Nuty zapachowe:
Głowy: lawenda, bergamotka, 

kardamon
Serca: kwiat pomarańczy, konwalia
Bazy: piżmo, ambra, wanilia

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l
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Szukasz kropki nad i w stylizacji na randkę idealną? Wybierz PHEROMONE. Daj się zapamiętać. Dzięki 
tym perfumom nikt nie przejdzie obok Ciebie obojętnie. Feromony to bezwonne substancje, dodane 
do perfum wzmacniają ich pobudzające działanie. Feromony to sekretna broń, której zadaniem jest 
zwiększanie atrakcyjności i pewności siebie. Jeszcze nigdy uwodzenie nie było tak proste.

ATRAKCYJNOŚĆ 
16

120016
34

120034
97

120097

173
120173

413
120413

 UWODZENIE
52
120052

110
120110

473
120473

 SUKCES
64
120064

134
120134

472
120472

 PEWNOŚĆ SIEBIE
56
120056

135
120135

457
120457

SUKCES   
01

120001
33

120033
81

120081

98
120098

436
120436

FLIRT   
05

120005
10

120010
18

120018
20

120020

23
120023

101
120101

431
120431

DAMSKIE MĘSKIE

PHEROMONE 
DAMSKIE I MĘSKIE

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 50 ml

47,90 PLN
958,00 PLN / 1 l
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Z NUTĄ MANDARYNKI 
INTENSE 23
110023 
Romantycznie radosne

SZYPROWE 
ponętne i kuszące 
Z NUTĄ OWOCOWĄ 

INTENSE 05
110005 
Rozpala zmysły

INTENSE 16
110016  
Kusząca słodycz

Z NUTĄ DRZEWNĄ 

INTENSE 18
110018 
Delikatna prowokacja

ORIENTALNE  
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ 

INTENSE 09
110009
Odkryj tajemnicę

INTENSE 436
110436
Dodaje pewności siebie

Z NUTĄ OWOCOWĄ 

INTENSE 98
110098 
Elegancja w biznesie

INTENSE 413
110413 
Wyzwolony

Z NUTĄ KORZENNĄ 

INTENSE 173
110173  
Egzotyczna podróż

INTENSE 97
110097
Zawsze na czasie

Z NUTĄ ZIELONĄ 
INTENSE 81
110081 
Świeżo i delikatnie

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ 
INTENSE 21
110021  
Klasycznie 

CYTRUSOWE  
świeże i pobudzające 
Z NUTĄ CYTRYNY 
INTENSE 33
110033 
Orzeźwiające i energetyczne

KWIATOWE  
bardzo kobiece

Z NUTĄ OWOCOWĄ 
INTENSE 10
110010  
Zapach, który prowokuje

INTENSE 17
110017 
Moc uwodzenia

INTENSE 25
110025 
Czarująca kompozycja

Z NUTĄ ORIENTALNĄ 
INTENSE 20
110020
Eksplozja namiętności

DAMSKIE 
Zaperfumowanie: 30% 

INTENSE 
DAMSKIE I MĘSKIE 

PERFUMY
Pojemność: 50 ml

49,90 PLN
998,00 PLN / 1 l

Zapach, który trwa. Rozkosz, która nie przemija. Perfumy INTENSE gwarantują intensywne doznania, 
które potęgują się z każdą godziną. Będziesz cieszyć się nimi przez niewiarygodnie długi czas za sprawą 
zaperfumowania aż do 30%.

Woda kolońska (3-5%)

Woda toaletowa (poniżej 16%)

Woda perfumowana (16%)

Perfumy (20%)

INTENSE (24-30%)

MĘSKIE 
Zaperfumowanie: 24% 

SZYPROWE   
ponętne i kuszące

Z NUTĄ DRZEWNĄ 
INTENSE 56
110056
Zdecydowanie współczesny 

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA 
INTENSE 110
110110 
Wyzwolony, męski i odważny

FOUGERE 
uwodzicielsko męskie

Z NUTĄ PAPROCI 
INTENSE 43
110043  
Antidotum na nudę

Z NUTĄ LAWENDY
INTENSE 473
110473 
Dusza buntownika 

ORIENTALNE  
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ 

INTENSE 52
110052 
Definicja mężczyzny XXI wieku

Z NUTĄ AMBRY
INTENSE 64
110064   
Siła elegancji

CYTRUSOWE  
świeże i pobudzające

Z NUTĄ MANDARYNKI 

INTENSE 134
110134
Esencja lekkości

DRZEWNE 
wytworne i z klasą 
Z NUTĄ OWOCOWĄ
INTENSE 472
110472 
Imponuje charakterem

Z NUTĄ WODNĄ
INTENSE 457
110457 
Pobudza do działania
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Perfumy towarzyszą nam od zawsze. Wiele mówią o tym, kto je nosi – podkreślają osobowość, świadczą o 
guście i charakterze. Wśród wyjątkowych kompozycji na pewno znajdziesz te, które będą po prostu Twoje. 
Daj się uwieść kultowym zapachom w klasycznej odsłonie. 

Z NUTĄ WODNĄ
FM 07 
160007
Charakter: wyważony, łagodny
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, piwonia, pachnący 

groszek
Serca: frezja, jaśmin, lilia
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, 

piżmoZ NUTĄ

FM 174  
160174
Charakter: magiczny, migotliwy
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, liczi
Serca: lilia, magnolia, jaśmin, imbir, 

pieprz
Bazy: bursztyn, piżmo

FM 700  
160700
Charakter: kobiecy, zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, jabłko, liście fiołka
Serca: piwonia, konwalia
Bazy: drzewo cedrowe, piżmo, 

bursztyn

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
FM 20 
160020
Charakter: uwodzicielski, sensualny
Nuty zapachowe:
Głowy: osmantus, czarna herbata, 

bergamotka
Serca: róża, frezja, magnolia, 

orchidea
Bazy: piżmo, paczula

FM 97 
160097
Charakter: rozkoszny, aksamitny
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, konwalia, róża
Serca: lilia, gardenia, palma, narcyz
Bazy: czarna porzeczka, piżmo, 

mech dębowy

FM 132 
160132
Charakter: ekskluzywny, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: imbir, kardamon, pieprz, 

pomarańcza
Serca: tuberoza, kokos, gardenia, 

piwonia
Bazy: ambra, piżmo

FM 183  
160183
Charakter: ostry, mocny
Nuty zapachowe:
Głowy: żurawina, różowy pieprz, 

tamaryndowiec
Serca: czarny fiołek, kakao, róża, 

ciemiernik
Bazy: paczula, wanilia, drzewo 

massoia

KWIATOWE  
bardzo kobiece

Z NUTĄ OWOCOWĄ
FM 10 
160010
Charakter: pobudzający, słodki
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, liście bluszczu, 

kwiaty champaka
Serca: jaśmin, afrykańska orchidea, 

róża
Bazy: drewno amarantusa, jeżyny, 

piżmo

FM 17  
160017
Charakter: pobudzający, słodki
Nuty zapachowe:
Głowy: melon, brzoskwinia, jabłko
Serca: frezja, lilia, mimoza, 

tuberoza, jaśmin
Bazy: cedr, ylang-ylang, piżmo

FM 25 
160025
Charakter: harmonijny, lekko zuchwały
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, akcenty 

wodne
Serca: jaśmin, frezja, irys, passiflora
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, 

wanilia

FM 180  
160180
Charakter: uwodzicielski, zmienny
Nuty zapachowe:
Głowy: liczi, malina, róża
Serca: frezja, konwalia, cedr
Bazy: wanilia, ambra, wetiwer

FM 427
160427
Charakter: radosny, urzekający
Nuty zapachowe:
Głowy: malina, bergamotka
Serca: róża, irys, fiołek
Bazy: paczula

FM 701  
160701
Charakter: magnetyczny, sensualny
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, rabarbar, jabłko
Serca: jaśmin, konwalia, frezja
Bazy: piżmo, brzoskwinia

PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 30 ml

34,50 PLN
1150,00 PLN / 1 l

KOLEKCJA KLASYCZNA 
DAMSKA
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PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 30 ml

34,50 PLN
1150,00 PLN / 1 l

FM 257 
160257
Charakter: wykwintny, zaskakujący
Nuty zapachowe:
Głowy: róża, wiciokrzew, 

mandarynka
Serca: stokrotka, jaśmin
Bazy: piżmo, paczula

FM 431   
160431
Charakter: zuchwały, zmysłowy, 

intrygujący
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, jabłko
Serca: jaśmin, konwalia
Bazy: bób tonka, piżmo

FM 436  
160436
Charakter: czarujący, niepokorny
Nuty zapachowe:
Głowy: kokos, orzech laskowy, 

konwalia
Serca: kwiat pomarańczy, róża
Bazy: drzewo kaszmirowe, wanilia, 

bursztyn

Z NUTĄ OWOCOWĄ
FM 12 
160012
Charakter: hipnotyzujący, uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Głowy: passiflora
Serca: jaśmin, gardenia
Bazy: wanilia, klon, wetiwer 

FM 98  
160098
Charakter: świeży, subtelny
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, 

bergamotka, cytryna
Serca: jaśmin, konwalia, róża
Bazy: drzewo sandałowe, cedr, 

bursztyn

FM 413  
160413
Charakter: przepojony słodyczą, lekko 

figlarny
Nuty zapachowe:
Głowy: czarna porzeczka, gruszka
Serca: irys, jaśmin, kwiat 

pomarańczy
Bazy: czekoladowe pralinki, 

paczula, wanilia

Z NUTĄ CYTRUSOWĄ
FM 702  
160702
Charakter: wyrazisty, pełen pasji
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, 

nuty wodne
Serca: jaśmin, pelargonia, konwalia
Bazy: piżmo, bursztyn

Z NUTĄ DRZEWNĄ
FM 414   
160414
Charakter: niezależny, bardzo kobiecy
Nuty zapachowe:
Głowy: kaktus
Serca: różowa frezja, jaśmin, róża
Bazy: cedr, nuty drzewne

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające

Z NUTĄ POMARAŃCZY
FM 06 
160006
Charakter: zwiewny, dyskretny
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, bergamotka, mięta
Serca: pomarańcza, zielona 

herbata
Bazy: mech dębowy, ambra

Z NUTĄ MANDARYNKI
FM 23 
160023
Charakter: zmysłowy, z nutą słodyczy
Nuty zapachowe:
Głowy: konwalia, czerwona 

pomarańcza
Serca: mandarynka, jaśmin, róża
Bazy: wanilia, drzewo sandałowe, 

białe piżmo

FM 81
160081
Charakter: ekscentryczny, ale subtelny
Nuty zapachowe:
Głowy: zielone jabłko, ogórek, 

magnolia
Serca: konwalia, róża, fiołek
Bazy: drzewo sandałowe, ambra

Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ
FM 21  
160021
Charakter: klasyczny, ciepły i otulający
Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, ylang-ylang, kwiat 

pomarańczy
Serca: róża, konwalia, irys
Bazy: cybet, mech dębowy, 

drzewo sandałowe

KWIATOWE  
bardzo kobiece

Z NUTĄ ZIELONĄ
FM 01 
160001
Charakter: chłodny i ciepły 

jednocześnie
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, herbata, żurawina
Serca: jaśmin, piwonia, lilia wodna
Bazy: nuty drzewne, paczula

Z NUTĄ CYTRYNY
FM 33  
160033
Charakter: orzeźwiający, radosny
Nuty zapachowe:
Głowy: mango, sycylijska cytryna, 

jabłko
Serca: jaśmin, bambus, białe róże
Bazy: cedr, ambra

Z NUTĄ OWOCOWĄ
FM 419
160419
Charakter: optymistyczny, 

niezobowiązujący
Nuty zapachowe:
Głowy: cytrusy, grejpfrut, 

bergamotka, nuty wodne, 
calone, melon, brzoskwinia

Serca: nuty drzewne, jaśmin, 
konwalia

Bazy: piżmo, ambra

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ
FM 09  
160009
Charakter: głęboko zapadający  

w pamięć, magiczny
Nuty zapachowe:
Głowy: fiołek, kardamon, zielone 

owoce
Serca: migdały, jaśmin
Bazy: wanilia, piżmo

FM 101  
160101
Charakter: finezyjny, niezapomniany
Nuty zapachowe:
Głowy: kwiat pomarańczy, gruszka
Serca: imbir, kadzidło
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, 

miód, piżmo

KOLEKCJA KLASYCZNA 
DAMSKA
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PERFUMY
Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 30 ml

34,50 PLN
1150,00 PLN / 1 l

DRZEWNE   
wytworne i z klasą

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
FM 703  
160703
Charakter: świeży, lekki, radosny
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, czarna porzeczka, 

żurawina, liście herbaty
Serca: lilia wodna, róża, biała 

piwonia
Bazy: wanilia, paczula, piżmo

Z NUTĄ AMBRY
FM 32   
160032
Charakter: fascynujący, 

niejednoznaczny
Nuty zapachowe:
Głowy: melon, kokos, mandarynka, 

wata cukrowa
Serca: jeżyna, mango, śliwka, miód
Bazy: wanilia, czekolada, toffi

Z NUTĄ DRZEWNĄ
FM 26   
 160026
Charakter: rozgrzewający, otulający
Nuty zapachowe:
Głowy: gujawa, malina, bergamotka, 

kokos
Serca: lilia wodna, róża, papryka, 

magnolia
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, 

kawa, karmel

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ OWOCOWĄ
FM 426  
160426
Charakter: śmiały, uzależniający
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, neroli
Serca: kwiat pomarańczy, malina, 

jaśmin
Bazy: paczula, wanilia, drzewo 

kaszmirowe

Z NUTĄ KORZENNĄ
FM 24 
160024
Charakter: egzotyczny, mocno pikantny
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kminek, 

goździk korzenny
Serca: mango, heliotrop, kardamon
Bazy: piżmo, wanilia, ambra

FM 173  
160173
Charakter: oniryczny, przymglony
Nuty zapachowe:
Głowy: anyż, lukrecja
Serca: drzewo jacaranda, gorzkie 

migdały
Bazy: drzewo sandałowe, piżmo, 

mech

FM 177 
160177
Charakter: wyzwalający pragnienia, 

ciepły
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, liść laurowy, 

różowy pieprz
Serca: szafran, kwiat pomarańczy
Bazy: kadzidło, wanilia, drzewo 

sandałowe

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

Z NUTĄ OWOCOWĄ
FM 05  
160005
Charakter: intrygujący, nowoczesny
Nuty zapachowe:
Głowy: frezja, gardenia
Serca: drzewo sandałowe, róża, 

kolendra
Bazy: wanilia, wetiwer, paczula

KOLEKCJA KLASYCZNA 
DAMSKA

FM 16  
160016
Charakter: bajeczny, fascynujący
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, gruszka, nuty 

zielone
Serca: orchidea
Bazy: paczula, toffi

FM 34   
160034
Charakter: swobodny, radosny
Nuty zapachowe:
Głowy: irys, ananas, hiacynt, różowy 

pieprz
Serca: jaśmin, cytryna
Bazy: wanilia, wetiwer, piżmo

FM 80    
160080
Charakter: zaskakujący, apetyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: sorbet truskawkowy, wiśnia, 

ananas
Serca: karmelizowany popcorn, 

fiołek, róża
Bazy: piżmo, ambra, paczula

Z NUTĄ DRZEWNĄ
FM 18    
160018
Charakter: promienny, powabny
Nuty zapachowe:
Głowy: pomarańcza, kwiat 

pomarańczy
Serca: róża, jaśmin, ylang-ylang
Bazy: białe piżmo, wetiwer, bób 

tonka, wanilia

Z NUTĄ KWIATOWĄ
FM 432   
160432
Charakter: szykowny, pełen wdzięku
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, bergamotka, 

nuty zielone
Serca: róża, jaśmin
Bazy: nuty drzewne, piżmo
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FOUGERE 
uwodzicielsko męskie

Z NUTĄ PAPROCI
FM 43  
160043
Charakter: energetyzujący, 

przyciągający uwagę
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, kumkwat, 

różowy pieprz
Serca: kolendra, frezja, kardamon
Bazy: nuty skóry, drzewo 

jacaranda

FM 135   
160135
Charakter: zaskakujący, intensywny
Nuty zapachowe:
Głowy: gorzka pomarańcza, 

mandarynka
Serca: santolina, trawa morska
Bazy: ambra, nuty drzewne

Z NUTĄ LAWENDY
FM 54 
160054
Charakter: niejednoznaczny, świeży
Nuty zapachowe:
Głowy: mięta, bergamotka, rum
Serca: cedr, szałwia, lawenda
Bazy: mech dębowy, wetiwer, 

zamsz

FM 473
160473
Charakter: świeży, szlachetny, 

niepokorny
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, różowy pieprz
Serca: bursztyn, lawenda
Bazy: paczula, wetiwer, suche 

drewno

CYTRUSOWE 
świeże i pobudzające

Z NUTĄ CYTRYNY
FM 57  
160057
Charakter: pełen słońca, mistrzowski
Nuty zapachowe:
Głowy: śliwka, jabłko, bergamotka
Serca: cynamon, różowy pieprz
Bazy: wanilia, jamajski rum

Z NUTĄ KORZENNĄ
FM 224 
160224
Charakter: słodki, uwodzicielski
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, grejpfrut, 

trawa
Serca: szafran, fiołek, jaśmin, gałka 

muszkatołowa
Bazy: cukier trzcinowy, wanilia, 

ambra

Z NUTĄ AMBRY
FM 64 
160064
Charakter: gustowny i zmysłowy
Nuty zapachowe:
Głowy: mandarynka, cedr, anyż
Serca: rozmaryn, kwiaty drzewa 

oliwnego
Bazy: piżmo, drzewo gwajakowe, 

bób tonka

DRZEWNE   
wytworne i z klasą

Z NUTĄ WODNĄ
FM 457 
160457
Charakter: świeży, minimalistyczny
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty 

wodne
Serca: jaśmin, liść laurowy
Bazy: ambra, paczula, mech 

dębowy

Z NUTĄ OWOCOWĄ
FM 55 
160055
Charakter: lekki, a zarazem elegancki
Nuty zapachowe:
Głowy: kolendra, jabłko
Serca: kadzidło, pieprz syczuański
Bazy: wanilia, nuty drzewne

FM 472
160472
Charakter: wyrazisty, luksusowy
Nuty zapachowe:
Głowy: bergamotka, czarna 

porzeczka, limonka
Serca: jabłko, ananas, rozmaryn, 

żywica elemi
Bazy: piżmo, paczula, cedr

SZYPROWE 
ponętne i kuszące

Z NUTĄ DRZEWNĄ
FM 56 
160056
Charakter: rozpalający zmysły, 

wibrujący
Nuty zapachowe:
Głowy: grejpfrut, lawenda, kwiaty 

gałki muszkatołowej, 
wiciokrzew

Serca: malina, heliotrop, goździk
Bazy: cedr, żywica, jałowiec

Z NUTĄ AMBRY I PIŻMA
FM 110  
160110
Charakter: odrobinę zuchwały, 

buntowniczy
Nuty zapachowe:
Głowy: lawenda, bergamotka, 

kardamon
Serca: kwiat pomarańczy, konwalia
Bazy: piżmo, ambra, wanilia

ORIENTALNE 
mocne i nieujarzmione

Z NUTĄ KWIATOWĄ
FM 52 
160052
Charakter: chwytliwy, porywający
Nuty zapachowe:
Głowy: jabłko, bergamotka, mięta
Serca: jaśmin, pelargonia, lawenda
Bazy: cynamon, korzenny goździk, 

piżmo

Z NUTĄ POMARAŃCZY
FM 93 
160093
Charakter: nowoczesny, żywy
Nuty zapachowe:
Głowy: ananas, rozmaryn, 

bergamotka
Serca: cyklamen, lawenda, jaśmin, 

imbir
Bazy: mech dębowy, bluszcz

Z NUTĄ MANDARYNKI
FM 134 
160134
Charakter: orzeźwiający, zniewalający
Nuty zapachowe:
Głowy: gorzka pomarańcza, 

cytryna, bergamotka
Serca: rozmaryn, morska trawa, 

fiołek
Bazy: paczula, cedr, ambra

FM 452 
160452
Charakter: mocno odświeżający, 

migotliwy
Nuty zapachowe:
Głowy: aldehyd, mięta, cytrusy, nuty 

wodne
Serca: neroli, cedr, pieprz, cyprys
Bazy: bób tonka, wanilia, wetiwer

WODA PERFUMOWANA
Zaperfumowanie: 16% | Pojemność: 50 ml

39,90 PLN
798,00 PLN / 1 l

KOLEKCJA KLASYCZNA 
MĘSKA
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KWIATOWE  
bardzo kobiece

Z NUTĄ ORIENTALNĄ
FM 297
Charakter: seksowny, pełen pasji
Nuty zapachowe:
Głowy: świeże, słodkie jabłko
Serca: kwiat pomarańczy, białe róże
Bazy: drzewo sandałowe, crème brûlée, wanilia

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%

169,00 PLN
3380,00 PLN / 1 l

ATOMIZER DO PERFUM | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Twoje ukochane perfumy zawsze z Tobą, nawet w najdalszej podróży. Wygodnie 
i z klasą. Wykręcany atomizer ze szklanym wkładem pozwala na bezpieczne 
przewożenie. W eleganckim pojemniczku z matowego aluminium.

Wysokość: 9,5 cm

920045 | Złoty*  
920090 | Srebrny*  
920087 | Niebieski

24,90 PLN

DRZEWNE   
wytworne i z klasą

Z NUTĄ KWIATOWĄ
FM 313
Charakter: szykowny, zniewalający
Nuty zapachowe:
Głowy: cytryna, malina
Serca: kwiat pomarańczy, jaśmin
Bazy: paczula, biały miód

Perfumy 50 ml | Zaperfumowanie: 20%

169,00 PLN
3380,00 PLN / 1 l

ATOMIZER DO PERFUMKOLEKCJA LUKSUSOWA 
DAMSKA

W świecie perfum nie ma miejsca na rutynę i przewidywalność. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie 
zupełnie inny wymiar ekscytujących doznań – zapach luksusu zamknięty w wyjątkowych, ekskluzywnych 
flakonach. Intrygujące akordy w pięknej oprawie zamienią perfumowanie w fascynujący rytuał.

*PRODUKTY DOSTĘPNE OD 2019-10-10



PIELĘGNACJA DOPASOWANA 
DO TWOICH POTRZEB

Stres, zanieczyszczenie powietrza i zmienny klimat sprawiają, że skóra wymaga szczególnej 
uwagi. Przez szybkie tempo życia łatwo można ją zaniedbać. Dlatego opracowaliśmy kosmetyki, 
które dzięki starannie wyselekcjonowanym i skoncentrowanym składnikom każdego dnia będą 
odżywiać i regenerować Twoją skórę. Stanie się ona promienna i zdrowa niczym po zabiegach 
w najlepszym spa. Szeroka oferta produktów zapewni kompleksową pielęgnację, sprawiając, że 

będzie nie tylko ukojeniem dla ciała, lecz także przyjemnością i relaksem dla Ciebie.
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NOWOŚCI PIELĘGNACYJNE
Gdy za oknem jest zimno i ponuro, chętnie relaksujemy się,  
biorąc długą kąpiel lub gorący prysznic. Nowe zapachy 
Perfumowanych żeli pod prysznic i balsamów do ciała (str. 60) 
będą pieścić Twoje zmysły nie tylko jedwabistą konsystencją,  
lecz także najpiękniejszymi kompozycjami PURE i PURE ROYAL. 
Do kosmetyków perfumowanych dołączyły również nowe 
zapachy Perfumowanego antyperspirantu w kulce (str. 61), 
dając jeszcze więcej możliwości potęgowania akordów ulubionych 
perfum. Ponadto panie nie będą już musiały zaglądać do 
kosmetyczek swoich partnerów, ponieważ w kolekcji odświeżającej 
zagościła Pianka do golenia dla kobiet (str. 62) o zapachu PURE 18. 
Wspaniałe aromaty i doskonałe formuły będą dbać o Twoje ciało 
każdego dnia.
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Seria ekskluzywnych kosmetyków GOLD REGENESIS przeznaczona jest dla skóry dojrzałej, po 40. roku 
życia. Została stworzona specjalnie, aby skutecznie zwalczać wszystkie oznaki starzenia. Bogata formuła 
kremów jest oparta na unikalnym składniku aktywnym – bioprzyswajalnym złocie koloidalnym.

KREM ODMŁADZAJĄCY POD OCZY 
ANTI-AGEING EYE CREAM

Przywraca delikatnej skórze wokół oczu sprężystość i gładkość. Walczy z oznakami starzenia i przebarwieniami. 

 ` z heksapeptydem, który łagodzi nadekspresję mięśni mimicznych, niweluje istniejące zmarszczki  
i skutecznie hamuje powstawanie nowych

 ` do stosowania zarówno rano, jak i wieczorem
 ` przebadany pod nadzorem lekarza okulisty

20 ml | KO3

83,90 PLN
4195,00 PLN / 1 l

KREM ODMŁADZAJĄCY NA DZIEŃ
ANTI-AGEING DAY CREAM

Wyraźnie spłyca zmarszczki, przywraca skórze elastyczność i zapewnia jej optymalne nawilżenie. 

 ` z resweratrolem z czerwonych winogron, który wpływa na procesy naprawcze skóry i chroni ją przed 
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych

50 ml | KD1

99,90 PLN
1998,00 PLN / 1 

KREM ODMŁADZAJĄCY NA NOC
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Odżywia, nawilża i intensywnie regeneruje skórę, wygładzając zmarszczki i modelując owal twarzy.

 ` opracowany z myślą o odnowie skóry podczas snu, kiedy jej komórki znacznie intensywniej się dzielą 
i odtwarzają

50 ml | KN2

99,90 PLN
1998,00 PLN / 1 l

TONIK ODMŁADZAJĄCY W ŻELU 
ANTI-AGEING GEL TONER

Luksusowy kosmetyk o łagodnej, bezalkoholowej formule przywracającej odpowiedni poziom pH i aktywującej 
funkcje obronne skóry. 

 ` z kojącą i dodającą cerze młodzieńczego blasku wodą różaną
 ` idealnie przygotowuje skórę do aplikacji kolejnych kosmetyków 
 ` wyjątkowa, lekka, żelowa konsystencja zapewnia przyjemną aplikację
 ` nie klei się i nie pozostawia nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia skóry

150 ml | OT1

42,90 PLN
286,00 PLN / 1 l
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ZŁOTO KOLOIDALNE 
SPRZYMIERZENIEC W WALCE  
Z UPŁYWAJĄCYM CZASEM
• niweluje już istniejące zmarszczki  

i zapobiega powstawaniu nowych
• stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, 

dbając o odpowiednie napięcie  
i elastyczność skóry

• wpływa na optymalne nawilżenie skóry
• ułatwia wnikanie składników aktywnych 

w głębsze warstwy oraz przyspiesza 
proces oczyszczania organizmu drogą 
skórną

• stymuluje wymianę mikroelementów 
wewnątrz skóry, przyczyniając się do jej 
intensywnego odżywienia

• ma właściwości antybakteryjne
• przywraca skórze naturalny blask  

i witalność
• likwiduje przebarwienia
• aktywuje naturalny system 

immunologiczny skóry, podnosząc 
odporność na szkodliwe działanie 
czynników zewnętrznych

GOLD REGENESIS
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β-GLUCAN ACTIVE

SERUM DO TWARZY
FACE SERUM

Nowoczesny, intensywnie działający kosmetyk do każdego rodzaju skóry, 
szczególnie polecany do cery z problemami trądzikowymi, wrażliwej, zmęczonej 
i przesuszonej. Przeznaczone do regularnego stosowania w zastępstwie kremu, 
najlepiej rano i wieczorem, jak również na wybrane miejsca na twarzy i ciele 
wymagające specjalnej pielęgnacji. 

 ` nie zawiera alergenów

30 ml | SR1

79,90 PLN
2663,33 PLN / 1 l

REGENERUJĄCO-ODŻYWCZY KREM DO RĄK
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

Stworzony w odpowiedzi na potrzeby przesuszonej, bardzo zniszczonej skóry 
rąk stale narażonych na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. 
Intensywnie odżywia i wygładza skórę oraz poprawia kondycję paznokci, nadając 
im zdrowy i zadbany wygląd.

 ` formuła oparta na beta-glukanie, oleju ryżowym, oleju 
rycynowym i alantoinie

50 ml | KR2

42,90 PLN
858,00 PLN / 1 l

NAWILŻAJĄCY BALSAM DO CIAŁA
MOISTURISING BODY BALM

Nawilża i odżywia skórę, nadając jej jędrność i elastyczność. Do pielęgnacji każdego rodzaju 
skóry.

300 ml | BN1

52,90 PLN
176,33 PLN / 1 l

ANTYCELLULITOWY BALSAM DO CIAŁA
ANTICELLULITE BODY BALM

Zawiera unikalny kompleks Anticellulite Forte, który modeluje sylwetkę i wzmacnia tkanki. 
Regularnie stosowany stopniowo redukuje efekt tzw. skórki pomarańczowej.

 ` w widoczny sposób wysmukla uda, biodra, pośladki i okolice brzucha
 ` z ekstraktem z ziela Centella asiatica, który pobudza produkcję kolagenu i elastyny, 
przywracając skórze odpowiednią gęstość i elastyczność oraz zapobiegając 
powstawaniu rozstępów

300 ml | CEL1

52,90 PLN
176,33 PLN / 1 l

EMULSJA DO DEMAKIJAŻU 3 W 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Wyjątkowo łagodna, hipoalergiczna formuła o lekkiej konsystencji. Doskonale 
zmywa makijaż, także wodoodporny, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i tonizuje, 
pozostawiając twarz gładką i odżywioną. 

 ` siła składników: beta-glukan z owsa, pantenol, olej ze słodkich 
migdałów, witamina E, hydrolat oczarowy, ekstrakt z róży stulistnej

 ` nie wymaga spłukiwania 
 ` przebadana pod nadzorem lekarza okulisty

200 ml | ED1

42,90 PLN
214,50 PLN / 1 l

SKUTECZNOŚĆ  
BETA-GLUKANU 
POTWIERDZONA 
LICZNYMI BADANIAMI
• zapewnia skórze 

optymalne nawilżenie
• pobudza produkcję 

kolagenu, przez co 
działa odmładzająco 
i przeciwstarzeniowo

• regeneruje suchą skórę, 
łagodzi podrażnienia, 
wspomaga procesy 
gojenia 

• uelastycznia i napina 
skórę, sprawiając, że staje 
się ona sprężysta i gładka

• jest naturalnym 
czynnikiem 
zabezpieczającym przed 
promieniowaniem UV

Seria kosmetyków, których najważniejszym składnikiem jest kosmetyczne odkrycie: innowacyjny 
i naturalny beta-glukan z owsa. Uniwersalne kosmetyki polecane są zarówno paniom, jak i panom,  
i to niezależnie od wieku. Efekty ich działania są zachwycające. 
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PERFUMOWANY ANTYPERSPIRANT 
W KULCE | 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Dzięki połączeniu właściwości antyperspirujących z kompozycją 
zapachową zapewnia uczucie komfortu i świeżości. 

ZAPACHY DAMSKIE: 18T, 20 (508020), 33T, 81T, 173T

ZAPACHY MĘSKIE: 52T, 134T, 199T, 472 (508472)
 

22,90 PLN
458,00 PLN / 1 l

BEZZAPACHOWY ANTYPERSPIRANT  
W KULCE UNISEX 
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Bezzapachowy, uniwersalny roll-on można połączyć z dowolnym 
zapachem perfum. Zapewnia długotrwałą ochronę przed 
przykrym zapachem.

50 ml | 00T
 

22,90 PLN
458,00 PLN / 1 l

PERFUMY DO WŁOSÓW | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Sprawiają, że z każdym ruchem uwalnia się zmysłowy zapach 
perfum. W formie wygodnego sprayu, który możesz nosić 
w torebce. 

 ` specjalnie dobrane polimery delikatnie utrwalają fryzurę 
i nadają połysk

 ` z ceramidami, które odbudowują i wygładzają włosy

DOSTĘPNE ZAPACHY: 18W, 33W, 81W, 173W
 

20,90 PLN
418,00 PLN / 1 l

Ekskluzywna seria kosmetyków pielęgnacyjnych o zapachach,  
które harmonijnie współgrają z najpopularniejszymi perfumami 
Federico Mahora. 

PERFUMOWANY BALSAM DO 
CIAŁA | 300 ml 
PERFUMED BODY BALM 

Otula skórę mgiełką najpiękniejszych perfum. Zawiera 
składniki nawilżające i aktywnie regenerujące. 

 ` z witaminą E, B5 i alantoiną

DOSTĘPNE ZAPACHY:  
18 (506018), 20 (506020), 33 (506033),  
81 (506081), 173 (506173), 366 (506366),  
809 (506809)

29,90 PLN
99,67 PLN / 1 l

PERFUMOWANY ŻEL POD 
PRYSZNIC | 300 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Starannie oczyszcza ciało, pozostawiając na nim zapach 
najpiękniejszych perfum. 

 ` rozpieszcza zmysły jedwabistą konsystencją
 ` zawiera działający nawilżająco i regenerująco pantenol

ZAPACHY DAMSKIE:  
18 (507018), 20 (507020), 33 (507033),  
81 (507081), 171 (507171), 173 (507173),  
366 (507366), 809 (507809)
ZAPACHY MĘSKIE: 
52 (507052), 134 (507134), 199 (507199),  
472 (507472), 473 (507473), 815 (507815),  
823 (507823)
 

29,90 PLN
99,67 PLN / 1 l

KOSMETYKI  
PERFUMOWANE

NOWE ZAPACHY

NOWE ZAPACHY
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NOWOŚĆ

Bez podrażnień, wrastających włosków, uczucia wysuszenia – zadbaj o swoją skórę w trakcie golenia i po nim. 

WODA PO GOLENIU 
AFTER SHAVE 

Intensywnie pachnąca woda po goleniu to doskonałe 
zwieńczenie perfekcyjnego golenia. Chłodzący mentol 
przynosi przyjemne orzeźwienie.

 ` z alantoiną, która eliminuje uczucie ściągnięcia  
i koi skórę

DOSTĘPNE ZAPACHY:  
S052, S134, S199

100 ml

27,90 PLN
279,00 PLN / 1 l

BALSAM PO GOLENIU 
AFTER SHAVE BALM

Zawiera składniki kojące i nawilżające podrażnioną po 
goleniu skórę twarzy, a przy tym dobrze się wchłania, 
zapewniając komfort przez cały dzień.

 ` z odżywczym olejem makadamia
 ` z regenerującym pantenolem

DOSTĘPNE ZAPACHY:  
B052, B134, B199

50 ml

29,90 PLN
598,00 PLN / 1 l

PIANKA DO GOLENIA 
SHAVING FOAM

Odpowiednia konsystencja kremowej pianki skutecznie 
zmiękcza twardy zarost, ułatwiając golenie. Doskonale 
nawilża oraz wspomaga łagodzenie zaczerwienień  
i podrażnień powstałych przy goleniu. 

 ` zapewnia dokładne i komfortowe golenie
 ` z odświeżającym ekstraktem z mięty

 ` o orzeźwiającym zapachu perfum PURE 134

250 ml | 516134

26,90 PLN
107,60 PLN / 1 l

PIANKA DO GOLENIA DLA KOBIET
SHAVING FOAM FOR WOMEN
Stworzona specjalnie z myślą o delikatnej, kobiecej skórze. Pozostawia ją miękką i przyjemną w dotyku. Skutecznie 
zmiękcza włoski, zapewniając dokładne i komfortowe golenie.  

 ` wzbogacona o alantoinę, która wspaniale koi i zmniejsza ryzyko powstawania zaczerwienień
 ` formuła idealna zarówno do nóg, jak i delikatnych okolic pach czy bikini

 ` o pięknym zapachu perfum PURE 18

250 ml | 516018

28,90 PLN
115,60 PLN / 1 l

KOLEKCJA 
ODŚWIEŻAJĄCA
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CUKROWY PEELING 
DO CIAŁA 
SUGAR BODY SCRUB

Cukrowy peeling dokładnie oczyszcza, wygładza 
i intensywnie natłuszcza. Przywróć miękkość 
i jędrność swojej skórze. Stosuj dwa razy 
w tygodniu. 

 ` z olejem arganowym, który chroni naskórek 
przed wysychaniem, poprawia elastyczność 
i opóźnia procesy starzenia

 ` z bogatym w witaminy E, PP, witaminy 
z grupy B, magnez, potas i cynk olejem ze 
słodkich migdałów, który ma właściwości 
wzmacniające

150 ml | HH2

39,90 PLN
266,00 PLN / 1 l

PUDDING DO CIAŁA 
BODY PUDDING

Długotrwałe i intensywne nawilżenie oraz 
satynowa miękkość. Cudownie pachnące  
masło o wyjątkowo puszystej konsystencji. 
Przyjemnie się rozprowadza i szybko wchłania. 

 ` z olejem ze słodkich migdałów 
i ekstraktem z miodu, które doskonale 
nawilżają

 ` z odżywiającym skórę masłem shea

130 ml | HH4

39,90 PLN
306,92 PLN / 1 l

NEKTAR DO MYCIA CIAŁA 
NECTAR BODY WASH

Miękka i pachnąca skóra dzięki łagodnemu 
płynowi o delikatnej, olejkowej konsystencji. 
Nektar oczyszcza i pielęgnuje skórę. Stosuj 
zarówno w wannie, jak i pod prysznicem. 

 ` zawiera ekstrakt z miodu, kwas mlekowy 
i alantoinę, które zapewniają skórze 
odpowiedni poziom nawilżenia

 ` z ekstraktami z opuncji figowej, gruszy 
pospolitej oraz marakui 

220 ml | HH3

23,90 PLN
108,64 PLN / 1 l

Aloes to prawdziwe bogactwo witamin A, B, C i E oraz minerałów takich jak cynk, selen czy miedź.  
Nic więc dziwnego, że od wieków jest wykorzystywany w medycynie i kosmetyce. My również doceniamy 
jego drogocenne właściwości, tworząc produkty z linii ALOE VERA.

ALOES to skarb: 
• łagodzi podrażnienia 
• działa nawilżająco i zmiękczająco 
• redukuje zaczerwienienia 
• wspomaga regenerację skóry
• walczy z wolnymi rodnikami 
• poprawia elastyczność

EFEKTY 
WIDOCZNE PO 

PIERWSZYM 
UŻYCIU

BOGACTWO 
ROŚLINNYCH 

EKSTRAKTÓW

MASECZKA REWITALIZUJĄCA DO TWARZY 
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Dzięki mocy składników aktywnych działa na dwa sposoby: oczyszcza i detoksykuje skórę oraz intensywnie 
ją odżywia i remineralizuje. Zawiera m.in. ekstrakty z zielonej herbaty i kory kadzidłowca, które odświeżają 
i tonizują skórę oraz ekstrakty z aloesu i korzenia lukrecji gładkiej łagodzące podrażnienia i pobudzające 
regenerację naskórka. 

 ` przeznaczona do każdego typu cery
 ` za sprawą peptydu biomimetycznego naśladującego działanie białka pochodzącego z ukwiału 
morskiego jest prawdziwym ukojeniem dla wrażliwej skóry, minimalizując jej nadreaktywność

 ` zapewnia zdrowy i promienny wygląd skóry
 ` hipoalergiczna

50 ml | 514007

29,90 PLN
598,00 PLN / 1 l

PEELING ENZYMATYCZNY DO TWARZY  
ENZYMATIC FACIAL PEELING

To świetna alternatywa dla tradycyjnych peelingów mechanicznych. Preparat delikatnie złuszcza martwy 
naskórek, rozjaśnia przebarwienia oraz skutecznie oczyszcza skórę, pobudzając naturalne procesy jej odnowy. 
Ponadto dzięki zawartości takich składników jak ekstrakt z aloesu i alantoina łagodzi podrażnienia i nawilża skórę. 
Peeling pozostawia cerę gładką i miękką w dotyku. 

 ` przeznaczony do każdego typu cery, szczególnie wrażliwej
 ` bez konieczności tarcia skóry
 ` hipoalergiczny

50 ml | 514006

27,90 PLN
558,00 PLN / 1 l

KONIECZNIE NAKŁADAJ
PĘDZLEM DO MASECZEK

(patrz str. 134) 

HELLO HONEY
Czerpiąc ze skarbów natury, wzięliśmy to, co najlepsze – ekstrakt z miodu – i połączyliśmy go 
z pielęgnującymi skórę składnikami, abyś mógł cieszyć się słodką pielęgnacją każdego dnia.

ALOE VERA 
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NAJLEPSZY ODŻYWCZY KOMPRES W POSTACI ŻELU DLA 
TWOJEJ SKÓRY
• sok z miąższu aloesu przyspiesza regenerację skóry, znakomicie 

łagodzi podrażnienia, pomaga zredukować zaczerwienienia
• alantoina i pantenol wspaniale koją i wygładzają skórę
• mentol zapewnia efekt chłodzący, przynosząc ulgę  

i przywracając uczucie komfortu
• gliceryna intensywnie nawilża

EMULSJA DO HIGIENY 
INTYMNEJ
INTIMATE HYGIENE WASH

Delikatnie myje, zapewniając uczucie czystości 
i świeżości. Wzmacnia naturalną barierę ochronną  
okolic intymnych i przywraca im odpowiednie pH.  

 ` łagodzi podrażnienia, nawilża oraz zmniejsza 
ryzyko wystąpienia infekcji

 ` z higieniczną pompką

200 ml | AV5

22,90 PLN
114,50 PLN / 1 l

MASECZKA  
DO TWARZY PEEL-OFF 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Delikatnie złuszcza martwy naskórek, doskonale 
oczyszcza i zwęża pory. Zapobiega świeceniu się 
skóry, nadaje jej miękkość, elastyczność i uczucie 
przyjemnego odświeżenia. 

 ` z łagodzącym ekstraktem z jaśminu oraz 
regulującym wydzielanie sebum wyciągiem 
z kory drzewa Enantia chlorantha

 ` do cery normalnej, mieszanej, tłustej

50 ml | AV2

27,90 PLN
558,00 PLN / 1 l

TONIK  
DO TWARZY
FACIAL TONER

Przywraca skórze właściwe pH oraz zapewnia jej 
odpowiedni poziom nawilżenia. W postaci delikatnej 
mgiełki. 

 ` z wygodnym atomizerem
 ` bezalkoholowy i hipoalergiczny

150 ml | AV3

28,90 PLN
192,67 PLN / 1 l

ŻEL-KREM  
DO TWARZY 
FACIAL GEL-CREAM

Wyjątkowo lekki, szybko się wchłania. Intensywnie 
nawilża, odżywia i koi skórę. Nadaje jej aksamitną 
miękkość i świeży, zdrowy wygląd.  

 ` doskonały pod makijaż
 ` hipoalergiczny

50 ml | AV4

29,90 PLN
598,00 PLN / 1 l

PIANKA DO MYCIA  
TWARZY 
FACIAL CLEANSING FOAM

Łagodna, ale skuteczna i bogata w składniki 
nawilżające – idealna do codziennej pielęgnacji. 
Zmywa makijaż i usuwa zanieczyszczenia, 
a także odświeża, koi i doskonale nawilża skórę. 

 ` bardzo wydajna (jedna doza = jedno mycie) 
 ` hipoalergiczna

150 ml | AV1

31,90 PLN
212,67 PLN / 1 l

Zanieczyszczone środowisko, niekorzystne czynniki zewnętrzne, zła dieta  
– Twoja skóra musi się bronić. Pierwszą pomocą będzie dla niej ukojenie, 
jakie daje cenny aloes. 

CHŁODZĄCY ŻEL PO OPALANIU 
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Ultralekka formuła sprawia, że żel szybko się 
wchłania, przynosząc skórze natychmiastowe 
ukojenie. Wartościowa receptura wzbogacona 
o drogocenny sok z miąższu aloesu doskonale 
nawilża skórę, jednocześnie nadając jej subtelny, 
orzeźwiający zapach. 

 ` łagodzi podrażnienia  
i wspomaga regenerację skóry

 ` walczy z wolnymi rodnikami
 ` orzeźwiający mentol zapewnia efekt 
chłodzący

150 ml | 503030

69,00 PLN
460,00 PLN / 1 l

ALOE VERA 
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INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY KREM DO STÓP  
ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Intensywnie nawilża nawet bardzo suchą skórę stóp. Za sprawą zmiękczających i wygładzających składników 
doskonale wspomaga pielęgnację pięt ze skłonnością do pękania. Systematycznie stosowany redukuje zgrubiały 
naskórek.

 ` o wysokiej zawartości mocznika 
 ` z odżywczym woskiem pszczelim, masłem shea i olejem makadamia 
 ` przywraca skórze stóp miękkość i elastyczność

75 ml | 501020

24,90 PLN
332,00 PLN / 1 l

ZMIĘKCZAJĄCY PEELING DO STÓP
SOFTENING FOOT SCRUB

Skutecznie usuwa zrogowaciały naskórek. Dzięki zawartości alantoiny i gliceryny wyraźnie wygładza oraz zmiękcza 
szorstką i suchą skórę stóp. Masło shea i witamina E o właściwościach nawilżających zapewniają im zdrowy wygląd.

 ` stworzony na bazie złuszczających, naturalnych drobinek z pestek moreli, łupin orzecha włoskiego  
i migdałowca

 ` z odświeżającym i relaksującym ekstraktem z dzikiej wodnej mięty

75 ml | 501017

24,90 PLN
332,00 PLN / 1 l

ODŚWIEŻAJĄCY 
ANTYPERSPIRANT  
DO STÓP 
REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Stworzony na bazie odświeżającego olejku  
z trawy cytrynowej. Wspomaga pielęgnację skóry 
narażonej na kontakt z bakteriami i grzybami. 
Doskonały do codziennego stosowania. 

 ` ogranicza wydzielanie potu
 ` chroni przed nieprzyjemnym zapachem
 ` zapewnia długotrwałe uczucie świeżości
 ` nie zawiera alkoholu
 ` odpowiedni dla wegetarian

150 ml | 501019

29,90 PLN
199,33 PLN / 1 l

KURACJA ULTRANAWILŻAJĄCA
DZIĘKI 10% ZAWARTOŚCI MOCZNIKA o wyjątkowych właściwościach zmiękczających i wygładzających 

Mocznik to jeden z głównych składników NMF – naturalnego czynnika nawilżającego w skórze – oraz znakomity humektant, 
czyli substancja wiążąca wodę, której zawartość w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem. Wysokie, 10-procentowe stężenie 
mocznika w Intensywnie nawilżającym kremie do stóp działa ponadto keratolitycznie – wspomaga złuszczanie warstwy 
rogowej naskórka, zmiękczając go i wygładzając, oraz zwiększa jego przepuszczalność, co ułatwia wchłanianie innych substancji 
aktywnych zawartych w kosmetyku. Tak nawilżone i gładkie stopy pozwolą Ci śmiało iść przez życie.  

COMPLETE CARE 
Dzięki produktom pielęgnacyjnym do stóp będziesz zachwycać gładką, odżywioną i nawilżoną skórą na 
każdym kroku. 



7170 

WYGŁADZAJĄCY PEELING DO RĄK 
SMOOTHING HAND PEELING

Podaruj skórze dłoni wygładzającą terapię, dzięki której stanie się wyjątkowo 
miękka, nawilżona i bardziej elastyczna. Za sprawą perlitu wulkanicznego oraz 
sproszkowanej łupiny orzecha włoskiego peeling delikatnie złuszcza martwy 
naskórek, pobudzając go do odnowy. Dzięki kojącym właściwościom pantenolu i 
alantoiny oraz trójglicerydom dłonie staną się Twoją najpiękniejszą wizytówką.

 ` doskonale wygładza nawet najbardziej przesuszoną i spierzchniętą 
skórę dłoni

 ` idealnie przygotowuje skórę dłoni do dalszych zabiegów 
pielęgnacyjnych

 ` dzięki temu, że dobrze się rozprowadza i ma delikatny, przyjemny 
zapach peeling dłoni zamienia się w prawdziwy relaks

100 ml | 501005

19,90 PLN
199,00 PLN / 1 l

ODŻYWCZY KREM DO RĄK
NOURISHING HAND CREAM

Dzięki bogatej recepturze widocznie poprawia kondycję skóry dłoni, pozostawiając 
ją miękką i gładką. Zawiera mocznik i glicerynę, które wnikają w skórę, intensywnie 
i długotrwale ją nawilżając. Kojący pantenol łagodzi podrażnienia, a wartościowe 
oleje – kokosowy i awokado – odżywiają, regenerują i lekko natłuszczają skórę.

 ` dobrze się rozprowadza i szybko wchłania
 ` pozostawia na skórze delikatny film, który zapobiega jej wysuszeniu
 ` hipoalergiczny

100 ml | 501004

17,90 PLN
179,00 PLN / 1 l

KREMOWY ŻEL POD PRYSZNIC
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Doskonale oczyszcza ciało, pozostawiając uczucie gładkości. Przeznaczony do każdego typu skóry, także dziecięcej  
od 3. roku życia. Zawiera olejek migdałowy, który zapobiega odwodnieniu skóry, intensywnie ją nawilża i wygładza. Dodatek 
pantenolu i alantoiny działa łagodząco.

 ` delikatnie się pieni i zawiera łagodne środki myjące

250 ml | 501002

27,90 PLN
111,60 PLN / 1 l

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY BALSAM DO CIAŁA
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

Bogata formuła balsamu, zawierająca m.in. olej migdałowy, olej kokosowy, pantenol, alantoinę oraz bisabolol, intensywnie nawilża, 
uelastycznia oraz odżywia skórę. Balsam doskonale wygładza szorstką oraz przesuszoną powierzchnię skóry, pozostawiając ją 
miękką i gładką. 

 ` dzięki starannie wyselekcjonowanej recepturze delikatnie natłuszcza skórę, zapewniając natychmiastowe uczucie 
komfortu i nawilżenia

 ` działa łagodząco i kojąco oraz chroni przed przesuszeniem

250 ml | 501003

31,90 PLN
127,60 PLN / 1 l

UNIWERSALNY KREM PIELĘGNACYJNY
COMPLETE CARE CREAM

Kompleksowa pielęgnacja dla całej rodziny. Dzięki wyjątkowej, delikatnej formule nadaje się do każdego typu skóry, także wrażliwej 
i dziecięcej od 3. roku życia. Pozostawia delikatny film ochronny, a składniki w nim zawarte optymalnie nawilżają i wygładzają 
skórę twarzy, ciała i rąk.

 ` zawiera oleje z kokosa i awokado wzmacniające barierę ochronną skóry 
 ` z pantenolem oraz alantoiną, które łagodzą podrażnienia i działają przeciwzapalnie
 ` z kompleksem witamin C i E opóźniających procesy starzenia

30 ml | 501001

26,90 PLN
896,67 PLN / 1 l

MAŁY KREM, DUŻA PRZYJEMNOŚĆ 

Ten kosmetyk warto mieć zawsze przy sobie. Jest doskonały do zabrania w podróż.  
Ma niewielki rozmiar, więc zmieści się nawet w małej torebce.

COMPLETE CARE 
Co zrobić, aby codziennie wyglądać zachwycająco? Nasz przepis jest prosty. To zadbana i nawilżona skóra. Dzięki 
kosmetykom COMPLETE CARE pielęgnacja twarzy, dłoni oraz ciała jest niezwykle łatwa i przyjemna.
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SZAMPON DLA MĘŻCZYZN
MEN’S SHAMPOO

Szampon przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
skóry głowy i włosów mężczyzn. Zawiera 
wzmacniającą i odbudowującą strukturę 
włosa keratynę oraz jedwab, który tworząc 
na jego powierzchni delikatny film, chroni 
przed negatywnym działaniem czynników 
zewnętrznych. 

 ` składniki szamponu, takie jak pantenol 
i bogaty w witaminę E olej arganowy, 
zapobiegają wysuszaniu włosów 
i doskonale je odżywiają

230 ml | 501011

19,90 PLN
86,52 PLN / 1 l

SZAMPON DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH
COLORED HAIR SHAMPOO

Intensywny i głęboki kolor przez  
niewiarygodnie długi czas? Tak. Szampon 
doskonale odżywia włosy, przeciwdziałając 
jednocześnie ich wysuszaniu. Zawarty w składzie 
ekstrakt z miłorzębu japońskiego wzmacnia 
je, a filtr UV wspomaga ich ochronę przed 
negatywnym działaniem promieni słonecznych, w 
tym przed blaknięciem koloru.

 ` pozostawia lśniące i zdrowo wyglądające 
włosy

 ` dzięki zawartości protein mlecznych 
sprawia, że są niezwykle miękkie  
w dotyku i łatwo je modelować

230 ml | 501013

19,90 PLN
86,52 PLN / 1 l

SZAMPON 
PRZECIWŁUPIEŻOWY
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Zapomnij o nieestetycznych śladach łupieżu 
na ubraniach. Za sprawą wyspecjalizowanych 
składników aktywnych – takich jak pirytionian 
cynku – regularnie stosowany skutecznie 
koi podrażnioną skórę głowy i przywraca jej 
naturalną równowagę.

 ` minerały z Morza Martwego działają 
na włosy niezwykle odżywczo 
i remineralizująco, nadając im 
sprężystość, miękkość i blask

 ` przeznaczony do codziennej 
pielęgnacji

230 ml | 501014

19,90 PLN
86,52 PLN / 1 l

SZAMPON DO WŁOSÓW 
CIENKICH I POZBAWIONYCH 
PUSZYSTOŚCI
VOLUME SHAMPOO

Nadaje włosom puszystości oraz optycznie 
zwiększa ich objętość. W starannie 
wyselekcjonowany skład wchodzi m.in. pantenol, 
który poprawia nawilżenie włosa, oraz pochodna 
protein pszenicy – składnik dodający objętości  
i miękkości. 

 ` cenne ekstrakty roślinne oczyszczają 
i koją skórę głowy

 ` składniki aktywne zostały dobrane tak, aby 
przeciwdziałać elektryzowaniu się włosów, 
ułatwiać ich rozczesywanie oraz dodawać im 
wyjątkowej lekkości

230 ml | 501010

19,90 PLN
86,52 PLN / 1 l

SZAMPON DO WŁOSÓW 
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH 
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Dedykowany włosom potrzebującym intensywnej 
regeneracji. Skrupulatnie wyselekcjonowane 
składniki, takie jak sok z liści aloesu, gliceryna, 
hialuronian sodu, doskonale nawilżają włosy. 
Specjalnie opracowana formuła ułatwia 
rozczesywanie, a także przeciwdziała elektryzowaniu 
i łamaniu się włosów. 

 ` szybka i intensywna odbudowa włosów 
zniszczonych farbowaniem, suszeniem czy 
prostowaniem

 ` wyjątkowe połączenie składników 
aktywnych powoduje, że stają się 
niesamowicie miękkie, wygładzone i bardziej 
elastyczne

230 ml | 501012

19,90 PLN
86,52 PLN / 1 l

ODŻYWKA DO WŁOSÓW 
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH 
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Wyjątkowa receptura pomaga zregenerować 
nawet najbardziej zniszczone włosy, nadając im 
piękny, zdrowy wygląd. Dzięki kremowej formule 
bogatej w składniki aktywne, takie jak pantenol czy 
hialuronianu sodu, dogłębnie nawilża i regeneruje 
włosy, chroniąc je przed wysuszeniem.  

 ` niezwykle wartościowe masło shea 
intensywnie odżywia włosy, sprawiając, że 
stają się gładkie i błyszczące

 ` spłukiwana
 ` dla lepszych efektów zalecamy stosowanie 
razem z szamponem do suchych  
i zniszczonych włosów

180 ml | 501015

17,90 PLN
99,44 PLN / 1 l

Zdrowe i lśniące włosy są Twoją najpiękniejszą ozdobą. Aby utrzymać je w jak najlepszej kondycji, stosuj 
pielęgnację dopasowaną do ich potrzeb. Z szamponami linii COMPLETE CARE z łatwością o nie zadbasz, 
dostarczając im składników odżywczych najwyższej jakości.

COMPLETE CARE 
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PRZYWRACA 
NATURALNĄ BIEL 

ZĘBÓW JUŻ
PO DWÓCH 

TYGODNIACH 
STOSOWANIA

PASTA DO ZĘBÓW ŁAGODZĄCA 
NADWRAŻLIWOŚĆ 
SENSITIVE TOOTHPASTE 

Odczuwasz dyskomfort podczas jedzenia i picia? Dzięki paście do zębów 
na nadwrażliwość zmniejszysz dolegliwości związane  
z odsłoniętymi kanalikami zębinowymi. To doskonała odpowiedź na 
problem wrażliwych zębów i dziąseł. 

 ` zmniejsza dyskomfort podczas spożywania ciepłych lub 
zimnych produktów

 ` delikatna formuła pasty chroni wrażliwe zęby, pomagając przy 
tym utrzymać mocne dziąsła

 ` przeznaczona dla osób dorosłych

75 ml  | 501006

19,90 PLN
265,33 PLN / 1 l

WYBIELAJĄCA PASTA DO ZĘBÓW
WHITENING TOOTHPASTE

Zachwycaj pięknym uśmiechem pełnym blasku. Dzięki doskonale 
dobranym składnikom aktywnym pasta już po dwóch tygodniach 
stosowania zapewnia widoczny efekt przywrócenia naturalnej bieli 
zębów. 

 ` usuwa przebarwienia spowodowane spożywaniem 
niektórych produktów – takich jak kawa czy herbata  
– oraz paleniem tytoniu

 ` bogata receptura, w skład której wchodzi m.in. fluorek sodu, 
efektywnie mineralizuje szkliwo, wzmacniając je  
i zmniejszając ryzyko próchnicy 

 ` przeznaczona dla osób dorosłych

75 ml  | 501008

19,90 PLN
265,33 PLN / 1 l

COMPLETE CARE 
W trosce o Twój promienny, pełen blasku uśmiech stworzyliśmy wysoko wyspecjalizowane produkty 
do codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Za sprawą doskonale dobranych składników aktywnych będziesz 
cieszyć się pięknymi, białymi zębami oraz zdrowymi dziąsłami.

3 W 1 
POTRÓJNE DZIAŁANIE 

DLA MOCNYCH 
DZIĄSEŁ: ŁAGODZI, 

REGENERUJE, CHRONI

PASTA DO ZĘBÓW  
WZMACNIAJĄCA DZIĄSŁA 
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Dzięki specjalistycznej recepturze opracowanej przez  
ekspertów zapewnia kompleksowe wsparcie dla osób  
z problemem wrażliwych dziąseł.

 ` o potrójnym działaniu: łagodzi podrażnione dziąsła, 
regeneruje je i chroni przed mikrouszkodzeniami

 ` stanowi doskonałą profilaktykę paradontozy
 ` przeznaczona dla osób dorosłych

75 ml | 501007

19,90 PLN
265,33 PLN / 1 l

UNIKALNA, 
TRANSPARENTNA 

FORMUŁA BEZ 
SZTUCZNYCH 
BARWNIKÓW  

I ALKOHOLU

PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ  
O SMAKU ŁAGODNEJ MIĘTY 
MILD MINT MOUTHWASH

Za sprawą wysoko wyspecjalizowanej formuły doskonale uzupełnia 
codzienną pielęgnację zębów i dziąseł. Skutecznie dociera do miejsc 
trudno dostępnych dla szczoteczki, pomagając zadbać o higienę jamy 
ustnej. Łagodny, miętowy smak zapewnia uczucie czystości w jamie 
ustnej i długotrwałe odświeżenie oddechu. Nie zawiera sztucznych 
barwników.

 ` zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej – jednej z głównych 
przyczyn próchnicy i paradontozy – oraz kamienia nazębnego 

 ` długotrwale odświeża oddech
 ` nie zawiera alkoholu
 ` przeznaczony dla osób dorosłych

500 ml | 501009

24,90 PLN
49,80 PLN / 1 l

SKUTECZNIE 
ZMNIEJSZA 

DYSKOMFORT 
PODCZAS 

SPOŻYWANIA 
CIEPŁYCH I ZIMNYCH 

PRODUKTÓW



WYRAŹ SIEBIE
Makijaż jest znany od starożytności. 

Pełni tak różne role, jak różna i zmienna jest kobieca natura. Jednym razem pozwala podkreślić 
urodę i dodać pewności siebie, drugim wykreować zupełnie nowy wizerunek, odpowiedni 
do nastroju i sytuacji. Za sprawą fantastycznych kosmetyków Federico Mahora stworzysz 

makeup wpisujący się w obowiązujące trendy. Nie bój się eksperymentować 
– graj kolorami i zamień makijaż w beztroską zabawę.

Wizualizacje kolorów kosmetyków do makijażu mają charakter poglądowy 
Rzeczywiste odcienie mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych na 
zdjęciach. Jest to zależne od światła, jakości druku i ustawień monitora.



RÓŻNORODNOŚĆ 
JEST TRENDY 
Ten sezon zapadnie wszystkim w pamięć, bo w makijażu będą liczyć się emocje, unikalność i kreatywność. 
Koniec szablonowych looków, które możemy oglądać w mediach społecznościowych czy telewizji – czas 
wyróżnić się z tłumu. Inspiruj się sztuką, nie bój się koloru i intensywnego rozświetlenia. 

Więcej kosmetyków wpisujących się w najnowsze trendy szukaj w naszym katalogu.  
Opatrzyliśmy je specjalnymi znakami.

JESIEŃ-ZIMA 2019-2020

• TREND: POSTAW NA RÓŻ 

• TREND: MOCNE USTA

• TREND: INTENSYWNY KOLOR 

• TREND: GLAMOUR

• TREND: ROZŚWIETLONA SKÓRA

• TREND: IDEALNA CERA

• TREND: KOCIE OKO

Dominujący w poprzednim sezonie glow wciąż będzie 
wyznaczał trendy. Świeża, zdrowo i młodo wyglądająca 
skóra to podstawa Twojego makijażu. Taki efekt 
osiągniesz, bawiąc się światłem za pomocą rozświetlaczy 
w płynnej i pudrowej formie. Wystarczy, że na powieki 
dodasz  brokatowe cienie w kolorach złota, srebra 
i miedzi, a Twój look wnet stanie się glamour. Nie bój się 
połysku – możesz śmiało nadawać go także skroniom oraz 
ustom – jesień i zima nie muszą być nudne.  

To właśnie tutaj możesz puścić wodze fantazji i poczuć 
się jak na wybiegu najlepszych projektantów, nakładając 
na powieki intensywne kolory, zwłaszcza w odcieniach 
zieleni, niebieskiego i fioletu, oraz mocno podkreślając usta 
czerwienią, bordo czy najsmakowitszymi odcieniami  tego 
sezonu – karmelem i czekoladą. Trend artful pozwoli Ci 
wyrazić wszystko to, co w Tobie drzemie, czyniąc makijaż 
prawdziwym dziełem sztuki –Twoim autorskim  
i niepowtarzalnym dziełem. 

FOCUS NA POŁYSK

ARTYSTYCZNA DUSZA 

Automatyczna kredka do oczu long-lasting Ocean Reflection, Pomadka klasyczna COLOR INTENSE Burgundy Wine, Długotrwała matowa pomadka w płynie Violet,  
Płynny rozświetlacz 3D GLOWING DROPS, Róż MIX & MATCH Charisma i Desire, Cień do powiek MIX & MATCH Ultramarine, Lovely Orchid, Nautica, Infusion i Copper Goddes
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TREND 2019

JESIEŃ/ZIMA



8180

NOWOŚCI MAKEUP
 8180

Poznałaś już trendy nadchodzącego sezonu, czas poznać nasze nowe produkty, dzięki którym  
z łatwością wykonasz najmodniejszy makeup. Pierwszy z nich – Wielofunkcyjna baza pod 
makijaż SPF 30 o beżowym odcieniu (str. 82-83) – nada Twojej skórze piękny, zdrowy 
wygląd i delikatnie wyrówna jej koloryt. Możesz nosić ją pod makijaż lub jako samodzielny 
kosmetyk, podkreślając swoje naturalne piękno. Natomiast w momentach, w których będziesz 
potrzebować wysokiego krycia bez efektu maski doskonale sprawdzi się Podkład kryjący 
IDEAL COVER EFFECT (str. 84-85). Dzięki długotrwałej formule odpornej na wilgoć zapewnia 
perfekcyjny wygląd w każdej sytuacji. W tym sezonie w Twojej kosmetyczce nie może też 
zabraknąć Cieni do powiek LONG LASTING SPARKLE (str. 104-105) w trzech zniewalających 
odcieniach: krystalicznym Ice Palace, promienistym Golden Treasure oraz iskrzącym Copper Grace. 
Pozostawiając na powiekach oszałamiający, intensywny połysk, doskonale wpisują się  
w jednocześnie elegancki i przebojowy styl glamour. Łącz trendy i nasze znakomite kosmetyki, 
daj się zapamiętać.  



TWARZ
Nieskazitelna cera, przepięknie uwydatnione kości policzkowe… Wyglądaj świeżo i promiennie w każdej sytuacji. 

6 KROKÓW DO
PERFEKCYJNEJ CERY

KROK 1
Baza
• przedłuża trwałość 
    makijażu

KROK 2
Podkład
• wyrównuje koloryt
• pielęgnuje skórę

KROK 3
Korektor
• ukrywa  
    niedoskonałości cery

KROK 4
Puder
• nadaje matowe 
    wykończenie
• utrwala makijaż

KROK 5
Zestaw do konturowania
• modeluje kształt twarzy

KROK 6
Rozświetlacz 
• dodaje skórze 
    młodzieńczego blasku
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WIELOFUNKCYJNA BAZA POD 
MAKIJAŻ SPF 30
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Kremowa emulsja o beżowym odcieniu nadaje skórze piękny, 
zdrowy wygląd i delikatnie wyrównuje koloryt. Doskonale 
wygładza cerę, jednocześnie wspomagając ochronę przed 
szkodliwym działaniem promieni UV.

 ` o wyjątkowo lekkiej formule
 ` nie gromadzi się w zmarszczkach,  
nie obciąża ani nie wysusza cery

 ` wzbogacona o wodę rumiankową  
oraz ekstrakty z aloesu i nagietka

 ` pięknie pachnie
 ` nie zawiera glutenu

30 ml | 601312

59,90 PLN
199,67 PLN / 100 ml

STOSUJ POD MAKIJAŻ LUB JAKO 
SAMODZIELNY KOSMETYK

VEGAN FRIE
N

D
LY

NOWOŚĆ

WYSOKA OCHRO
N

A 

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2019-10-10

TREND 2019

IDEALNA CERA



SOFT BEIGE
601106

NUDE
601105

TOFFEE
601108

DARK BROWN
601109

OLIVE BEIGE
601107

DŁUGOTRWAŁA FORMUŁA ODPORNA NA WILGOĆ
• doskonały na upalne dni
• polecany osobom aktywnym fizycznie
• pozwala cieszyć się perfekcyjnym wyglądem nawet podczas treningu
• idealny na tzw. wielkie wyjścia

PODKŁAD KRYJĄCY IDEAL COVER EFFECT 
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Zapewnia półmatowe wykończenie oraz perfekcyjny wygląd bez efektu maski przez 
niewiarygodnie długi czas. Za sprawą lekkiej i jedwabistej konsystencji precyzyjnie się 
rozprowadza. Zawiera drogocenne witaminy B3 oraz E.  

 ` odporny na wilgoć
 ` tuszuje wszelkie niedoskonałości
 ` doskonale wyrównuje koloryt skóry
 ` o wysokim stopniu pigmentacji
 ` bardzo wydajny – jednolicie kryje  
i delikatnie matuje po aplikacji nawet cienkiej warstwy

30 ml 

69,90 PLN
230,00 PLN / 100 ml

IDEALNY DO KAŻDEGO TYPU CERY

16h
DO 16 H BEZ P

O
PR

AW
EK

NOWOŚĆ

 

 
  

 
TREND 2019

IDEALNA CERA
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NB01

BAZA SILIKONOWA 
SILICONE BASE

Przedłuża trwałość makijażu. Matuje 
i zapewnia świeży wygląd przez długi czas. 
Sprawia, że skóra staje się gładka, a pory 
i drobne zmarszczki mniej widoczne.

 ` z kompleksem witamin C i E,  
który działa antyoksydacyjnie

 ` polecana do skóry wymagającej 
zmatowienia, z tendencją  
do świecenia się

15 ml | NB01

35,90 PLN
239,33 PLN / 100 ml

MATUJE 
I WYGŁADZA 
NIERÓWNOŚCI

CLASSIC BEIGE
601205

LIGHT NUDE
601204 

SATIN SAND
601206
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PŁYNNY ROZŚWIETLACZ 3D GLOWING DROPS  
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Natychmiastowo rozświetla cerę i dodaje jej blasku. O jedwabistej, płynnej formule. 
Nie pozostawia smug i nie obciąża skóry. 

 ` zapewnia zjawiskowo świeży i promienny wygląd
 ` optycznie odmładza skórę i niweluje oznaki zmęczenia
 ` idealny do makijażu techniką strobingu
 ` z formułą zawierającą olej z kiełków pszenicy i betainę
 ` do punktowego stosowania na różne części twarzy i ciała 
 ` można nakładać go zarówno pod, jak i miejscowo  
na podkład lub z nim zmieszać bezpośrednio przed aplikacją

 ` z pipetą umożliwiającą wygodne dozowanie
 ` odpowiedni dla wegetarian

10 ml | 601311 

39,90 PLN
399,00 PLN / 100 ml 

PODKŁAD LIFTINGUJĄCY 
BLUR EFFECT
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Doskonale kryje niedoskonałości i wyrównuje 
koloryt skóry. Gwarantuje nieskazitelny, młody i 
naturalny wygląd bez efektu maski. Dzięki lekkiej, 
płynnej konsystencji doskonale się rozprowadza. 

 ` zapobiega błyszczeniu skóry
 ` zapewnia efekt miękkiego wykończenia
 ` wywołuje natychmiastowy wizualny efekt 
liftingu

 ` odpowiedni dla wegetarian

30 ml 

69,90 PLN
230,00 PLN / 100 ml

DOSKONAŁY DO CERY DOJRZAŁEJ

Efekt blur, nazywany także efektem soft focus lub 
miękkiego wykończenia, to termin doskonale znany 
w fotografii. Pozwala wygładzić wszystkie ostre 
kontury i rozmyć obraz na zdjęciu tak, by twarz modela 
wyglądała na nieskazitelną i idealnie gładką.  
W kosmetyce wywołuje łudząco podobne efekty.  
Dzięki składnikom o specyficznych właściwościach 
optycznych tworzy na powierzchni skóry warstwę, 
która równomiernie odbija i rozprasza światło, 
maskując niedoskonałości cery. 

Powiększy  
optycznie oczy

Rozświetli  
spojrzenie

Wysmukli nos i nada 
mu estetyczny kształt

Wypełni usta

Podkreśli brodę  
i optycznie powiększy  
dolną wargę

Rozświetli czoło

Uwypukli kości  
policzkowe

JAK WYKONAĆ 
MAKIJAŻ METODĄ 
STROBINGU

TREND 2019

IDEALNA CERA

TREND 2019

ROZŚWIETLONA SKÓRA



PT2

 P020

PERFECT BEIGE 
 NP16

KONTUROWANIE  
W 3 PROSTYCH KROKACH

PODKREŚL ATUTY 
SKORYGUJ KSZTAŁT TWARZY 
UKRYJ NIEDOSKONAŁOŚCI

1.

2.

ZESTAW  
DO KONTUROWANIA TWARZY 
CONTOUR KIT 

Niezastąpione trio do profesjonalnego modelowania  
twarzy: puder do konturowania, bronzer i rozjaśniacz. 

 ` harmonijnie dobrane kolory
 ` aksamitna konsystencja
 ` ze składnikami zmniejszającymi błyszczenie cery
 ` w eleganckiej kasetce z lusterkiem

6,6 g | ZT1

49,90 PLN
756,06 PLN / 100 g

3.

KROK 2
Bronzer

• Policzki  
• Nos   
Wzmacnia efekt  
konturowania, nadaje  
skórze odcień naturalnej,  
zdrowej opalenizny.
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TRANSPARENTNY PUDER SYPKI 
FIXING POWDER 

Gwarantuje trwałe wykończenie makijażu.  
Doskonałe połączenie składników mineralnych  
daje efekt matowej, aksamitnej w dotyku skóry.

 ` dopasowuje się do barwy podkładu  
i karnacji

 ` delikatnie pachnie białą herbatą

10 g | PT2 

44,90 PLN
449,00 PLN / 100 g

MINERALNY PUDER SYPKI 
MINERAL LOOSE POWDER 

Idealny do utrwalenia podkładu i perfekcyjnego 
wykończenia makijażu. Zawiera krzemionkę, 
która optycznie zmniejsza zmarszczki i drobne 
niedoskonałości skóry.

 ` z pochłaniającym sebum kaolinem
 ` niezwykle wydajny i trwały

10 g | NP16 

49,90 PLN
499,00 PLN / 100 g

PUDER BAMBUSOWY 
BAMBOO POWDER 

Transparentny, odpowiedni do każdego rodzaju 
skóry. Doskonały do wykończenia makijażu  
i poprawek w ciągu dnia. 

 ` z matującym ekstraktem z bambusa
 ` kosmetyk, który warto mieć zawsze  
pod ręką

6,4 g | P020 

39,90 PLN
623,44 PLN / 100 g

DOSKONAŁY 
MAT I WYGŁADZENIE

TRWAŁE 
WYKOŃCZENIE 
MAKIJAŻU

AKSAMITNA CERA, 
IDEALNIE  
WYRÓWNANY 
KOLORYT

UTRWALAJĄCY SPRAY  
DO MAKIJAŻU 
MAKE UP SETTING SPRAY 

Tworzy niewidzialną powłokę, która zabezpiecza 
makijaż. Bez uczucia lepkości i ściągnięcia.

 ` w ciągu dnia odświeży cerę i doda jej blasku
 ` w formie lekkiej, nawilżającej mgiełki

100 ml | UM1 

24,90 PLN
24,90 PLN / 100 ml

KROK 3
Rozjaśniacz

• Łuk brwiowy 
• Szczyty kości policzkowych 
• Grzbiet nosa  
• Pod oczami 
• Łuk Kupidyna  
• Środek czoła  
• Kości skroniowe  
• Broda   

Uwypukla i eksponuje centralną 
część twarzy. Dodaje skórze blasku  
i odbija światło, ukrywając niedoskonałości. 

KROK 1
Puder do konturowania

• Pod policzkami 
• Linia żuchwy 
• Boki nosa   
Stworzy wrażenie cienia, 
podkreśli kości policzkowe.



24 x 12 x 6 x 16 x 8 x 4 x

4 x 2 x 1 x8 x 4 x 2 x

90  91

KASETKI 
PALETTES

Idealne dla osób, które cenią praktyczność 
i wygodę. Skompletujesz w nich produkty 
potrzebne do stworzenia perfekcyjnego 
makijażu i pomieścisz wszystkie swoje 
pomysły. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia. 

KASETKA XXL  
XXL PALETTE

608121

79,00 PLN

KASETKA XL  
XL PALETTE

608120

59,00 PLN

WYGODNE ZAMKNIĘCIE NA MAGNES 
DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ ZARÓWNO 
W PODRÓŻY, JAK I NA CO DZIEŃ

KASETKA MAŁA 
SMALL PALETTE

608101 

29,90 PLN

JAK TWORZYĆ ZESTAWY MIX & MATCH
KROK 1 KROK 2 KROK 3
WYBIERAJ
idealne kasetki dla siebie, dostosowane  
do Twoich potrzeb

ŁĄCZ
dowolne kosmetyki

WYMIENIAJ
je kiedy tylko zechcesz  
– eksperymentuj  
z odcieniami i baw się układem 
kosmetyków

cienie

pudry

róże
i rozświetlacze

XL

XXL
mała

duża

KASETKA DUŻA
LARGE PALETTE 

608102 

39,90 PLN

pomieści pomieści

przykład przykład

przykład przykład

pomieścipomieści

MIX & MATCH
Wybieraj, łącz, wymieniaj – dzięki magnetycznym kasetkom MIX & MATCH skompletujesz kosmetyki, które 
idealnie pasują do Ciebie. Stwórz swój perfekcyjny zestaw z cieni do powiek, cieni do brwi, pudrów, róży  
i rozświetlaczy.



GOLDEN TAN 
602001

PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

15 g 13 g 14 g
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 Z DROBINKAMI

PUDER 
POWDER 

13 g, 14 g, 15 g 

44,00 PLN
338,46 PLN / 100 g
314,29 PLN / 100 g
293,33 PLN / 100 g

CINNAMON ROLL 
602019

RADIANT GLOW
602018

WIELOFUNKCYJNY KOREKTOR 
MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

Po rozprowadzeniu go na skórze niedoskonałości znikają w mgnieniu oka.

 ` kremowa konsystencja
 ` nie wysusza 
 ` idealny do korygowania cieni pod oczami 

1,5 g 

34,00 PLN
2266 PLN / 100 g

 

PUDER 
POWDER 

14 g 

44,00 PLN
314,29 PLN / 100 g  

 ` puder rozświetlający 
 ` wyrównuje koloryt 
i subtelnie rozświetla 
skórę

 ` efekt młodej, świeżej  
i promiennej cery

 ` zdrowy  
i wypoczęty wygląd

 ` puder brązujący 
 ` efekt naturalnej 
opalenizny

 ` rozświetlenie cery
 ` do każdego typu 
karnacji

Radiant Glow i Cinnamon Roll to produkty, które nakłada się na samym końcu wykonywania  
makeupu. Wystarczy ich niewielka ilość, by cera zyskała piękny blask i zdrowy koloryt. To kropka  
nad i w codziennym makijażu.

UKRYTE NIEDOSKONAŁOŚCI

ZDROWY KOLOR 
I PROMIENNA CERA

ROZŚWIETLENIE 
I OPTYCZNE 
ODMŁODZENIE

DOSKONAŁE UTRWALENIE

MIX & MATCH
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu. Stwórz własną kasetkę pełną doskonałych 
kosmetyków do makijażu MIX & MATCH. 

TREND 2019
ROZŚWIETLONA SKÓRA



WHITE GOLD
602101

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

LIBERTÉ 
602206

COCKTAIL PEACH 
602202

DESIRE 
602203

AMOUR 
602205

CHARISMA 
602201   
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  Z DROBINKAMI

ROZŚWIETLACZ 
HIGHLIGHTER

Wystarczy jedno pociągnięcie pędzla, by Twoja cera 
lśniła pięknym blaskiem.

 ` efekt wypoczętej cery
 ` makijaż w stylu glamour
 ` wydobywa naturalną promienność skóry

6,5 g 

34,00 PLN
523,08 PLN / 100 g

RÓŻ
BLUSH

Dzięki szerokiemu wyborowi odcieni  
z pewnością znajdziesz idealny róż dla siebie.

 ` efekt ożywionej cery
 ` nadaje zdrowy koloryt 
 ` doskonale się rozprowadza

6,5 g 

29,90 PLN
460,00 PLN / 100 g

WYGLĄDA ŚWIEŻO I MŁODZIEŃCZO  
NA KAŻDYM ODCIENIU SKÓRY

WILD SUNSET 
602204

TREND 2019

POSTAW NA RÓŻ



PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

GOLDEN RULE
(2,5 g) 606011

SHOWTIME
(2,5 g) 606009

DOLCE VITA
(2,5 g) 606015

SILVER LINING 
(2,6 g) 606008

MOONDUST
(2,8 g) 606021

GALAXY
(2,8 g) 606010

DARK CHOCOLATE
(2,8 g) 606018

AUBERGINE QUEEN
(2,8 g) 606007

ALCHEMY
(2,5 g) 606004

WRAPPED IN SILK
(2,8 g) 606013

ANONYMOUS 
(2,8 g) 606022

 

INFUSION
(3 g) 606003

COPPER GODDESS
(3 g) 606016

FIRST LOVE 
(3 g) 606012

 

COLD SUGAR
(3 g) 606019

CHERRY COLA
(3 g) 606006

 

SIN
(3 g) 606014

FADE TO BLACK
(3 g) 606005

NAUTICA
(2,5 g)  606017

 

LOVELY ORCHID
(2,6 g) 606074

ULTRAMARINE
(2,8 g) 606071

NAKED SHIMMER
(2,5 g) 606020
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CIEŃ DO POWIEK 
EYESHADOW 

2,5 g, 2,6 g, 2,8 g, 3 g

16,90 PLN
676,00 PLN / 100 g 
650,00 PLN / 100 g 
603,57 PLN / 100 g 
563,33 PLN / 100 g

EFEKT MAT

EFEKT SATYNA

EFEKT POŁYSK

EFEKT GLAMOUR Z DROBINKAMI

KASETKA ZAWIERA CIENIE:
• LOVELY ORCHID (606074)
• ULTRAMARINE (606071)
• INFUSION (606003)
• SILVER LINING (606008)

MIX & MATCH

TREND 2019

INTENSYWNY KOLOR
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NIEBIESKIE LUB SZARE

• odcienie kontrastujące: brązy, miedzie, 
beże, złota, pomarańcze, brzoskwinie, 
korale, fiolety, róże

• odcienie harmonijne: szarości, błękity, 
granaty, grafity, srebra

ZIELONE

• odcienie kontrastujące: fiolety, róże, 
purpury, korale 

• odcienie harmonijne: zielenie, beże, 
złota, miedzie, brązy, szarości, grafity

PIWNE LUB BRĄZOWE

• odcienie kontrastujące: granaty, błękity, 
zielenie, turkusy, fiolety, purpury, róże

• odcienie harmonijne: brązy, beże, 
miedzie, złota, oranże, korale

DOBIERZ IDEALNY CIEŃ DO KOLORU SWOICH OCZU

MIX & MATCH

KASETKA ZAWIERA CIENIE:
• FIRST LOVE (606012)
• DOLCE VITA  (606015)
• PEACH PASSION (606002)
• COPPER GODDESS (606016)



SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

PRETTY IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065
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KREATOR OCZU 
EYE ZONE CREATOR

To wielofunkcyjne urządzenie do malowania 
oczu pozwoli Ci zostać kreatorką 
zniewalającego spojrzenia. 

 ` jednocześnie błyskawiczny i perfekcyjny 
makijaż

 ` odporny na wilgoć
 ` zmieści się w każdej kosmetyczce
 ` wielokrotnego użytku: umyj pod bieżącą 
wodą, wysusz i gotowe

606066 

45,90 PLN

WKŁAD Z CIENIAMI  
DO POWIEK 
EYESHADOW REFILL

Złoty cynamon czy lśniące srebro? A może oba naraz? 
Wybierz swoje ulubione kolory cieni  
i przyłącz je do profesjonalnego Kreatora oczu. 

 ` szeroki wachlarz kolorów 
 ` długotrwała formuła
 ` wspaniale się rozprowadza

0,8 g

33,90 PLN
4237,50 PLN / 100 g

WYSTARCZA AŻ DO  
150 APLIKACJI 

DOSKONALE  
ROZPROWADZA CIEŃ 

NA POWIECE

POZWALA NAMALOWAĆ 
PRECYZYJNĄ 

KRESKĘ

MIX & MATCH
Profesjonalny Kreator oczu sprawi, że będziesz kusić uwodzicielskim spojrzeniem. Wybierz swoje ulubione 
kolory i przyłącz je do innowacyjnych aplikatorów, które umożliwiają szybkie i precyzyjne nanoszenie cieni.  

TREND 2019

KOCIE OKO



MIX & MATCH
Oczy są zwierciadłem duszy, a brwi są… ich ramą. Dlatego tak ważne jest, aby były odpowiednio 
podkreślone. Dzięki nowatorskiemu Kreatorowi brwi w parę chwil będą wyglądać idealnie. To 
kosmetyk dla kobiet, które cenią swój czas, komfort oraz piękny wygląd.  
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KREATOR BRWI 
EYEBROW CREATOR

Marzysz o idealnych brwiach?  
Dzięki Kreatorowi brwi to pragnienie  
jest w zasięgu Twoich rąk.

 ` podkreśla kolor i kształt brwi
 ` dozuje idealną ilość cienia
 ` wygodny w użyciu
 ` poręczny i kompaktowy

607025 

45,90 PLN

WKŁAD Z CIENIAMI DO BRWI 
EYEBROW SHADOW REFILL

Idealnie dopasowane, naturalne odcienie sprawią, 
że Twoje brwi będą perfekcyjnie podkreślone. 

 ` zapewnia naturalny efekt
 ` pięknie podkreśla brwi
 ` wspaniale się rozprowadza
 ` perfekcyjnie modeluje łuki brwiowe

0,8 g

33,90 PLN
4237,50 PLN / 100 g
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OCZY
Podkreśl piękno swoich oczu. Za pomocą naszych kosmetyków wykonasz zniewalający makijaż – 
zarówno dzienny, jak i wieczorowy. Przepiękne kolory i niezwykle trwałe formuły produktów sprawią, 
że będziesz kusić spojrzeniem, któremu nie da się oprzeć.

ICE PALACE 
606075  

GOLDEN TREASURE 
606076  

COPPER GRACE 
606077  

CIEŃ DO POWIEK W KREMIE  
LONG LASTING SPARKLE
LONG LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW 

Pozostawia na powiekach zniewalający, intensywny połysk. 
Dzięki kremowo-pudrowej konsystencji z łatwością się 
aplikuje i nie gromadzi w załamaniach skóry. 

 ` niezwykle wydajny i trwały, utrzymuje się nawet 
przez cały dzień

 ` szybko zastyga na powiekach, nadając im 
oszałamiający blask

 ` nie klei się i nie osypuje

3,5 g 
69,90 PLN
1997,14 PLN / 100 g

BAW SIĘ MAKIJAŻEM CIESZ SIĘ WYGODĄ 
UŻYTKOWANIASTOPNIUJ NASYCENIE KOLORU, 

APLIKUJĄC KOLEJNE WARSTWY NABIERZ PALCEM NIEWIELKĄ  
ILOŚĆ CIENIA I ROZPROWADŹ  
NA POWIEKACH

VEGAN FRIENDLY

NOWOŚĆ

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2019-10-10
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INTENSYWNY KOLOR
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efekt: GŁĘBOKIE, 
HIPNOTYZUJĄCE 

SPOJRZENIE

AUTOMATYCZNA KREDKA DO OCZU 
LONG-LASTING
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Wyrazisty efekt przez niewiarygodnie długi czas?  
Od teraz to możliwe. Sprawdza się w makijażu dziennym  
i wieczorowym. Precyzyjnie rysuje zarówno grube, jak  
i cienkie linie. 

 ` utrzymuje się bez rozmazywania aż do 12 godzin
 ` dzięki miękkiej, aksamitnej teksturze doskonale  
się rozprowadza

 ` funkcjonalny, automatyczny mechanizm  
z wbudowaną temperówką ułatwia szybkie  
i precyzyjne wykonanie makijażu 

 ` szeroki wybór kolorów – z pewnością  
wybierzesz coś dla siebie

 ` testowana okulistycznie

0,31 g 

19,90 PLN
6419,35 PLN / 100 g

DŁUGOTRWAŁA KREDKA-KAJAL  
DO OCZU  
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL 

Czaruj pięknym, głębokim spojrzeniem. Rozprowadź 
kredkę na linii wodnej oka, by optycznie je powiększyć  
i rozświetlić, niwelując oznaki zmęczenia.

 ` wyjątkowa trwałość – aż do 12 godzin
 ` optycznie powiększa oczy i nadaje spojrzeniu 
wypoczęty, świeży wygląd

 ` wyjątkowo trwała i odporna na rozmazywanie  
 ` z wbudowaną, praktyczną temperówką 
 ` testowana okulistycznie  

0,33 g 

18,90 PLN
5727,27 PLN / 100 g

efekt: WIĘKSZE OCZY, 
ŚWIEŻE SPOJRZENIE



CRYSTAL BLACK 
KR11

CARBON BLACK 
EL02

DEEP BLACK 
607001

CB02
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BAZA POD CIENIE 
EYESHADOW BASE 

Zwiększa intensywność i głębię kolorów.  
Przedłuża trwałość makijażu. 

 ` cielista barwa wyrównuje koloryt skóry, 
tuszując niedoskonałości

 ` przeznaczona do wszystkich typów  
cieni do powiek

4 g | CB02 

25,90 PLN
647,50 PLN / 100 g

DIAMENTOWA KREDKA DO OCZU 
DIAMOND EYE PENCIL 

Z lśniącymi niczym diamenty drobinkami  
dodającymi spojrzeniu blasku.  

 ` w stylu glamour
 ` wodoodporna

0,34 g 

20,90 PLN
6147,06 PLN / 100 g

PŁYNNY EYELINER 
LIQUID EYELINER 

Pięknie podkreśla kontur oka i optycznie zagęszcza rzęsy, 
dodając spojrzeniu wyrazistości. 

 ` świetny sposób na szybki, klasyczny makijaż
 ` perfekcyjna i łatwa aplikacja

1,1 ml 

25,90 PLN
2354,55 PLN / 100 ml

Przechowuj
w pozycji pionowej,  

końcówką w dół

EYELINER 
BOTTLED EYELINER 

Intensywna czerń i niewiarygodna precyzja  
dla wyrazistego, zalotnego makijażu oczu. 

 ` długotrwały efekt, bez konieczności  
poprawiania kreski w ciągu dnia

 ` hipoalergiczny

5 ml 

24,90 PLN
498,00 PLN / 100 ml

STWÓRZ ZA POMOCĄ 
GĄBKI DO ROZCIERANIA 

UWODZICIELSKIE 
SMOKY EYES

TREND 2019

KOCIE OKO



BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09
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ZESTAW DO STYLIZACJI 
BRWI 
EYEBROW SET 

Praktyczna kasetka kryje we wnętrzu wosk 
do układania brwi, dwa matowe cienie do ich 
stylizacji oraz cień rozświetlający łuk brwiowy. 

 ` idealnie modeluje brwi, zapewniając 
wystylizowany, a jednocześnie naturalny  
wygląd

5,2 g | ZB1 

39,90 PLN
767,31PLN / 100 g

AUTOMATYCZNA  
KREDKA DO BRWI 
AUTOMATIC BROW PENCIL

Podkreśla kształt brwi i optycznie je zagęszcza. 

 ` zapewnia głęboki, trwały kolor  
i naturalny efekt

 ` z temperówką u nasady

0,31 g 

19,90 PLN
6419,35 PLN / 100 g

DODAJ SPOJRZENIU WYRAZISTOŚCI W 3 PROSTYCH KROKACH
KROK 1 KROK 2 KROK 3
• Nadaj brwiom kształt jednym 

z dwóch matowych cieni
• Utrwal je woskiem • Rozświetl łuk brwiowy 

jasnym cieniem, nałóż go tuż 
pod nim

DO KAŻDEGO TYPU 
URODY



DUŻA POJEMNOŚĆ 
AŻ 13,5 ML
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TUSZ DO RZĘS LEGENDARY FULL HD LASHES
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Za sprawą zaawansowanej formuły nadaje rzęsom ekstremalną 
objętość, uwodzicielsko je podkręca i maksymalnie wydłuża. Specjalnie 
zaprojektowana szczoteczka precyzyjnie rozdzieli i podkreśli każdą rzęsę, 
nawet tę najkrótszą. 

 ` idealnie uniesione i optycznie zagęszczone rzęsy już po pierwszej 
aplikacji

 ` nie tworzy grudek, nie osypuje się i nie rozmazuje
 ` zawiera woski, które działają odżywczo na rzęsy, poprawiając ich 
kondycję

 ` za sprawą ekstraktu z orzecha włoskiego oraz innowacyjnego 
heksapeptydu-1 zapewnia delikatny efekt koloryzacji rzęs 

13,5 ml | 607039  

49,00 PLN
362,96 PLN / 100 ml

WIELOWYMIAROWY 
EFEKT FULL HD

TUSZ DO RZĘS 
3 STEP MASCARA 

Innowacyjna formuła ekstremalnie 
zwiększa objętość rzęs, zapewniając 
im odpowiednie nawilżenie. 

 ` 3 w 1: wydłużenie, pogrubienie 
i uniesienie

 ` niezwykły kształt szczoteczki  
umożliwia naniesienie tuszu  
od nasady rzęs aż po same  
końce

8 ml | M002 PERFECT BLACK

33,90 PLN
423,75 PLN / 100 ml

TUSZ DO RZĘS 
LASH EXPERT MASCARA 

Idealny makijaż nawet do 12 godzin, 
bez rozmazywania i kruszenia. 

 ` maksymalnie wydłużone 
i zalotnie podkręcone rzęsy

 ` asymetryczna, giętka szczoteczka 
większymi wypustkami modeluje 
i unosi rzęsy, a mniejszymi – 
podkreśla i rozdziela nawet 
najkrótsze włoski

11 ml | M007 GLAM BLACK

33,90 PLN
308,18 PLN / 100 ml

TUSZ DO RZĘS 
PHENOMENAL MASCARA 

Zaawansowana formuła oraz 
ultraprecyzyjna szczoteczka 
gwarantują efekt panoramicznych 
rzęs. 

 ` z innowcyjnym składnikiem 
wspomagającym wzrost rzęs

 ` wydłużone, pogrubione, idealnie 
rozdzielone i podkręcone rzęsy

 ` elastyczna miniszczoteczka 
perfekcyjnie podkreśla nawet 
najkrótsze i najdelikatniejsze 
włoski

10 ml | M006 INTENSE BLACK

35,90 PLN
359,00 PLN / 100 ml

WODOODPORNY 
TUSZ DO RZĘS 
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Nadaje rzęsom niewiarygodną 
objętość, a doskonale wyprofilowana 
szczoteczka pozwala równomiernie 
rozprowadzić tusz od nasady aż 
po same końce, gwarantując efekt 
wydłużenia. Lotny silikon zawarty 
w składzie zapewnia długotrwałość.

 ` skutecznie chroni rzęsy przed 
działaniem wody i wilgoci

 ` odpowiedni dla wegan

8 ml | 607108

49,90 PLN
623,75 PLN / 100 ml

w
od

oo
dp

or
no

ść
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KREATOR BRWI I RZĘS 
BROW & LASH CREATOR 

Niezastąpiony duet żelu do brwi i bazy pod  tusz 
pozwala wykreować czarujące spojrzenie i wykonać 
perfekcyjny makijaż oczu. 

 ` transparentny żel idealnie układa  
niesforne włoski oraz utrwala nadany łukom 
brwiowym kształt

 ` baza pod tusz pogrubia i wydłuża rzęsy oraz 
nadaje im zachwycającą objętość, potęgując 
efekt działania każdej  
maskary

14 ml | BL1

33,90 PLN
242,14 PLN / 100 ml

SERUM WSPOMAGAJĄCE 
WZROST RZĘS 
EYELASH ENHANCING SERUM

Dzięki bimatoprostowi (to najefektywniejszy związek 
wspomagający wzrost włosów) serum zagęszcza 
i wzmacnia rzęsy oraz widocznie poprawia ich 
kondycję. Preparat mogą stosować osoby noszące 
szkła kontaktowe (przed aplikacją należy zdjąć szkła), 
po zakończonej chemioterapii, na przedłużone 
i zagęszczone rzęsy, na makijaż permanentny, a także 
po hennie rzęs.

 ` sprawia, że rzęsy stają się dłuższe i gęstsze 
 ` odżywia i regeneruje nawet najsłabsze włoski

3 ml | 607107

99,00 PLN
3300,00 PLN / 100 ml 

WODOODPORNY ŻEL 
NA TUSZ DO RZĘS 
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Tworzy niewidoczną powłokę, która każdy 
tusz zmienia w wodoodporny. Zabezpiecza 
przed kruszeniem i rozmazywaniem. 

 ` chroni rzęsy przed wilgocią i wodą
 ` hipoalergiczny

8 ml | WM1 

29,90 PLN
373,75 PLN / 100 ml

w
od

oo
dp

or
no

ść



TAFFY
604011

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016

MAUVE
604009
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DŁUGOTRWAŁA MATOWA POMADKA  
W PŁYNIE
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Perfekcyjny mat, który utrzymuje się na ustach przez wiele godzin. Ultralekka 
formuła nie tylko gwarantuje doskonałe, intensywnie matowe wykończenie, ale 
również nie obciąża ust, zapewniając wyjątkowe uczucie komfortu. Dzięki 
drogocennym, naturalnym składnikom, takim jak wosk pszczeli i olej z awokado, 
pomadka nie wysusza ust. Łatwa aplikacja i długotrwały kolor bez efektu sklejania, 
przesuszania i rozmazywania sprawią, że pokochasz ją od pierwszego użycia. 

 ` koniec z częstym poprawianiem makijażu – pomadka utrzymuje się na 
ustach aż do 6 godzin 

 ` wyjątkowy skład zapewnia intensywny, matowy kolor, który nie tylko nie 
wysusza ust, ale także pozostawia uczucie nawilżenia

 ` dzięki precyzyjnemu aplikatorowi, jedwabistej konsystencji  
i przyjemnemu zapachowi malowanie ust będzie sprawiać  
Ci prawdziwą radość 

6 ml 

39,00 PLN
650,00 PLN / 100 ml

USTA
Delikatnie podkreślone czy w mocnym, nasyconym kolorze? W makijażu ust dajemy Ci nieograniczony wybór.

POMADKA KLASYCZNA COLOR INTENSE 
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Gwarantuje pełne pokrycie ust intensywnym, matowym kolorem. Jej aplikacja to czysta 
przyjemność – dzięki kremowej konsystencji niezwykle łatwo się ją rozprowadza. Zawarty 
w składzie odżywczy olej z nasion chia sprawia, że pomadka nie wysusza ust. Dzięki 
temu wyglądają one niezwykle gładko i ponętnie. Długotrwały kolor bez przesuszania ust to 
marzenie każdej kobiety – teraz możesz je zrealizować dzięki pomadce klasycznej  COLOR 
INTENSE. 

 ` gwarantuje aksamitne, matowe wykończenie  
oraz intensywny kolor, który długo utrzymuje się na ustach

 ` z drogocennym olejem z nasion chia
 ` dzięki kremowej konsystencji nie klei się do ust, co zapewnia długotrwałe  
uczucie komfortu – nawet nie czujesz, że masz ją na ustach

4,2 g 

39,90 PLN
950,00 PLN / 100 g

CLASSIC 
NUDE
604221

AMAZING 
NUDE             
604231

RAVISHING 
ROSE
604222

PASSIONATE 
FIRE           
604229

CUTE 
PINK
604223

CLASSIC 
RED      
604232

BLAZING 
CORAL
604220

PASSIONATE 
RED
604226

SMOKED 
LYCHEE
604225

SWEET 
CORAL
604228

VIBRANT 
FUCHSIA
604224

CARMINE 
BLISS            
604230

DEEP  
PINK          
604235

BURGUNDY 
WINE        
604233

SPLENDID 
MAGENTA
604234

PLUM  
CHOCOLATE
604227

TREND 2019
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DWUFAZOWY PŁYN  
DO DEMAKIJAŻU 
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Łagodnie, a zarazem niezwykle skutecznie  
usuwa makijaż oczu i ust, także wodoodporny. 

 ` pozostawia skórę nawilżoną,  
miękką i gładką

 ` hipoalergiczny

150 ml | 609001

22,90 PLN
15,27 PLN / 100 ml

PŁYN MICELARNY 
MICELLAR LOTION 

Usuwa makijaż oraz oczyszcza cerę,  
idealnie przygotowując ją do dalszej pielęgnacji. 

 ` stworzony na bazie wody różanej  
z płatków róży stulistnej

 ` doskonale odświeża skórę

150 ml | 609002

25,90 PLN
17,27 PLN / 100 ml

RĘCZNIK DO DEMAKIJAŻU
MAKEUP REMOVER TOWEL

Dokładnie usuwa nawet wodoodporny makijaż 
bez użycia kosmetyków. 

 ` wystarczy zwilżyć go wodą
 ` odpowiedni do każdego rodzaju skóry, 
także wrażliwej

608107

32,90 PLN

DEMAKIJAŻ
Idealnie oczyszczona skóra o poranku i przed snem to przepis na zdrową cerę. Nie zapominaj  
o tym i miej zawsze pod ręką odpowiednie kosmetyki do demakijażu.
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UTWARDZACZ 
DO PAZNOKCI 
Z DIAMENTEM 
NAIL HARDENER 

Puder diamentowy wzmacnia i utwardza 
paznokcie, nadając im trwały połysk. 

 ` doskonały jako podkład pod lakier

10 ml | N104

18,90 PLN
189,00 PLN / 100 ml

ODŻYWKA DO PAZNOKCI 
Z KERATYNĄ 
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Stworzona z myślą o paznokciach 
rozdwajających się.

 ` keratyna regeneruje i utwardza 
płytkę paznokcia, zapobiegając jej 
uszkodzeniom

10 ml | N109

17,90 PLN
179,00 PLN / 100 ml

ODŻYWKA DO PAZNOKCI 
8 W 1 
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Wielozadaniowa: intensywnie regeneruje, 
wzmacnia, chroni, zapewnia gładkość, 
przywraca połysk, nadaje kolor, 
szybkoschnąca, długotrwała. 

 ` w widoczny sposób poprawia 
wygląd i kondycję zniszczonych 
paznokci

 ` zapobiega łamaniu, kruszeniu 
i rozdwajaniu się

10 ml | N112

19,90 PLN
199,00 PLN / 100 ml

LAKIER NAWIERZCHNIOWY HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Nadaje  pomalowanym paznokciom efekt hybrydowego manicure 
bez użycia lampy UV oraz niesamowity połysk. Wyjątkowa formuła 
skutecznie chroni przed odpryskiwaniem i ścieraniem lakieru.

 ` nie wymaga użycia lampy UV
 ` podkreśla intensywność koloru
 ` przedłuża trwałość manicure aż do 7 dni
 ` można go usunąć każdym rodzajem zmywacza do paznokci

11 ml | 603152

25,90 PLN
235,45 PLN / 100 ml

KREM DO SKÓREK 
I PAZNOKCI 
CUTICLE & NAIL CREAM

Zadbane skórki i piękne, zdrowe paznokcie  
dzięki intensywnej pielęgnacji. 

 ` ze wzmacniającym olejem arganowym  
i regenerującym masłem shea

 ` nawilża, przywraca skórkom miękkość  
i gładkość, a płytce – elastyczność

15 ml | KR4

15,90 PLN
106,00 PLN / 100 ml

7 dni

B
EZ

 U

ŻYCIA LAMPY U
V

DŁONIE
To nie mit: dłonie są Twoją wizytówką. Zadbaj o nie. Polecamy codzienną pielęgnację skórek  
oraz wzmacniające odżywki i lakiery, aby pomalowane paznokcie wyglądały zdrowo i elegancko. 



TRENDY BEIGE 
N039

PINK RAPTURE  
603143

GLAM BROWN 
N040

CHIC PINK 
N042

COTTON CANDY 
603146

LILAC EFFUSION  
603148

PASSIONATE LOVE  
603151

OCEAN IN THE SUN 
603140

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

PASTEL HEATHER 
603144

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

MILKY DREAM  
603150

TRENDY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

COPPER LUSTRE 
603136

  

SILVER CHROME 
603134

  

AMARANTH HAZE 
603139

  

KOLOR LAKIERU  
POSH RED (N044) 

122  123

LAKIER DO PAZNOKCI 
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Ultrabłyszcząca formuła z efektem żelowego 
wykończenia. 

 ` nadaje paznokciom nasycony, długotrwały kolor 
i zapewnia doskonałe krycie już po pierwszej 
aplikacji 

 ` odporny na odpryskiwanie, ścieranie, matowienie
 ` z szerokim, wygodnym pędzelkiem

11 ml 

18,90 PLN
171,82 PLN / 100 ml

OSUSZACZ DO LAKIERU 
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Przyspiesza wysychanie lakieru 
na paznokciach i chroni go przed 
powstawaniem smug i zarysowań.

 ` nadaje piękny blask i uwydatnia 
barwę lakieru

50 ml | N100

19,90 PLN
39,80 PLN / 100 ml

  METALICZNY 

POSH RED 
N044

SMOKE RED 
603115

STYLISH RED 
N043

PEARLY RASPBERRY 
603138
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ZESTAW PĘDZELKÓW  
DO ZDOBIENIA PAZNOKCI 
NAIL ART BRUSH SET

Aż 15 różnych aplikatorów do stylizacji paznokci. 

 ` do wykonywania fantazyjnych wzorków, 
linii, kropek, cieniowania, dekorowania 
cyrkoniami i brokatem

 ` przeznaczone do lakieru, żelu, akrylu 

608001

39,90 PLN

ZMYWACZ DO PAZNOKCI 
BEZACETONOWY 
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Nie tylko usuwa lakier z paznokci, 
ale i zawiera olej rycynowy, który ma 
właściwości nawilżające. Dzięki temu 
pomaga je utrzymać w dobrej kondycji. 

 ` wygodny w aplikacji 
 ` o zapachu truskawkowo-waniliowym

150 ml | 603008 

14,90 PLN
9,93 PLN / 100 ml

ZMYWACZ DO PAZNOKCI 
ACETONOWY 
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Niezwykle skutecznie usuwa lakier. Zawiera 
także witaminę E, która nawilża paznokcie oraz 
pantenol odpowiedzialny za poprawę  
ich kondycji. 

 ` usuwa nawet najtrwalszy lakier
 ` poprawia kondycję paznokci

150 ml | 603009 

14,90 PLN
9,93 PLN / 100 ml



1 3 42 
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 3

PĘDZEL DWUSTRONNY  
DO CIENI I KRESEK NR 408 
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Idealny do wykonywania precyzyjnego makijażu oczu. Jedną 
końcówką doskonale rozprowadzisz cienie na powiekach, a drugą 
namalujesz cienką kreskę cieniem lub eyelinerem wzdłuż górnej  
oraz dolnej linii rzęs. Zgięty, ergonomiczny  
kształt ułatwia aplikację produktów. 

 ` z syntetycznego włosia 

608408 

32,90 PLN

 4

PĘDZEL KABUKI  
NR 400 
KABUKI BRUSH NO. 400

Idealny do szybkiej aplikacji pudrów 
sypkich, prasowanych i mineralnych. 

 ` z syntetycznego włosia 

608400 

79,90 PLN

 2

PĘDZEL DO PODKŁADU NR 403 
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Przeznaczony do nakładania płynnych podkładów, 
korektorów i baz pod makijaż. 

 ` z syntetycznego włosia 

608403 

66,90 PLN

 1

PĘDZEL DO PUDRU NR 402 
POWDER BRUSH NO. 402

Odpowiedni do nakładania i rozprowadzania pudrów, zarówno 
sypkich, jak i prasowanych. 

 ` z syntetycznego włosia 

608402 

79,90 PLN

AKCESORIA
Tylko dzięki profesjonalnym narzędziom wykonasz piękny, nieskazitelny makijaż. Dlatego 
przygotowaliśmy dla Ciebie szeroki wybór pędzli,  a także inne rewelacyjne akcesoria.
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PĘDZEL DO ROZŚWIETLACZA NR 409 
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Idealny do aplikacji rozświetlacza w pudrze. Delikatnie omiata 
twarz, pomagając osiągnąć efekt naturalnego wykończenia.

 ` z syntetycznego włosia 

608409 

59,90 PLN

PĘDZEL DO BRWI NR 404 
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Do nanoszenia kosmetyków do brwi: pudrowych, kremowych, 
żelowych, w formie wosku. 

 ` z syntetycznego włosia 

608404 

39,90 PLN

PĘDZELEK DO CIENI NR 406 
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Doskonały do precyzyjnego nakładania na powiekę różnego rodzaju 
cieni. 

 ` z syntetycznego włosia 

608406 

32,90 PLN

PĘDZEL DO UST NR 407 
LIPS BRUSH NO. 407

Pozwala na szybką, a zarazem równomierną aplikację 
wszelkiego rodzaju pomadek oraz błyszczyków o płynnej 
i kremowej konsystencji. 

 ` z syntetycznego włosia 

608407 

39,90 PLN

PĘDZEL DO BLENDOWANIA CIENI 
NR 410 
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Dzięki odpowiedniej budowie doskonale sprawdza się 
w rozcieraniu cieni na powiekach. Świetnie stopniuje kolor 
cieni i niweluje ryzyko zrobienia nieestetycznych plam.

 ` z syntetycznego włosia 

608410 

39,90 PLN

PĘDZEL DO PUDRU BRĄZUJĄCEGO  
NR 401 
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Stworzony do aplikacji pudrów brązujących i rozświetlających. 

 ` z syntetycznego włosia 

608401 

79,90 PLN

PĘDZEL DO RÓŻU NR 405 
BLUSH BRUSH NO. 405

Idealny do aplikacji różów, pudrów  
konturujących i rozświetlaczy. 

 ` z syntetycznego włosia 

608405 

59,90 PLN
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PĘDZEL KABUKI W ETUI 
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Zawsze pod ręką. W wygodnym etui, 
doskonały do noszenia w torebce. 
Odpowiedni do pudrów sypkich, 
prasowanych i mineralnych. 

 `  z syntetycznego włosia 

608002 

49,90 PLN

 

PĘDZEL DO NAKŁADANIA 
MASECZEK 
FACIAL MASK BRUSH 

Umożliwia higieniczne, szybkie i precyzyjne 
rozprowadzenie na twarzy kremów i maseczek 
o różnej konsystencji. Dzięki temu, że jest 
wykonany z syntetycznego włosia nie absorbuje 
dużej ilości produktu i pozwala równomiernie 
go aplikować. 

 ` łatwo go umyć i szybko schnie
 ` ma spłaszczony kształt, który ułatwia 
nakładanie i mieszanie maseczek

608003

21,90 PLN

PROFESJONALNY SPRAY  
DO PĘDZLI
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Błyskawicznie przygotowuje pędzle do ponownego  
użycia, oczyszczając je m.in. z pozostałości kolorowych 
kosmetyków. Polecany do pędzli kosmetycznych  
z naturalnego i syntetycznego włosia.

 ` doskonale oczyszcza pędzle 
 ` dzięki specjalnym składnikom pielęgnuje włosie  
pędzli, a także nadaje im przyjemny zapach 

100 ml | 608113

21,90 PLN
21,90 PLN / 100 ml

SILIKONOWY CZYŚCIK  
DO PĘDZLI 
SILICONE BRUSH CLEANER

Szybko i skutecznie czyści pędzle – wystarczy  
odrobina wody i szamponu. 

 ` w wygodnej formie nakładki-tarki na palce

608106 

16,90 PLN
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GĄBKA DO MAKIJAŻU 
MAKEUP SPONGE

Doskonale rozprowadza bazę pod makijaż, podkład, płynny korektor 
i róż w kremie.

 ` o wyjątkowo poręcznym kształcie 

608103 

29,90 PLN

GĄBKA DO MAKIJAŻU BEZLATEKSOWA
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Pomaga wykonać perfekcyjny makijaż twarzy. Idealna do aplikacji 
m.in. podkładu i korektora. 

 ` nie zawiera lateksu
 ` o unikalnym, precyzyjnym kształcie 

608104 

39,90 PLN

BIBUŁKI MATUJĄCE W ROLCE 
BLOTTING PAPER ROLL

Doskonale matują i zapobiegają nadmiernemu  
błyszczeniu się cery. 

 `  nie naruszają makijażu
 `  z wygodną gilotynką - ucinasz taki kawałek,  
jakiego potrzebujesz

608105

18,90 PLN

SILIKONOWA GĄBKA DO MAKIJAŻU
SILICONE MAKEUP SPONGE

Gładka gąbeczka z miękkiego silikonu doskonale rozprowadza 
płynne, półpłynne i kremowe kosmetyki do makijażu, takie jak 
podkład, róż czy baza. Nie wchłania kosmetyków, pozwalając na 
ich optymalne zużycie. Szersza część gąbki świetnie sprawdza się 
przy nanoszeniu kosmetyku na całą twarz, a węższa końcówka 
umożliwia jego precyzyjną aplikację w trudno dostępnych 
miejscach, takich jak wewnętrzne kąciki oczu, okolice nosa. 

 ` dokładnie rozprowadza kosmetyki, bez smug i plam 
 ` łatwa w utrzymaniu higieny – wystarczy ją opłukać 

608112

25,90 PLN

 
KUFER NA KOSMETYKI 
MAKEUP ARTIST CASE

Jest bardzo pojemny, więc umieścisz w nim wszystkie akcesoria 
i kosmetyki niezbędne do wykonania makijażu czy manicure. 
Wyposażony w praktyczne lusterko zamontowane pod pokrywą. 
Kufer jest dostępny w trzech kolorach: srebrnym, czarnym i różowym. 

 ` doskonały do transportu i przechowywania kosmetyków
 ` dwustronnie rozkładany, z rozsuwanymi czterema 
półeczkami

608114 | Srebrny 
608115 | Czarny 
608116 | Różowy

139,00 PLN

WYMIARY: 
24 x 22 x 18 cm

 
PAS NA PĘDZLE 
MAKEUP BRUSH BELT

Posiada aż 28 kieszeni w różnych rozmiarach na małe i duże pędzle 
oraz inne akcesoria. Ułatwia przechowywanie narzędzi wizażysty, 
a noszony na biodrach pozwoli wygodnie z nich korzystać podczas 
robienia makijażu. 

 `  doskonały dla profesjonalnych wizażystów oraz osób, które 
dopiero zaczynają przygodę z makijażem

 `  regulowany

608108 

99,90 PLN



DELEKTUJ SIĘ SMAKIEM… 
kaw i herbat AURILE zrodzonych z połączenia niezwykłej pasji i profesjonalizmu. Szczególnie 
polecamy opracowane przez naukowców kawy funkcjonalne, które nie tylko wyśmienicie 

smakują, lecz także zawierają cenne dla zdrowia witaminy i minerały. Z kolei herbaty 
wzbogaciliśmy płatkami kwiatów i naturalnymi aromatami, abyś mógł cieszyć się ich 
wspaniałym smakiem każdego dnia. Idealnym dodatkiem do kaw i herbat są nasze 
słodkości stworzone z połączenia doskonałych receptur i najlepszych składników.



NOWOŚCI AURILE
Do znakomitych kaw naturalnych, aromatyzowanych  
i funkcjonalnych dołącza nowa kategoria kaw rozpuszczalnych. 
Zamknięte w pięknych, szklanych opakowaniach i wytworzone  
w procesie liofilizacji, która zapewnia im intensywny smak  
i zniewalający aromat, nowości AURILE stanowią dopełnienie 
szerokiej oferty. INTENSE i CREMA (str. 138) wyraźnie różnią się 
od siebie, będąc źródłem zupełnie innych doznań smakowych. 
Jedna jest mocna i niezwykle wyrazista w smaku, druga delikatna  
i urzekająca kremową pianką – obie są wyśmienite. Spróbuj każdej 
z nich i ciesz się przyjemnością płynącą z filiżanki pysznej kawy.  
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CLASSIC  
KAWA W KAPSUŁKACH 
100% arabika, drobno mielona,  
do ekspresu
Zamknięte w naszych kapsułkach 
kolumbijskie szczepy arabiki dają 
jedwabisty napar o delikatnie 
kwaskowatych nutach.

 ` w wygodnych kapsułkach, 
kompatybilnych z systemem 
Nespresso®*

 `  pochodzenie: Kolumbia

10 x 5,5 g | AR14

27,90 PLN
507,27 PLN / 1 kg

CREMA  
KAWA ROZPUSZCZALNA
Harmonijna kompozycja wysokiej jakości gatunków kaw o łagodnym smaku  
i zachwycająco bogatym aromacie urzeka zmysły już od pierwszego łyku. Filiżanka pełna 
finezji czaruje wyrazistymi nutami, nadając wyjątkowości każdej chwili. 

 ` delikatna i idealnie zbalansowana
 ` tworzy na powierzchni aksamitną piankę
 ` doskonała na popołudniowe spotkania w gronie przyjaciół

80 g | 802001

39,90 PLN
498,75 PLN / 1 kg

INTENSE 
KAWA ROZPUSZCZALNA
To kompozycja perfekcyjnie dobranych gatunków kaw tworząca intrygujące połączenie 
wyrazistości i bogactwa aromatu. Pobudza do działania, dostarczając przy tym 
intensywnych doznań. To kubek pełen czarnej, energetyzującej esencji.

 ` dzięki procesowi liofilizacji zachwyca mocnym, wielowątkowym smakiem
 ` dla koneserów głębokich, kawowych akcentów
 ` idealna na dobry początek dnia

100 g | 802002

39,90 PLN
399,00 PLN / 1 kg

*NESPRESSO® JEST ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM TOWAROWYM NALEŻĄCYM DO SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM WORLD SP. Z O.O. NIE JEST POWIĄZANY UMOWNIE,  
KAPITAŁOWO ANI ORGANIZACYJNIE Z SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM WORLD SP. Z O.O. NIE JEST ANI LICENCJOBIORCĄ, ANI DYSTRYBUTOREM MARKI NESPRESSO®.

EXCELLENCE  
KAWA MIELONA  
I W ZIARNACH 
100% arabika 
Mokka jest jedną z najszlachetniejszych odmian kawy.  
O głębokim, jedwabistym smaku. 

 ` oryginalna mieszanka najlepszych  
ziaren afrykańskiej arabiki

 ` pochodzenie: region Sidamo w Etiopii 

250 g, MIELONA | AR2

59,90 PLN
239,60 PLN / 1 kg

1 kg, W ZIARNACH | AR12

169,90 PLN
169,90 PLN / 1 kg

PURE GREEN  
KAWA ZIELONA 
100% arabika, niepalona, grubo mielona, 
w torebkach-piramidkach 
Delikatna w smaku, z wyraźnymi 
nutami winnymi. Zawiera duże ilości 
kwasu chlorogenowego (CGA) oraz 
pobudzającą kofeinę.

 ` polecana dla osób ceniących 
łagodne smaki i dbających o linię 

 ` z ekologicznych upraw
 ` pochodzenie: Peru 

20 x 7 g | AR13

39,90 PLN
285,00 PLN / 1 kg

KAWY ROZPUSZCZALNE KAWY NATURALNE
Pobudzenie zmysłów. Uczta dla podniebienia. Od teraz możesz rozkoszować się chwilą przyjemności  
z aromatyczną kawą w każdym miejscu i w każdym momencie.

Do produkcji kaw naturalnych wybraliśmy szlachetną arabikę oraz jej mieszankę, byś mógł cieszyć się 
wspaniałym smakiem w każdej postaci.

NOWOŚĆ
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METABOLISM KAWA MIELONA
z dodatkiem ekstraktu z garcynii kambodżańskiej i L-karnityny
Aromatyczna, pyszna kawa, która doskonale uzupełnia kuracje odchudzające i oczyszczające. Z odpowiednio 
zbilansowaną dietą i odrobiną ruchu sprawi, że poczujesz się wyjątkowo lekko.

 ` polecana dla osób dbających o linię i walczących z nadwagą lub otyłością, które chciałyby usprawnić swój 
metabolizm

 ` ZDS* w 2 filiżankach kawy: 38% chromu, 30% cynku i witaminy B2, 24% kwasu pantotenowego, niacyny, 
biotyny

 ` pochodzenie: Azja Wschodnia

 250 g | AR6

59,90 PLN
239,60 PLN / 1 kg

FOCUS KAWA MIELONA
z dodatkiem ekstraktu z guarany i magnezu
Aromatyczna kawa wzbogacona o składniki, które pomogą oczyścić umysł  
i skupić myśli na tym, co jest naprawdę ważne, oraz przyczynią się do zniesienia  
uczucia zmęczenia i znużenia. 

 ` podwójna moc: z dodatkową porcją kofeiny z guarany
 ` niezastąpiona dla osób pracujących umysłowo i uczących się
 ` ZDS* w 2 filiżankach kawy: 30% magnezu i witaminy B2, 24% kwasu pantotenowego, niacyny, biotyny
 ` pochodzenie: Azja Wschodnia

 250 g | AR5

59,90 PLN
239,60 PLN / 1 kg

ENERGY KAWA MIELONA
z dodatkiem ekstraktu z guarany i tauryny
Stymulująca tauryna i kompleks witamin z grupy B w połączeniu z wyrazistym 
smakiem naszej kawy podnoszą wydajność psychofizyczną organizmu. Zwiększona 
dawka kofeiny z guarany orzeźwia, dodając energii na cały dzień. 

 ` idealna dla osób bardzo aktywnych, pracujących na nocne zmiany, 
uprawiających sport, często podróżujących

 ` ZDS* w 2 filiżankach kawy: 30% witaminy B2, 24% kwasu pantotenowego, 
niacyny, biotyny

 ` pochodzenie: Azja Wschodnia
 250 g | AR4

59,90 PLN
239,60 PLN / 1 kg *ZDS, CZYLI ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE. BADANIE PRZY ZAŁOŻENIU: 10 G KAWY / 150 ML NAPOJU.

KAWY FUNKCJONALNEKAWY  
AROMATYZOWANE Brak energii, niezdrowe odżywianie, stres – walkę z nimi rozpocznij już dziś. Pomogą Ci w niej innowacyjne  

kawy funkcjonalne opracowane w porozumieniu z naukowcami i specjalistami od prawidłowego żywienia. 

Dziś czekolada czy wiśnia? Apetyczny zapach orzechów laskowych, a może aromat wanilii? Baw się 
i eksperymentuj z naszymi kawami aromatyzowanymi, doskonałymi zarówno na ciepło, jak i zimno. 
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CHOCOLATE  
KAWA MIELONA
Klasyczny, wyrafinowany 
aromat czekolady 
w niezapomnianym duecie 
z najwyższej jakości 
mieszanką arabiki i robusty 
zagwarantują chwilę relaksu 
i wspaniałego smaku.

 ` pochodzenie: Azja 
Wschodnia

250 g | AR16

49,90 PLN
199,60 PLN / 1 kg

CHERRY  
KAWA MIELONA 
Mocna kawa przełamana 
aromatem i słodyczą 
pysznych, soczystych 
wiśni. Każdy łyk przenosi 
do skąpanego słońcem 
wiśniowego sadu.

 ` pochodzenie: Azja 
Wschodnia

250 g | AR11

49,90 PLN
199,60 PLN / 1 kg

VANILLA  
KAWA MIELONA 
Egzotyczny, słodki aromat 
wanilii wprowadza 
do kompozycji ciepłe, 
radosne nuty, harmonijnie 
dopełniając smak naturalnej 
kawy. To prawdziwa uczta 
dla zmysłów.

 ` pochodzenie: Azja 
Wschodnia

250 g | AR8

49,90 PLN
199,60 PLN / 1 kg

HAZELNUT  
KAWA MIELONA
Aksamitna nuta orzechów 
laskowych w doskonałej 
harmonii ze smakiem 
pobudzającej kawy 
to przepis na udany 
poranek i niezapomniane 
popołudnie.

 ` pochodzenie: Azja 
Wschodnia 

250 g | AR15

49,90 PLN
199,60 PLN / 1 kg

IRISH CREAM  
KAWA MIELONA 
Wyborna whisky i delikatna, 
słodka śmietanka 
wzbogacają aromat 
naturalnej, świeżo palonej 
kawy, dodając jej finezji. 
Będziesz marzyć, by ta 
przyjemność nigdy się nie 
skończyła.

 ` pochodzenie: Azja 
Wschodnia 

250 g | AR9

49,90 PLN
199,60 PLN / 1 kg



HERBATY
Z zielonych ogrodów Chin i Sri Lanki czerpiemy prawdziwe bogactwo – najwyższej jakości herbaciane liście. 
Po to, aby w Twojej filiżance dokonała się magia, dając odrobinę przyjemności każdego dnia.
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HAPPINESS HERBATA NIEBIESKA 
Herbata liściasta Oolong z dodatkiem czarnej 
porzeczki oraz naturalnymi aromatami: waniliowym 
i brzoskwiniowym
Wyśmienity, głęboki smak i intrygująca, lekko 
szmaragdowa barwa herbaty Oolong rodzą się  
w procesie półfermentacji liści. Aromatyczny 
napar uwodzący nutami czarnej porzeczki zawiera 
korzystne dla zdrowia polifenole.

 ` wyjątkowa herbata, nazywana Czarnym Smokiem
 ` z całymi porzeczkami
 ` pochodzenie: chińska prowincja Fujian

75 g | AH5

37,90 PLN
505,33 PLN / 1 kg

NOBLE HERBATA CZARNA  
EARL GREY
Herbata liściasta Ceylon z dodatkiem naturalnego 
olejku bergamotowego, płatków bławatka, skórki 
pomarańczowej i mirtu cytrynowego 
Z połączenia czarnej herbaty Ceylon z naturalnym 
olejkiem bergamotowym z Włoch, skórką 
pomarańczową, płatkami bławatka i mirtem 
cytrynowym powstała unikalna cytrusowa wariacja 
na temat klasycznej herbaty Earl Grey.

 ` wyrazisty charakter ceniony przez wielbicieli  
Earl Grey

 ` pochodzenie: Sri Lanka

75 g | AH6

31,90 PLN
425,33 PLN / 1 kg

JOY HERBATA CZERWONA 
Herbata liściasta Pu-erh z suszonymi owocami 
wiśni i aronii, płatkami róż oraz aromatem 
wiśniowym 
Aromatyczna czerwona herbata wzbogacona 
dodatkiem suszonych owoców wiśni i aronii oraz 
delikatnych płatków róż. Zawiera między innymi 
dobrze przyswajalny naturalny selen, witaminę E 
i cenne flawonoidy.

 ` bogaty aromat z subtelną nutą wiśni
 ` pochodzenie: chińska prowincja Junnan

75 g | AH3

27,90 PLN
372,00 PLN / 1 kg

EUPHORIA HERBATA ZIELONA 
Herbata liściasta Gunpowder z werbeną, trawą 
cytrynową, skórką z cytryny i płatkami słonecznika 
oraz aromatem cytrynowym 
Z połączenia najmłodszych listków zielonej herbaty  
z gatunku Gunpowder oraz aromatycznej werbeny, 
trawy cytrynowej, skórki z cytryny i płatków 
słonecznika powstała energetyzująca kompozycja.

 ` łączy słodkawy smak oraz bogaty, cytrynowy 
aromat

 ` pochodzenie: chińska prowincja Zhejiang

75 g | AH2

26,90 PLN
358,67 PLN / 1 kg

HARMONY HERBATA CZARNA
Herbata liściasta Yunnan z dodatkiem kwiatów  
hibiskusa i jaśminu, płatków nagietka i suszonej  
żurawiny oraz aromatem brzoskwiniowym
Wykwintna czarna herbata Yunnan uszlachetniona 
kwiatami jaśminu i innymi wyjątkowymi dodatkami 
charakteryzuje się wyrazistym, orzeźwiającym 
smakiem i zachwycającym, delikatnym 
brzoskwiniowym aromatem.

 ` o harmonijnym smaku, który kochają miliony 
ludzi na całym świecie

 ` pochodzenie: chińska prowincja Junnan

75 g | AH1

23,90 PLN
318,67 PLN / 1 kg

SERENITY HERBATA BIAŁA
Herbata liściasta Pai Mu Tan z płatkami róż
Szlachetna biała herbata o łagodnym, 
kwiatowym aromacie urzeka aksamitnym, 
lekko słodkim smakiem. Niezwykle subtelna, 
harmonijna kompozycja skrywa bogactwo  
witamin A i E oraz dobroczynnych polifenoli.

 ` stworzona z bardzo młodych 
herbacianych listków, wyjątkowo 
delikatna

 ` pochodzenie: chińska prowincja Fujian

30 g | AH4

27,90 PLN
930,00 PLN / 1 kg
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SŁODYCZE
Smakuj życie dzięki wykwintnym słodkościom AURILE. To pyszna kombinacja niebiańskiej rozkoszy 
i starannie wyselekcjonowanych składników. Podaruj sobie chwilę niezapomnianej przyjemności.
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CZEKOLADKI  
SWEETS COLLECTION
Szlachetne nadzienie oblane aksamitną czekoladą to prawdziwa rozkosz dla naszych 
kubków smakowych. Dzięki temu, że praliny wyglądają jak małe, czekoladowe arcydzieła 
pieszczą nie tylko nasze podniebienie, ale i oko. To słodka przyjemność, która pobudza 
wszystkie zmysły. Czekoladki są zapakowane w eleganckie pudełko, więc idealnie nadają 
się na prezent.

110 g | 806001

14,90 PLN
135,45 PLN / 1 kg

CZEKOLADKI  
TRUFFLE COLLECTION
Rozpływające się w ustach nadzienie, które kusi swoją delikatnością i wyrafinowanym 
smakiem… Wysublimowane truflowe słodkości zaspokoją nawet najbardziej wybrednego 
konesera czekolady. W opakowaniu znajdują się aż 4 rodzaje trufli o różnych, 
wyjątkowych smakach. 

100 g | 806002

14,90 PLN
149,00 PLN / 1 kg

CZEKOLADKI JOY  
JOY CHOCOLATES
W pudełku znajdują się 4 osobno pakowane batoniki o wyjątkowym 
smaku. Mleczne nadzienie wraz z wyśmienitą czekoladą tworzą 
pyszny duet, który delikatnie pieści podniebienie i sprawia, że ciągle 
masz ochotę na więcej… To słodka radość, która nie ma końca.

50 g | 806003

5,39 PLN
107,80 PLN / 1 kg

MIĘTÓWKI COOLING MINTS  
COOLING MINTS
Miętówki COOLing Mints to perfekcyjne połączenie orzeźwiającej mocy mięty i wspaniałego smaku. 
Błyskawicznie odświeżają oddech, zapewniając jednocześnie niesamowite doznania smakowe. Zamknięte 
w eleganckim, poręcznym pudełeczku będą przy Tobie zawsze, kiedy będziesz ich potrzebować.

50 g 

806005 / Białe pudełko 
806006 / Czarne pudełko 

 29,90 PLN
598,00 PLN / 1 kg

CZEKOLADKA MILKY DELIGHT  
CHOCOLATE MILKY DELIGHT
Ten niezwykle delikatny w smaku batonik zabierze Cię w wyprawę 
do słodkiego królestwa płynącego mlekiem i czekoladą. Każdy kęs 
powoli rozpływa się w ustach, zapewniając wyjątkową rozkosz. 
Niech ta przygoda trwa w nieskończoność.  

12,5 g | 806004

1,99 PLN
159,20 PLN / 1 kg



OTUL SIĘ ZMYSŁOWYMI 
ZAPACHAMI   

Perfumy mają niezwykłą moc – rozpylają magię. Aby otoczyć się eteryczną mgiełką 
niesamowitych doznań, większość z nas sięga po flakon z perfumami. 

My jednak postanowiliśmy pójść krok dalej i stworzyliśmy prestiżową, unikalną 
linię produktów zapachowych – PURE HOME, dzięki której nasze 

wyjątkowe zapachy będą Ci towarzyszyć także w zwykłych, codziennych 
sytuacjach. Od dziś proste, domowe obowiązki staną się prawdziwą 

przyjemnością, a cały dom wypełni się czarującą wonią. 
Witaj w magicznym świecie  PURE HOME.
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NOWOŚCI PURE HOME
Ekskluzywna linia PURE HOME poszerzyła gamę swoich 
produktów o kolekcję 14 Świec zapachowych HOME RITUAL 
(str. 150-151) oraz nowych wersji Trzcinek zapachowych 
HOME RITUAL (str. 152) i Zawieszek zapachowych do szafy  
(str. 153). Inspirowane bestsellerowymi perfumami PURE  
i PURE ROYAL wypełniają przestrzeń zachwycającą wonią, a ich 
stylowy design stanowi wyszukaną ozdobę każdego wnętrza. 
Odkryj zniewalające aromaty swoich ulubionych perfum w nowej 
odsłonie.
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PURE HOME

ŚWIECA ZAPACHOWA  
HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

O zniewalającym zapachu oraz najwyższym 
standardzie jakości. Wprowadza do pomieszczenia 
zmysłowy nastrój, stanowiąc jednocześnie gustowną 
ozdobę każdego wnętrza. Zawiera parafinę 
wytworzoną w nowoczesnym procesie hydrorafinacji, 
spełniającą restrykcyjne wymagania niemieckiej 
normy RAL. 

 ` czas palenia od 35 do 40 godzin
 ` zatopiona w eleganckim szkle
 ` o ponadczasowych zapachach perfum 
PURE i PURE ROYAL

150 g  

89,00 PLN
593,33 PLN / 1 kg

719199 / PURE ROYAL 199 
719823 / PURE ROYAL 823 
719052 / PURE 52 
719110 / PURE 110 
719472 / PURE 472 
719473 / PURE 473

719171  / PURE ROYAL 171 
719359 / PURE ROYAL 359 
719809 / PURE ROYAL 809 
719018 / PURE 18 
719020 / PURE 20 
719032 / PURE 32 
719413 / PURE 413 
719436  / PURE 436 

DAMSKIE 

MĘSKIE

STANDARD NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
Świece zapachowe HOME RITUAL ze znakiem jakości RAL wyróżnia:

 ` intensywność zapachu 
 ` równomierne spalanie
 ` jakość knota – mocny, bawełniany knot o odpowiedniej grubości jest odporny na łamanie i zatapianie się w świecy
 ` zminimalizowane dymienie, które nie obciąża dróg oddechowych
 ` zmniejszona ilość sadzy na szkle, co gwarantuje piękny wygląd świecy

JAK PRAWIDŁOWO PALIĆ ŚWIECĘ

Przed każdym paleniem przytnij knot do wysokości ok. 5 mm, dzięki czemu płomień będzie stabilny,  
a świeca nie będzie się kopcić. Pal ją od 3 do 4 godzin – zapobiegnie to tunelowaniu (wosk będzie  
topił się równomiernie), a także pozwoli świecy rozwinąć pełen bukiet aromatów.

NOWOŚĆ
Produkty prestiżowej linii PURE HOME zachwycają nie tylko wyjątkowymi zapachami, lecz także niezwykle 
stylowym designem. Wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje perfumeryjne, dzięki którym każdego dnia 
będziesz otaczać swój dom aurą zniewalających akordów, rozpieszczając zmysły domowników i gości.
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PURE HOME
TRZCINKI ZAPACHOWE  
HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Dzięki nim każdego dnia możesz przeprowadzać we 
własnym domu niezwykły rytuał zapachowy. Podaruj 
sobie odrobinę luksusu za sprawą wyjątkowych 
zapachów w pięknej oprawie.  

 ` wyszukane akordy drogocennych składników 
sprawią,że we wnętrzu przez długi czas będzie 
unosił się niepowtarzalny zapach 

 ` elegancki design
 ` niezwykła trwałość zapachu – aż do 70 dni

100 ml 

119,00 PLN
1190,00 PLN / 1 l

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134 
718472 / PURE 472 
718473 / PURE 473

718005 / PURE 05 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81 
718413 / PURE 413

DAMSKIE 

DAMSKIE 

MĘSKIE 

MĘSKIE

ZAPACHOWY PŁYN DO 
PRASOWANIA 
PERFUMED IRONING LIQUID 

Sprawi, że prasowanie stanie się prawdziwą 
przyjemnością. Wystarczy wlać ok. 5 ml 
płynu do wody w żelazku, aby ubrania zyskały 
niesamowity zapach. Występuje 
w trzech urzekających wersjach 
zapachowych.

 ` nadaje ubraniom wyjątkowy zapach

100 ml 

19,90 PLN
199,00 PLN / 1 l

704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81

ZAWIESZKA ZAPACHOWA  
DO SZAFY 
WARDROBE FRAGRANCE

Unikalna kompozycja perfumeryjna  
w Twojej garderobie, sypialni i biurze. 

 ` stopniowo uwalnia zapach 

8,2 g 

15,90 PLN 
193,90 PLN / 100 g

708041/ PURE 18
708039 / PURE 20
708018 / PURE 23  
708019 / PURE 33
708036 / PURE 413
708037 / PURE ROYAL 366

708040 / PURE 472
708038 / PURE ROYAL 335 

NOWE ZAPACHY

NOWE ZAPACHY



ZADBAJ O DOM 
BEZ TRUDU 

Zadbany, czysty i pachnący dom to miejsce, do którego zawsze chcemy wracać.  
Aby sprzątanie zamieniło się w prawdziwą przyjemność, stworzyliśmy nowoczesną  

markę SMART & CLEAN. To najwyższa jakość i innowacyjne podejście do pielęgnacji 
 domu. Dzięki profesjonalnym produktom w szybki i łatwy sposób zadbasz o czystość 

i higienę. Dążenie do perfekcji jeszcze nigdy nie było takie proste.
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NOWOŚCI SMART & CLEAN

Wyjątkowe miejsca, w których będziemy świętować 15. i 16. rocznicę powstania  
FM WORLD – Singapur i Malediwy – zainspirowały nas do stworzenia dwóch 
unikalnych kompozycji zapachowych. Od teraz możesz odkryć je w Perfumach  
do wnętrz, Zapachach do odkurzacza i Zawieszkach zapachowych do szafy  
(str. 172-173), wypełnić nimi swój dom i poczuć się jak na rajskich wakacjach. O lśniące 
okna i lustra zadba zapobiegający osadzaniu się pary wodnej Płyn do mycia szyb 
z funkcją antypary (str. 168), a o lśniące naczynia – niezwykle wydajny Płyn do 
mycia naczyń EFFECTIVE FOAM (str. 159). Wśród nowości znajdziesz także  
2 nowe zapachy Luksusowych płynów do płukania tkanin (str. 166).
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ODTŁUSZCZACZ 
DEGREASER EXTRA POWER

Niepokonany w walce z tłuszczem – zwalcza nawet przypalony 
tłuszcz oraz lepkie osady. Polecany szczególnie do blatów, 
zlewów, frytkownic, okapów i płyt kuchennych, piekarników, 
rusztów, a także garnków. 

 ` czyści bez smug i zarysowań

750 ml | 705009
 

20,90 PLN
27,87 PLN / 1 l 

705005
ALOE 

Zawiera wyciąg  
z aloesu, 

który nawilża 
i regeneruje  
skórę dłoni.

705004
RED CITRUS 
Polecany dla  
suchej skóry dłoni  
– z ekstraktem 
z egzotycznych  
owoców.

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 
WASHING-UP LIQUID

Bez trudu upora się z tłuszczem i innymi zabrudzeniami. Wzbogacony 
o witaminy oraz ekstrakty roślinne, które nawilżają i pielęgnują skórę dłoni. 

 ` łagodne dla skóry dłoni – pH 5,5

750 ml

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

BALSAM DO MYCIA NACZYŃ 
WASHING-UP BALM

Skutecznie usuwa tłuszcz i osad. Zawiera glicerynę, alantoinę oraz 
pozyskiwany z orzechów palmy brazylijskiej olej babassu, który 
pozostawia na dłoniach przyjemne uczucie nawilżenia. 

 ` czyste naczynia, zadbane dłonie

750 ml | 705006

18,90 PLN
25,20 PLN / 1 l

PŁYN MYJĄCY DO POWIERZCHNI 
I BLATÓW KUCHENNYCH 
KITCHEN CLEANER

Niezastąpiony w każdej kuchni. Dzięki aktywnej pianie usuwa 
brud i kurz. Gwarantuje idealną czystość bez smug i zacieków. 
Dodatkowo delikatnie nabłyszcza i pielęgnuje. 

 ` idealny do codziennego stosowania 

750 ml | 705003
 

19,90 PLN
26,53 PLN / 1 l

Cena z pompką: 
21,39 PLN

Cena z pompką: 
18,39 PLN

Cena z rozpylaczem: 
23,39 PLN

Cena z rozpylaczem: 
22,39 PLN

PRODUKTY DO KUCHNI
Nasze środki czystości przeznaczone do stosowania w kuchni są wyrazem pasji i zaangażowania, z jakimi 
pracujemy. Wiemy, że są niezawodne, bo sami ich używamy. Chcemy, by Twoja kuchnia była miejscem 
przyjaznym i higienicznie czystym. 

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ  
EFFECTIVE FOAM 
EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LIQUID

Innowacyjna formuła płynu z łatwością usuwa z naczyń wszelkie 
zabrudzenia i nawet najbardziej uporczywy tłuszcz. Doskonale się 
pieni, dzięki czemu jest wyjątkowo wydajny.

 ` tworzy gęstą, aktywną pianę, która skutecznie myje 
naczynia, pozostawiając je idealnie czyste i lśniące

 ` soczyście owocowe zapachy zamieniają rutynową 
czynność w prawdziwą przyjemność  

 ` bardzo wydajny – wystarcza na długi czas

750 ml 

19,90 PLN
26,53 PLN / 1 l

Cena z pompką: 
22,39 PLN

705014
AVOCADO  
& BERRIES

Subtelne połączenie 
zapachów awokado 

i owoców leśnych. 
Wzbogacony  

o ekstrakt z awokado 
oraz pantenol.

705015
RASPBERRY 
O słodkim 
i kuszącym 
malinowym 
zapachu. Zawiera 
ekstrakt z malin 
oraz alantoinę.

NOWOŚĆ



UNIWERSALNY 
ODWAPNIACZ 
DESCALER ALL PURPOSE

Błyskawicznie usuwa kamień i osady 
wapienne nawet z trudno dostępnych 
miejsc. Stosowany regularnie przedłuża 
żywotność sprzętów. Polecany 
do czajników, grzałek, sitek, żelazek, 
ekspresów czy urządzeń AGD. 

 ` o skoncentrowanej kwasowej 
formule

 ` skuteczny i wydajny 

250 ml |  705013

16,90 PLN
67,60 PLN / 1 l

PŁYN DO MYCIA LODÓWEK  
I MIKROFALÓWEK 
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Gwarancja higienicznej czystości. Płyn usuwa zabrudzenia, w tym 
tłuste plamy, jednocześnie wspomagając odszranianie. Z wygodnym 
rozpylaczem, który umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. 

 ` pozostawia świeży, cytrusowy zapach
 ` do codziennego stosowania 

750 ml | 705011 

17,90 PLN
23,87 PLN / 1 l

PREPARAT DO CZYSZCZENIA 
STALI NIERDZEWNEJ 
INOX CLEANER

Stworzony do czyszczenia powierzchni 
oraz elementów z matowej stali nierdzewnej typu INOX. 
Likwiduje tłuste plamy i ślady rąk. Czyści, poleruje, a także 
chroni przed nowymi zabrudzeniami. 

 ` nie pozostawia smug ani zarysowań 

250 ml | 705012

29,90 PLN
119,60 PLN / 1 l

PŁYN DO MYCIA PŁYT CERAMICZNYCH 
CERAMIC HOB CLEANER

Nowoczesna formuła dogłębnie czyści i pielęgnuje. Aktywna piana łatwo się 
rozprowadza, nie pozostawiając smug ani zarysowań. 

 ` chroni przed przywieraniem nowych zabrudzeń 
 ` delikatny dla czyszczonych powierzchni 

750 ml | 705010 

19,90 PLN
26,53 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 
20,39 PLN

Cena z rozpylaczem: 
22,39 PLN

Cena z atomizerem: 
32,39 PLN
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POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA
STORAGE BOX

Tabletki do zmywarki, kapsułki do prania – to poręczne plastikowe pudełko pomieści 
je wszystkie. Ochrania kapsułki przed wilgocią. Wieczko z czterema zatrzaskami to 
dodatkowe zabezpieczenie przed dziećmi.  

710001 

3,00 PLN

TABLETKI DO ZMYWARKI 3 W 1 
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Wielofunkcyjne: doskonale myją i nabłyszczają naczynia oraz 
chronią zmywarkę. Usuwają nawet przypalone resztki jedzenia 
i najtrudniejsze plamy: z kawy, herbaty, tłuszczu, jajek.

 ` chronią sztućce przed korozją, a szkło – przed 
matowieniem

 ` sprzedawane po 10 sztuk – kupujesz tyle tabletek, 
ile rzeczywiście potrzebujesz

180 g / 10 szt. | 981002 

29,00 PLN
161,11 PLN / 1 kg

Wymiary: 19,5 x 14 x 10 cm

TABLETKI  
DO CZYSZCZENIA ZMYWARKI 
DISHWASHER CLEANER

Eliminują kamień, tłuste osady i nieprzyjemne zapachy. Wystarczy stosować 
raz w miesiącu, by przedłużyć bezawaryjne działanie urządzenia. 

80 g / 2 szt. | K011 

12,90 PLN
161,25 PLN / 1 kg
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MYDŁO W PŁYNIE 
LIQUID SOAP

Podaruj swojej skórze idealną czystość i nawilżenie. Dzięki starannie dobranym 
składnikom nasze mydła w płynie dokładnie myją, a zarazem delikatnie 
pielęgnują, pozostawiając subtelny zapach.

500 ml

15,90 PLN
31,80 PLN / 1 l

701005 
MANGO & PEACH 
Słodki aromat apetycznych owoców 
mango i brzoskwini to chwila 
relaksu każdego dnia.

701006 
CITRUS & CONIFERS
Wyszukane połączenie nut drzew 
iglastych z orzeźwiającym akordem 
cytrusów i trawy cytrynowej 
oraz lekkim akcentem drzewa 
różanego.

701004 
HYPOALLERGENIC 
Skutecznie myje i pielęgnuje 
wrażliwą skórę rąk, usuwa 
zanieczyszczenia i tłuszcz. Nie 
zawiera barwników i alergenów 
zapachowych.

PŁYN DO MYCIA ŁAZIENKI 
BATHROOM CLEANER 

Aktywnie usuwa osady z kamienia i mydła. 
Zawiera innowacyjne składniki  
zapobiegające powstawaniu zacieków. 

 ` pielęgnuje, nadaje delikatny połysk 
 ` o przyjemnym, kwiatowo-owocowym 
aromacie

750 ml | 709001 

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

PŁYN DO MYCIA KABIN 
PRYSZNICOWYCH 
SHOWER CLEANER 

Lśniący prysznic bez zanieczyszczeń. Dzięki 
zawartości nanocząsteczek krzemu tworzy 
film ochronny ograniczający ponowne 
osadzanie się brudu, osadów i pary wodnej. 

 ` unikalna formuła działa nawet w zimnej 
wodzie

 ` bezpieczny dla alergików

750 ml | 709002 

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

ŻEL DO MYCIA TOALET 
TOILET BOWL CLEANER

Postaw na higieniczną czystość. Żel skutecznie usuwa wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia i kamień. Przeznaczony do mycia muszli 
klozetowych, ceramicznych i metalowych umywalek, wanien, 
brodzików, glazury, terakoty oraz metalowej armatury.

 ` gęsta konsystencja dokładnie pokrywa czyszczone 
powierzchnie

 ` nie rysuje powierzchni 
 ` łatwo się spłukuje
 ` pozostawia przyjemny zapach

750 ml

14,90 PLN
19,87 PLN / 1 l

707003 
BLOOMING 

POWER  
Urzekająca woń 

wiosennych  
kwiatów.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 
Radosny zapach 
egzotycznych 
owoców.

CHUSTECZKI DO MYCIA TOALET 
TOILET CLEANING WIPES 

Najwygodniejsza metoda na codzienne odświeżanie toalet. 
Dzięki właściwościom antybakteryjnym zapewniają 100% 
higieny. Bezpieczne dla skóry rąk. 

 ` biodegradowalne
 ` pozostawiają świeży zapach
 ` mocno nasączone

84 szt. | 707001 

23,90 PLN

Cena z rozpylaczem: 
18,39 PLN

Cena z rozpylaczem: 
18,39 PLN

PRODUKTY DO ŁAZIENKI
Zamień swoją łazienkę w krainę relaksu. Skompletuj zestaw ulubionych kosmetyków, zapal świece, 
zapomnij o codziennych troskach. Wszystkim innym zajmą się produkty SMART & CLEAN.
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Dotrą w każdy zakątek i pozbędą się wszystkich nieproszonych gości. Nic ich nie zatrzyma. Oddaj swoją 
kuchnię i łazienkę w ręce naszych środków do zadań specjalnych.

PRODUKTY DO  
ŁAZIENKI I KUCHNI

KAPSUŁKI PIORĄCE  
DO TKANIN BIAŁYCH 
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Wydobywają naturalną biel tkanin, 
zapobiegając ich szarzeniu. Przeznaczone do 
białych i jasnych ubrań. 

256 g / 10 szt. | 704002

34,90 PLN
136,33 PLN / 1 kg

PRZECHOWUJ JE WYGODNIE W POJEMNIKU (SZCZEGÓŁY NA STR. 160)

PŁYN DO PRANIA  
KOLOROWYCH TKANIN 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Perfekcyjnie chroni kolory i skutecznie usuwa 
zabrudzenia. Działa nawet w niskich temperaturach, 
zapobiegając kurczeniu i rozciąganiu się tkanin. 

 ` idealny do każdego koloru
 ` o zapachu PURE 81

1000 ml | 704005

22,90 PLN

KAPSUŁKI PIORĄCE DO 
TKANIN DELIKATNYCH 
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES 

Dzięki zawartości naturalnego mydła łączą 
maksymalną skuteczność z łagodną formułą.
Bez alergenów, sztucznych barwników  
i rozjaśniaczy optycznych. 

253 g / 10 szt. | 704003

34,90 PLN
137,94 PLN / 1 kg

PŁYN DO PRANIA  
CZARNYCH TKANIN 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Doskonale pierze ubrania i pozwala zachować 
intensywność czerni na dłużej. Dodatkowo dzięki 
aktywnym enzymom efektywnie zwalcza plamy 
niezależnie od temperatury wody. 

 ` zabezpiecza czarne tkaniny przed blaknięciem

1000 ml | 704007

22,90 PLN

PŁYN DO PRANIA  
BIAŁYCH TKANIN 
WHITE LAUNDRY LIQUID

Unikalna formuła przywraca tkaninom 
olśniewającą biel. Zalecany do prania nawet 
delikatnych rzeczy. O subtelnym aromacie dzikiej 
orchidei. 

 ` ożywia biel i zapobiega szarzeniu

1000 ml | 704006

22,90 PLN

PREPARAT  
DO CZYSZCZENIA FUG 
GROUT CLEANER 

Ekspert od czystych spoin. Aktywnie chroni przed 
brudem oraz wilgocią. Nie wypłukuje ani nie 
odbarwia. 

 ` do białych i kolorowych fug
 ` na każdy rodzaj zabrudzeń

750 ml | 706004

13,90 PLN
18,53 PLN / 1 l

MLECZKO DO 
CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ 
KUCHENNYCH  
I SANITARNYCH 
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Przyjemność sprzątania bez szorowania. 
Aksamitnie łagodne, a zarazem niezwykle 
skuteczne. Usuwa nawet oporny brud 
i tłuszcz. 

 ` z czyszczącym dolomitem
 ` nie rysuje ani nie odbarwia 
czyszczonej powierzchni

750 ml | 706002

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

GRANULKI DO 
UDROŻNIANIA RUR 
DRAIN CLEAR GRANULES

Sięgnij po nie, zanim wezwiesz 
hydraulika. Rozpuszczają tłuszcz, 
włosy i odpady kuchenne. 
Przeznaczone do udrożniania rur 
kanalizacyjnych, odpływów oraz 
syfonów w zlewach, wannach 
i brodzikach.

 ` niezbędne w każdej kuchni 
i łazience

 ` stosować co najmniej raz 
w miesiącu

500 g | 706001 

13,90 PLN
27,80 PLN / 1 kg

ŻEL DO USUWANIA 
KAMIENIA I RDZY 
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Z łatwością likwiduje osady z kamienia, ślady rdzy, 
resztki mydła i inne zanieczyszczenia. Regularnie 
stosowany przeciwdziała nowym zabrudzeniom. 

 ` delikatnie nabłyszcza
 ` czysta armatura bez zarysowań

750 ml | 706003

 16,90 PLN
22,53 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 
16,39 PLN

Cena z rozpylaczem: 
19,39 PLN

PRODUKTY DO PRANIA
Z pasją i entuzjazmem tworzymy produkty, które troszczą się o Twoje ubrania. Nasi specjaliści dbają nie 
tylko o to, aby były skuteczne, ale również by ich stosowanie było przyjemnością.



166 167

ODPLAMIACZ 
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Zabójczy dla plam, łagodny dla Twoich ubrań. 
Dzięki zawartości aktywnych enzymów usuwa 
nawet plamy z trawy, krwi, jaj i tłustych sosów. 
Bezpieczny dla kolorów i delikatnych tkanin. 

 ` skuteczny także w niskich temperaturach 
 ` nie zawiera chloru
 ` o świeżym, owocowym zapachu

750 ml | 704004

19,90 PLN
26,53 PLN / 1 l

TABLETKI DO PRALKI  
ZMIĘKCZAJĄCE WODĘ 
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Do każdego prania. Regularnie stosowane dbają o tkaniny, 
wypłukują kamień z pralki i odpływów oraz zmniejszają zużycie 
środków piorących. 

 ` skuteczne w każdej temperaturze
 ` w rozpuszczalnej folii, która chroni dłonie 

400 g / 25 szt. | L014 

22,90 PLN
57,25 PLN / 1 kg

LUKSUSOWY PŁYN  
DO PŁUKANIA TKANIN 

LUXURY FABRIC SOFTENER

Ciesz się bajeczną puszystością i wyrafinowanym 
zapachem Federico Mahora. Mocno 

skoncentrowany, zmiękcza tkaniny, działa 
antystatycznie i pobudza zmysły. 

1000 ml

24,90 PLN
24,90 PLN / 1 l

AROMATHERAPY  
PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN 
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Z aktywnymi mikrokapsułkami, które stopniowo uwalniają piękny zapach. 
Niezwykle wydajny, zapobiega elektryzowaniu się odzieży. Pozostawia 
miękkość, która cieszy, i zapach, który trwa.

1000 ml

27,90 PLN
27,90 PLN / 1 l

704013
AZURE SKY 
Doskonałe 
połączenie cytrusów, 
świeżych owoców 
oraz nut zielonych 
i wodnych w upojnej 
podstawie z piżma 
i ambry.

704011 
SUNNY BREEZE 

PURE 23 
Zmysłowa i lekko 

słodka kompozycja 
cytrusów i jaśminu.

704018
ALLURING FRESHNESS 

PURE 18 
Powabne połączenie 

szyprowych nut  
z owocowo- 

-kwiatowymi akordami. 

704019 
ORIENTAL MAGIC 

PURE 20 
Uwodzicielskie zestawie-

nie kwiatów, piżma  
i paczuli. 

704012
SWEET DELIGHT 

Urzekające 
połączenie akordu 

słodkiej wanilii 
i wyrafinowanej 

białej lilii  
z zapachami 

paczuli, migdałów 
oraz drzewa 

sandałowego.

Cena z rozpylaczem: 
22,39 PLN

NOWE ZAPACHY

PRODUKT DOSTĘPNY OD 2019-10-14
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PŁYN UNIWERSALNY 
MULTI PURPOSE CLEANER

Najlepszy z najlepszych na wielkie i małe 
porządki. Czyści, odtłuszcza i pielęgnuje. 
Do każdego rodzaju powierzchni 
zmywalnych, m.in.: podłóg, ścian, blatów 
kuchennych, glazury, armatury sanitarnej. 

 ` pozostawia przyjemny aromat 
kwiatów granatu

1000 ml | 702004  

17,90 PLN

PŁYN DO MYCIA SZYB 
GLASS CLEANER

Pewny sposób na lśniące okna. Dzięki 
nanocząsteczkom krzemionki chroni przed 
nowymi zabrudzeniami. Zawartość silikonu 
zmniejsza osadzanie się pary wodnej. 

 ` wydajny i skuteczny
 ` o zapachu zielonego jabłka

750 ml | 702005 

15,90 PLN
21,20 PLN / 1 l

UNIWERSALNE  
CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE 
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Niezastąpione w pielęgnacji całego domu. Doskonale usuwają codzienny 
kurz, a przy tym są delikatne dla skóry i czyszczonych powierzchni. 
Polecane do szkła, metalu, drewna, plastiku. 

 ` biodegradowalne
 ` o kwiatowym zapachu
 ` mocno nasączone

84 szt. | 702002 

23,90 PLN

CHUSTECZKI DO MYCIA SZYB 
GLASS CLEANING WIPES 

Miej je zawsze pod ręką, by łatwo usunąć ślady rąk na szybie czy plamy 
na lustrze. Skuteczne w domu i samochodzie. Przydatne również 
do czyszczenia okularów. 

 ` czystość bez smug i zacieków
 ` biodegradowalne
 ` silnie nasączone

84 szt. | 702001 

23,90 PLN

NEUTRALIZATOR  
ZAPACHÓW 
ORGANICZNYCH 
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Likwiduje, a nie maskuje przykre 
zapachy. Doskonale usuwa 
nieprzyjemne wonie pochodzenia 
organicznego, m.in. ryb, dymu 
papierosowego, sportowego obuwia, 
zwierząt domowych, odpadków.

 ` do stosowania na różne 
powierzchnie 
i rozpylania w powietrzu

250 ml | 702003 

29,90 PLN
119,60 PLN / 1 l

INNOWACYJNA ŚCIERECZKA 
ANTYBAKTERYJNA 
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH 

Stworzona w oparciu na zaawansowanej technologii doskonale usuwa 
uciążliwe zabrudzenia, nie rysując delikatnych powierzchni i nie 
pozostawiając żadnych smug. Unikalna, niebywale miękka struktura 
mikrofibry ma dodatkowo właściwości antybakteryjne. Zapewnia 
higieniczną czystość bez użycia detergentów.

 ` idealnie czyści zarówno na sucho, jak i na mokro
 ` wielokrotnego użytku, 
może być prana w pralce  
w temperaturze 60°C

 ` doskonale nadaje się do 
czyszczenia ekranów 
smartfonów, tabletów, 
komputerów, zegarków 
oraz okularów 

1 szt. | 920103 

29,90 PLN

Cena z rozpylaczem: 
18,39 PLN

Cena z rozpylaczem: 
19,39 PLN

PRODUKTY UNIWERSALNE
Od dachu po piwnicę, w środku i na zewnątrz – zawsze i wszędzie możesz liczyć na profesjonalną pomoc 
naszych produktów. To prawdziwa Liga Mistrzów w grupie środków czystości.

PŁYN DO MYCIA SZYB  
Z FUNKCJĄ ANTYPARY 
ANTI-MIST GLASS CLEANER
Perfekcyjnie czyste szyby i lustra przez 
niewiarygodnie długi czas. Za sprawą 
nanocząsteczek krzemowych tworzy 
warstwę ułatwiającą mycie i ograniczającą 
powstawanie zanieczyszczeń.

 ` zapobiega osadzaniu się pary wodnej, 
brudu i kurzu

 ` idealnie odtłuszcza i nie pozostawia 
smug 

750 ml | 702013

16,90 PLN
22,53 PLN / 1 l

NOWOŚĆ
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PREPARAT DO 
CZYSZCZENIA SZYB 
KOMINKOWYCH 
I PIEKARNIKÓW 
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Specjalistyczny preparat, który usuwa 
tłuszcz,likwiduje przypalenia i zwalcza 
odymienia. Świetnie sprawdza się także 
do czyszczenia grilli oraz sprzętów 
gospodarstwa domowego. 

 ` ze składnikami ograniczającymi 
ponowne osadzanie się brudu

 ` bezpieczny dla czyszczonych 
powierzchni

 ` nie pozostawia smug

750 ml | 702009

12,90 PLN
17,20 PLN / 1 l

GĄBKA CZYSZCZĄCA 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Koniec z brudnymi ścianami – zmazuje ślady po długopisie, flamastrach 
i kredkach. Może być stosowana do czyszczenia mebli ogrodowych, fug, 
kafli, podłóg, drzwi, kuchenek, naczyń, felg samochodowych, tworzyw 
sztucznych i metali. Innowacyjna struktura głęboko wnika w powierzchnię, 
usuwając zabrudzenia. 

 ` działa bez detergentów – wystarczy zwilżyć
 ` likwiduje brud i zacieki

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

10,90 PLN

PŁYN DO MYCIA 
POWIERZCHNI  
SILNIE ZABRUDZONYCH 
POWER CLEANER

Jeden płyn na różne powierzchnie.  
Dzięki specjalistycznej formule czyści  
laminaty, glazurę, terakotę, linoleum, płytki 
gresowe, lastrico, a także ogrodzenia czy 
kokpity samochodowe.  
Perfekcyjnie usuwa oleje i smary. 

 ` niezastąpiony w domu, garażu 
i ogrodzie 

1000 ml | 702010

24,90 PLN

PREPARAT DO MYCIA EKRANÓW 
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Dokładnie usuwa ślady rąk, kurz, tłuste plamy i brud. Ogranicza ponowne 
osiadanie kurzu, tworząc powłokę antystatyczną. Polecany do monitorów 
komputerowych, ekranów telewizyjnych, plazmowych, LED i LCD, 
wyświetlaczy, pilotów, telefonów komórkowych, klawiatury. 

 ` nadaje połysk bez smug
 ` nieoceniony w domu i biurze

250 ml | 702011

12,90 PLN
51,60 PLN / 1 l

PŁYN MYJĄCY 
DO PANELI 
LAMINOWANYCH 
LAMINATE FLOOR LIQUID

Idealnie czyste panele bez kurzu 
i smug. Usuwa tłuste plamy i brud. 
Polecany do laminowanych paneli 
podłogowych, ściennych i oklein 
meblowych. 

 ` czyści i pielęgnuje
 ` pozostawia przyjemny zapach 
mydła marsylskiego

1000 ml | 702006

28,90 PLN

PŁYN DO PRANIA 
DYWANÓW I TAPICERKI 
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Formuła aktywnej piany znakomicie 
odplamia, zmiękcza tkaniny i zapobiega 
elektryzowaniu się. Delikatny dla dłoni 
i przyjazny dla kolorów. 

 ` przeznaczony do prania ręcznego 
 ` o cytrusowym zapachu 

1000 ml | 702007

15,90 PLN

PŁYN MYJĄCY 
DO POWIERZCHNI 
PLASTIKOWYCH 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Likwiduje wszelkie zabrudzenia: tłuste osady, 
sadzę i kurz. Skuteczny i delikatny:  
nie rysuje, nie odbarwia. 

 ` do powierzchni białych i kolorowych 

750 ml | 712001

18,90 PLN
25,20 PLN / 1 l

Cena z rozpylaczem: 
15,39 PLN

Cena z rozpylaczem: 
21,39 PLN

Cena z atomizerem: 
15,39 PLN
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708034 
SINGAPORE TWILIGHT

708035 
SINGAPORE  
TWILIGHT

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY  

708031 
MALDIVES PARADISE 

ZAPACH DO ODKURZACZA 
VACUUM FRESHENER 

W odkurzanym pomieszczeniu roztacza przepiękną woń i neutralizuje 
nieprzyjemny zapach kurzu, długotrwale odświeżając wnętrze. Nadaje się do 
wszystkich typów odkurzaczy działających na sucho. Prosty w użyciu – wystarczy 
umieścić go w pobliżu filtra wylotowego powietrza.

2 szt. (4,7 x 7,7 cm), 9,8 g

10,50 PLN 
107,14 PLN / 100 g

ZAWIESZKA ZAPACHOWA DO SZAFY 
WARDROBE FRAGRANCE

Nasączona oryginalną kompozycją zapachową stopniowo uwalnia 
wspaniały aromat. Przepiękne akordy wypełniają wnętrze szafy, 
dbając o świeżość Twojej garderoby. 

 
8,2 g 

15,90 PLN 
193,90 PLN / 100 g

PERFUMY DO WNĘTRZ 
HOME PERFUME

Piękne kompozycje dla Twojego domu.

40 ml 

29,00 PLN
725,00 PLN / 1 l 

708023 GREEN SPA 
Orzeźwiające połączenie zapachu 
aloesu z akordem zielonego ogórka 
pozytywnie nastraja i relaksuje.

708030 MALDIVES PARADISE  
Lekkie, morskie akordy połączone  
z subtelną słodyczą egzotycznych  
owoców przywodzą na myśl rajskie wakacje. 

708024 CHARMING ALLEY 
Subtelny duet zapachów róży 
i piżma otacza pomieszczenie 
romantyczną aurą.

708033 SINGAPORE TWILIGHT
Pomarańcza skąpana w soczystych, 
owocowo-kwiatowych nutach tętni 
energią niczym Miasto Lwa. 

PRODUKTY 
ODŚWIEŻAJĄCE
Piękne zapachy poprawiają samopoczucie, budują atmosferę, budzą emocje. Pozwól, by towarzyszyły 
Ci zawsze i wszędzie. Z naszymi produktami odświeżającymi jest to możliwe. 

NOWE ZAPACHY

NOWOŚĆ

708032 
MALDIVES  
PARADISE 
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SPRAY DO KOKPITÓW MATOWYCH 
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Perfekcyjnie czyści i pielęgnuje. Nadaje elegancki, matowy wygląd oraz przyjemny zapach.  
Dodatkowo spowalnia osadzanie się kurzu. 

 ` opóźnia proces starzenia się plastiku

300 ml | AU19 

22,90 PLN
76,33 PLN / 1 l

ATOMIZER | AC06 
ATOMISER

1 szt.

2,49 PLN

POMPKA | AC05  
DISPENSER PUMP 

ROZPYLACZ | AC04 
TRIGGER CUP 

ULTRACHŁONNE ŚCIERECZKI 
CZYSZCZĄCE 
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Doskonale sprawdzają się przy czyszczeniu 
różnych typów powierzchni w gospodarstwie 
domowym. Ich unikalna struktura z systemem 
otworków ułatwia absorpcje wody, substancji 
oleistych, detergentów i farb. 

 ` niezwykle chłonne 
 ` praktyczne i oszczędne – każdy listek po 
przepłukaniu można stosować ponownie

34 szt. (23 x 39 cm) 
710011 

33,90 PLN

BEZPYŁOWE ŚCIERECZKI  
DO GŁADKICH POWIERZCHNI 
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Niezastąpione zarówno w domu, jak i w zakładach, 
gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego 
poziomu higieny (np. w przemyśle farmaceutycznym, 
medycznym, elektrycznym, motoryzacyjnym czy 
poligraficznym). Mają atest PZH. 

 ` nie rysują czyszczonej powierzchni 
 ` dobrze współpracują 
z rozpuszczalnikami

 ` miękki i elastyczny materiał ułatwia 
czyszczenie trudno dostępnych miejsc

40 szt. (23 x 39 cm) 
710012 

33,90 PLN

WOSK DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI 
SKÓRZANYCH 
LEATHER WAX CONDITIONER

Mieszanka perfekcyjnie dobranych składników, w skład których wchodzi między innymi 
miód, sprawia, że skórzane produkty znów wyglądają jak nowe. Naturalny wosk pszczeli 
odżywia skórę, przywracając jej kolor i nadając niezwykły blask. Podaruj drugie życie 
wszystkim skórzanym butom, paskom, torebkom czy meblom. 

 ` wosk nadaje się zarówno do skóry naturalnej, jak i sztucznej
 ` olejki zawarte w składzie zapobiegają pękaniu skóry 
 ` nie stosować do zamszu i nubuku

300 ml | F002 

36,90 PLN
123,00 PLN / 1 l

PREPARAT DO 
PIELĘGNACJI MEBLI 
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Sprawdzony sposób na meble  
bez smug, kurzu i zarysowań.  
Wygodny aerozol pozostawia  
warstwę antyelektrostatyczną. 

 ` do powierzchni drewnianych  
i drewnopodobnych

 ` z dodatkiem wosku  
pielęgnacyjnego

300 ml | 703002

18,90 PLN
63,00 PLN / 1 l

CHUSTECZKI DO PIELĘGNACJI MEBLI 
FURNITURE CLEANING WIPES 

Doskonale czyszczą i usuwają kurz. Chronią i konserwują drewno, a powłoka 
antystatyczna ogranicza osadzanie się kurzu. Polecane do mebli drewnianych oraz 
laminowanych.  

 ` biodegradowalne
 ` dobrze nasączone myjącą emulsją 

84 szt. | 703001 

23,90 PLN

PRODUKTY DO MEBLI KOSMETYKI  
SAMOCHODOWE

AKCESORIA

Estetyka, wytrzymałość, niepowtarzalny klimat – te zalety przedmiotów z drewna i skóry zachowasz na 
długo, pielęgnując je we właściwy sposób. Nasze produkty wykorzystują moc drzemiącą w naturalnych 
woskach, czerpiąc z nich to, co najlepsze.
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ZAPACHY DAMSKIE

ZAPACHY MĘSKIE

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Katalog produktów FM WORLD nr 31 obowiązuje od 28 września 2019 r. 
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od 28 września 2019 r. aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu. Szczegółowe informacje o produktach i sposobie ich użycia 

znajdują się na stronie internetowej pl.fmworld.com. Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie zaakceptowane przez FM WORLD, FM WORLD POLSKA 
albo przez FM GROUP Mobile są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM WORLD. Produkty opatrzone Znakiem FM WORLD są oryginalnymi produktami FM WORLD.

20
14

2015

rodzina zapachów nuta przewodnia zapachy pheromone intense żel 
pod prysznic

balsam  
do ciała

antyperspirant  
w kulce

perfumy  
do włosów

pianka do golenia 
dla kobiet

KWIATOWE  

Z NUTĄ OWOCOWĄ

10, 17, 25, 180, 281, 806, 808
322, 420, 427, 437, 438, 443, 
447, 449, 700, 800, 805, 807, 817, 
818, 827, PURE ROYAL LIMITED 
EDITION, FLAMINGO

10 10, 17, 25 FLAMINGO FLAMINGO  

Z NUTĄ ORIENTALNĄ 20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 297, 
434, 446, 317, 352, 444, 355 20, 97  20, 97 20 20 20

Z NUTĄ WODNĄ 7, 141, 174, 701  
Z NUTĄ ZIELONĄ 1, 81 1, 81 81 81 81 81 81
Z NUTĄ ALDEHYDOWĄ 21, 826 21   
Z NUTĄ CYTRUSOWĄ 283, 298, 702, 810  
Z NUTĄ DRZEWNĄ 365, 414, 445, 777  

CYTRUSOWE   

Z NUTĄ CYTRYNY 33, 828 33 33 33 33 33 33
Z NUTĄ OWOCOWĄ 419, 903
Z NUTĄ MANDARYNKI 23, 801 23 23  
Z NUTĄ POMARAŃCZY 6
Z NUTĄ SZYPROWĄ 902  

ORIENTALNE  

Z NUTĄ KWIATOWĄ 
9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 
441, 442, 809, 820, VIOLET OUD, 
MUFFIN

101, 431, 436 9, 436
 171, 809, 
MUFFIN, 

VIOLET OUD
 809  

Z NUTĄ OWOCOWĄ 12, 98, 237, 286, 413, 426, AMBRE 
ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413 BUBBLE BUBBLE  

Z NUTĄ DRZEWNĄ 26, 142, 162, 359, 448, 904
BLACK, GOLD, RUBY  RUBY, BLACK, 

GOLD
Z NUTĄ KORZENNĄ 24, 173, 177, 366 173 173 173, 366 173, 366 173 173
Z NUTĄ AMBRY 32, AMBERGRIS

DRZEWNE      

Z NUTĄ KWIATOWĄ 241, 313, 825
Z NUTĄ OWOCOWĄ 358, 900
Z NUTĄ ORIENTALNĄ 703, SEXY CASHMERE

SZYPROWE

Z NUTĄ OWOCOWĄ 5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829 5, 16, 34 5, 16  
Z NUTĄ DRZEWNĄ 18 18 18 18 18 18 18 18
Z NUTĄ ORIENTALNĄ 356
Z NUTĄ KWIATOWĄ 432, 802, 803, 819
Z NUTĄ KORZENNĄ 901

rodzina zapachów nuta przewodnia zapachy pheromone intense żel pod 
prysznic

balsam  
do ciała

antyperspirant  
w kulce

pianka  
do golenia

woda  
po goleniu

balsam  
po goleniu

KWIATOWE
Z NUTĄ OWOCOWĄ FLAMINGO  FLAMINGO FLAMINGO

SZYPROWE

Z NUTĄ OWOCOWĄ 169  
Z NUTĄ DRZEWNĄ 56 56 56  
Z NUTĄ AMBRY 
I PIŻMA 110 110 110

Z NUTĄ KORZENNĄ 901  

ORIENTALNE

Z NUTĄ KWIATOWĄ 52, 465, 481, VIOLET OUD, MUFFIN 52 52 52, MUFFIN, 
VIOLET OUD 52 52 52

Z NUTĄ OWOCOWĄ 478, 482, 813, 830, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE BUBBLE BUBBLE

Z NUTĄ KORZENNĄ 199, 224, 466, 815, 832 199, 815 199 199 199

Z NUTĄ AMBRY 64, 823, AMBERGRIS 64 64  823  

Z NUTĄ DRZEWNĄ 301, 326, 335, 471, 475, 812, 821, 
822, 904, BLACK, GOLD, RUBY

RUBY, BLACK, 
GOLD

DRZEWNE

Z NUTĄ OWOCOWĄ 55, 195, 427, 479, 824, 900 472  472 472 472
Z NUTĄ PACZULI 160, 198, 327, 331, 334
Z NUTĄ WETIWERU 151, 152, 329
Z NUTĄ WODNĄ 457, 474 457 457
Z NUTĄ ORIENTALNĄ SEXY CASHMERE

FOUGERE

Z NUTĄ PAPROCI 43, 135, 332 135 43  

Z NUTĄ LAWENDY 54, 300, 473, 480, 483, 814, 831 473 473 473

CYTRUSOWE

Z NUTĄ CYTRYNY 57
Z NUTĄ MANDARYNKI 134, 452 134 134 134 134 134 134 134
Z NUTĄ POMARAŃCZY 93
Z NUTĄ SZYPROWĄ 902
Z NUTĄ OWOCOWĄ 903

PRODUKTY MĘSKIE

PRODUKTY DAMSKIE

© FM WORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000411446, NIP: 8952010760; kapitał zakładowy: 182 900,00 złotych (wpłacony w całości), 2019.

ZAPACHY UNISEX
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PURE 01 str. 26

PURE 05 str. 30

PURE 06 str. 31

PURE 07 str. 26

PURE 09 str. 28

PURE 10 str. 26

PURE 12 str. 29

PURE 16 str. 30

PURE 17 str. 20

PURE 18 str. 30

PURE 20 str. 27

PURE 21 str. 27

PURE 23 str. 30

PURE 24 str. 28

PURE 25 str. 26

PURE 26 str. 28

PURE 32 str. 29

PURE 33 str. 30

PURE 34 str. 30

PURE 80 str. 30

PURE 81 str. 26

PURE 97 str. 27

PURE 98 str. 29

PURE 101 str. 28

PURE 132 str. 27

PURE ROYAL 141 str. 14

PURE ROYAL 142 str. 16

PURE ROYAL 146 str. 14

PURE ROYAL 147 str. 14

PURE ROYAL 162 str. 16

PURE ROYAL 171 str. 16

PURE 173 str. 28

PURE 174 str. 26

PURE 177 str. 28

PURE 180 str. 26

PURE 183 str. 27

PURE 237 str. 29

PURE 239 str. 27

PURE 241 str. 30

PURE 257 str. 28

PURE ROYAL 281 str. 14

PURE ROYAL 283 str. 14

PURE ROYAL 286 str. 16

FM 297 str. 50

PURE ROYAL 298 str. 14

FM 313 str. 50

PURE ROYAL 317 str. 14

PURE ROYAL 322 str. 14

PURE ROYAL 352 str. 14

PURE ROYAL 355 str. 14

PURE ROYAL 356 str. 17

PURE ROYAL 358 str. 16

PURE ROYAL 359 str. 16

PURE ROYAL 362 str. 16 

PURE ROYAL 365 str. 14

PURE ROYAL 366 str. 16

PURE 372 str. 25

PURE 413 str. 29

PURE 414 str. 26

PURE 419 str. 30

PURE 420 str. 26

PURE 426 str. 29

PURE 427 str. 26

PURE 431 str. 28

PURE 432 str. 30

PURE 434 str. 27

PURE 436  str. 28

PURE 437 str. 26

PURE 438  str. 26

PURE 440  str. 28

PURE 441  str. 28

PURE 442  str. 28

PURE 443  str. 26

PURE 444  str. 27

PURE 445  str. 26

PURE 446  str. 27

PURE 447  str. 25

PURE 448  str. 25

PURE 449  str. 25  

PURE 700 str. 26

PURE 701 str. 26

PURE 702 str. 26

PURE 703 str. 30

PURE ROYAL 777 str. 13

PURE ROYAL 800 str. 14

PURE ROYAL 801 str. 15

PURE ROYAL 802 str. 17

PURE ROYAL 803 str. 17

PURE ROYAL 804 str. 16

PURE ROYAL 805 str. 14

PURE ROYAL 806 str. 14

PURE ROYAL 807 str. 14

PURE ROYAL 808 str. 14

PURE ROYAL 809 str. 16

PURE ROYAL 810 str. 14

PURE ROYAL 811 str. 17

PURE ROYAL 817 str. 14

PURE ROYAL 818 str. 14

PURE ROYAL 819 str. 17

PURE ROYAL 820 str. 16

PURE ROYAL 825 str. 13

PURE ROYAL 826 str. 13

PURE ROYAL 827 str. 13

PURE ROYAL 828 str. 13

PURE ROYAL 829 str. 13

PURE ROYAL LIMITED EDITION str. 5

PURE 43 str. 37
PURE 52 str. 35
PURE 54 str. 37
PURE 55 str. 37
PURE 56 str. 37
PURE 57 str. 36
PURE 64 str. 35
PURE 93 str. 36
PURE 110 str. 37
PURE 134 str. 36
PURE 135 str. 37
PURE ROYAL 151 str. 21
PURE ROYAL 152 str. 21
PURE ROYAL 160 str. 20

PURE ROYAL 169 str. 20

PURE ROYAL 195 str. 20

PURE ROYAL 198 str. 20

PURE ROYAL 199 str. 20

PURE 224 str. 35

PURE ROYAL 300 str. 21

PURE ROYAL 301 str. 20

PURE ROYAL 326 str. 20

PURE ROYAL 327 str. 20

PURE ROYAL 329 str. 21

PURE ROYAL 331 str. 20

PURE ROYAL 332 str. 21

PURE ROYAL 334 str. 21

PURE ROYAL 335 str. 20

PURE 452 str. 36

PURE 457 str. 37

PURE 465 str. 35

PURE 466 str. 35

PURE 471 str. 35

PURE 472  str. 37

PURE 473  str. 37

PURE 474  str. 37

PURE 475  str. 35

PURE 478  str. 35

PURE 479  str. 37

PURE 480  str. 37

PURE 481  str. 33

PURE 482  str. 33

PURE 483 str. 33

PURE ROYAL 812  str. 20

PURE ROYAL 813  str. 20

PURE ROYAL 814  str. 21

PURE ROYAL 815  str. 20

PURE ROYAL 821  str. 20

PURE ROYAL 822  str. 20

PURE ROYAL 823  str. 20

PURE ROYAL 824  str. 20

PURE ROYAL 830  str. 19

PURE ROYAL 831  str. 19

PURE ROYAL 832  str. 19

PURE ROYAL 900 str. 11

PURE ROYAL 901 str. 11

PURE ROYAL 902 str. 11

PURE ROYAL 903 str. 11

PURE ROYAL 904 str. 11

UTIQUE Ambergris str. 46-47

UTIQUE Ambre Royal str. 56

UTIQUE Black str. 55

UTIQUE Bubble  str. 49

UTIQUE Flamingo str. 48

UTIQUE Gold str. 54

UTIQUE Muffin str. 50

UTIQUE Ruby str. 52

UTIQUE Sexy Cashmere str. 51

UTIQUE Violet Oud str. 53


	OKLADKA_31_KO_PL
	1
	2
	KATALOG_31_PL ROZK



