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FONTAINAVIE

UNIWERSALNY KREM 
ULTRA RECOVERY
Jak działa?
Skutecznie regeneruje skórę twarzy oraz ciała. Koi podrażnienia, niwelując jej 
suchość, zaczerwienienie oraz rogowacenie. Stanowi niezastąpiony kompres 
łagodzący po zabiegach kosmetycznych, depilacji oraz nadmiernej ekspozycji 
na promieniowanie UV. Nie zawiera silikonów ani parabenów. Doskonały do 
codziennego stosowania oraz każdego rodzaju skóry, także suchej i wrażliwej. 

Czemu zawdzięcza zdolność do intensywnej odnowy skóry? 
Zawdzięcza ją bogatej formule złożonej z nawilżających i natłuszczających 
skórę składników aktywnych: beta-glukan z ziaren owsa nadaje gładkość 
i elastyczność oraz wspomaga odnowę komórek; srebro koloidalne wykazuje 
właściwości antybakteryjne; olej kokosowy zmiękcza, odżywia oraz zabezpiecza 
przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych; estry wyższych 
kwasów tłuszczowych wpływają na prawidłowe funkcjonowanie komórek.

PROBIOTYCZNY PŁYN
DO MYCIA SZCZOTECZKI 
DO ZĘBÓW
Jak działa?
Skutecznie zapobiega namnażaniu się bakterii będących przyczyną próchnicy. 
Dzięki innowacyjnej formule opartej na aktywnych probiotykach zmniejsza ryzyko 
rozwoju drobnoustrojów powodujących rozkład zęba. Jest niezwykle wydajny 
(jedna dawka wystarcza na siedem dni) i odpowiedni do protez zębowych.

Dlaczego warto dbać o przybory do mycia zębów?
Ponieważ są siedliskiem groźnych dla zdrowia mikroorganizmów, które wypełniają 
przestrzeń w każdej łazience. Wyłącznie kompleksowa ochrona zębów 
i przyborów do ich mycia zapewnia perfekcyjną higienę jamy ustnej.

KONJAC SUPERFOOD
Czy nowe produkty to suplementy diety?
Nie, linia NUTRICODE rozrasta się o sekcję ze zdrową żywnością. Otwierają ją produkty: Konjac Fettuccine, Penne, Spaghetti, 
Angel Hair oraz Rice.

Czym jest konjac superfood?
To zdrowa alternatywa dla tradycyjnego makaronu i ryżu. Zaspokaja głód bez wyrzutów sumienia, a dzięki dużej ilości 
błonnika pozwala najeść się do syta i poprawić motorykę jelit.

Z czym je jeść?
Zachęcamy do eksperymentowania ze smakami, teksturami i dodatkami oraz tworzenia z produktami konjac w roli głównej 
rozmaitych dań obiadowych, wytrawnych sałatek czy słodkich deserów. Sam ryż i makaron przygotujesz w 2 minuty!

Na jakiej diecie można je wykorzystać?
Na diecie low-carb, fit, keto, paleo, wege i wielu innych, gdyż nie zawierają cukru, tłuszczu, zbóż, glutenu, soi ani składników 
pochodzenia zwierzęcego, a jedna porcja to tylko 5 kalorii.

Czy są polecane w programie FIT6?
Tak, uczestnicy programu mogą wprowadzić je do swojej diety na każdym jego etapie.

Co zawiera Konjac One Week Pack?
To megaset, który skomponujesz według własnych potrzeb i upodobań na cały 
tydzień. Możesz wybierać spośród wszystkich pięciu rodzajów produktów konjac 
i każdego dnia kłaść na talerzu inną porcję zdrowia. Bo najważniejsze, aby prawidłowe 
odżywianie weszło w nawyk!

NUTRICODE
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Poznaj nasz autorski znak 
i wypatruj go na innych 

produktach – każdy 
z nich jest przyjazny 

dla środowiska! 

FONTAINAVIE DENTAL

W ZESTAWIE
TANIEJ
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IMMUNE-UP ELIXIR
Jak działa?
Kompleksowo wspiera organizm w okresie zwiększonej 
zachorowalności.

Co zawiera w swoim składzie?
Zawiera tymianek właściwy oraz Echinacea purpurea przyczyniające 
się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego; 
imbir lekarski ceniony za swój dobroczynny wpływ na poprawę 
witalności i wspomagający pracę dróg oddechowych; witaminę 
C oraz cynk pomagające wzmacniać odporność oraz głóg 
jednoszyjkowy wspierający pracę układu krążenia.

Dlaczego Echinacea purpurea stała się tak 
popularna?
Ponieważ działa wielotorowo: aktywuje fagocytozę i fibroblasty, 
zwiększa aktywność układu oddechowego oraz mobilność 
leukocytów, co z kolei stymuluje wydzielanie substancji 
przeciwwirusowych¹. Dlatego wyciąg z tej rośliny to doskonały 
środek pobudzający funkcjonowanie systemu immunologicznego 
oraz podnoszący odporność organizmu na infekcje. Zaleca się go 
w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej, dziąseł, gardła i górnych 
dróg oddechowych2.

VIT-D3 DROPS
Jak działa?
Witamina D zawarta w preparacie pozyskiwana jest z surowców najwyższej jakości – alg hodowanych w Europie. Pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu immunologicznego oraz wchłanianiu wapnia i fosforu; wspiera utrzymanie 
zdrowych zębów i kości oraz właściwego poziomu wapnia we krwi.

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

Jaką dawkę powinny przyjmować kobiety w ciąży?
U kobiet ciężarnych zaleca się wykonanie oznaczenia stężenia witaminy D we krwi i indywidualne dobranie dawki przez lekarza, 
jeśli jednak nie jest to możliwe, powinna wynosić 2000 j.m. dziennie przez cała ciążę i okres laktacji.

¹ Baj T., Immunologiczne właściwości jeżówki purpurowej, „Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” 2010, nr 41 (19e), str. 23-24.

² Sarwa J. A., Wielka Encyklopedia roślin leczniczych – występowanie, zawartość, działanie i zastosowanie 1726 roślin, Sandomierz 2013, str. 654-655.

¹ Walicka M., Jasik A., Paczyńska M., Wąsowski M., Tałałaj M., Marcinowska-Suchowierska M., Niedobór witaminy D – problem społeczny, „Postępy Nauk
Medycznych” 2019, t. XXXII, nr 1, str. 14-22.
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Wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia
dotyczące suplementacji diety witaminą D
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75+ 2000-4000

800-2000

600-1000

zalecana dawka (j.m.)

SILVER PRO 
ADVANCED FORMULA
Jak działa?
Stosowanie srebra koloidalnego w celach zdrowotnych sięga już 
przełomu XIX i XX wieku. Z uwagi na bakteriobójcze, przeciwwirusowe 
i przeciwgrzybicze właściwości używane było przede wszystkim 
w leczeniu schorzeń wywoływanych drobnoustrojami.

Co zawiera w swoim składzie?
Preparat został oparty o drogocenne srebro koloidalne i wzbogacony 
o naturalny olejek eukaliptusowy. Nie zawiera alkoholu, fluoru 
i barwników.
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PERFUMY
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DRZEWNE Z NUTĄ CYTRUSOWĄ

CHARAKTER: 
monumentalny, ale świetlisty 
NUTY ZAPACHOWE:
Głowy: dzięgiel, szafran, limonka, gal-
banum, skórka limonki, mandarynka
Serca: jaśmin, heliotrop, mirra, mar-
chewka, irys
Bazy: drzewo sandałowe, wanilia, lab-
danum, mech dębowy, skóra, wetiwer 
haitański, piżmo

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
Czym wyróżnia się ta linia?
To najszlachetniejsze nuty zapachowe tworzące niebanalną kompozycję o wyjątkowej trwałości, zamkniętą w unikalnym flakonie.

Jaki jest zapach PURE ROYAL 500?
Bogata struktura perfum, z pozoru niejednorodna i kontrastowa, tworzy zaskakująco spójną historię. Rozpoczynają ją 
świeże i jasne nuty cytrusów oraz galbanum w towarzystwie wyrazistego dzięgla i szafranu. Następnie otwiera się serce 
zapachu – kwiatowy bukiet przełamany aromatyczną mirrą. Na końcu nabiera ostatecznego charakteru, ukazując swój 
prawdziwy majestat, który zawdzięcza organiczno-drzewnym akordom.

PERFUMY
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PURE ROYAL
Jakie są nowe zapachy unisex?
913 to pełna wyraźnych kwiatowych akcentów kompozycja, której ciepła nadaje słodycz kokosa i wanilii. 914 to perfumy 
wypełnione musującymi akordami, które współtworzą orzeźwiającą aurę z nutą rozkosznej słodyczy. 915 to zapach słodki 
i soczysty, jednak nie mdły, a wręcz odwrotnie – bardzo lekki i ujmująco zwiewny. 916 to perfumy tajemnicze i intrygujące, 
których ponętny szyprowy charakter przełamuje rozkoszna, niewinna, gruszkowa nuta. 917 to zaskakująca kompozycja, której 
poważny charakter przełamuje promienny akcent soczystej pomarańczy i słodkiej mandarynki. 918 pozwalają poczuć się 
jak w słoneczny dzień na leśnej polanie, nad którą unosi się świeży, drzewny aromat. 919 to dostojna i niezwykle wyrazista 
kompozycja zapachowa rozjaśniona akordami cytrusów, jaśminu i białej herbaty. 920 zaskakuje zestawieniem kwiatowo- 
-orientalnych nut, zachwyca nieuchwytnością i ujmuje trudnym do okiełznania charakterem. 921 to zapachowa dawka energii 
wypełniona akordami olśniewających kwiatów i świeżych owoców. 922 to perfumy intrygujące, bo nieoczywiste – z jednej 
strony kwiatowe, z drugiej olśniewające głębią orientalnych akordów. 923 to urokliwy zapach, który przyciąga pudrowymi 
nutami i rozbraja charakterystyczną dla rodziny gourmand słodyczą. 924 to idealny na co dzień, niezobowiązujący zapach z całą 
paletą kwiatowych akordów nadających mu otwartego i przyjaznego charakteru. 925 to nowoczesna, szyprowa kompozycja 
zapachowa, która idealnie sprawdzi się w biznesowej, pełnej klasy atmosferze. 926 to perfumy idealne dla osób dojrzałych 
emocjonalnie i uporządkowanych z uwagi na swój wyjątkowo określony charakter. 927 to zapach dojrzały i bezkompromisowy 
– przeznaczony dla tych, którzy twardo stąpają po ziemi i nie boją się nowych wyzwań. 928 to perfumy zdumiewające 
zapachem jeżynowego krzewu, zabierające w aromatyczną podróż do świeżego i czarującego ogrodu. 929 to perfumy ciepłe 
i radosne jak beztroski dzień gorącego lata – kuszą i przywołują najpiękniejsze wspomnienia. 930 to niezwykle apetyczny, ale 
też nieco wytrawny za sprawą orientalnych akordów, przedstawiciel rodziny gourmand. 931 to nieposkromiona kompozycja 
zapachowa przywołująca na myśl pierwotne instynkty i nieokiełznaną moc natury. 932 otula czarującym aromatem, który 
zachęca, aby zanurzyć się w nim bez pamięci i oderwać od codziennych trosk.

Jaki jest nowy zapach męski?
840 to jasny zapach przepełniony aromatem pomarańczy, mandarynki i grejpfruta z nutami czarującego, wielowątkowego 
orientu.
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PERFUMY GOLD 
REGENESIS
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PURE
Jakie są nowe zapachy damskie?
716 to urocze, kwiatowo-owocowe perfumy przywołujące na myśl słodką beztroskę pachnącą jeżyną i czarną porzeczką.
717 to prawdziwie niepokorna kompozycja, wabiąca świeżymi kwiatami, przełamana trzema rodzajami drapieżnego piżma.

Jakie są nowe zapachy męskie?
718 to wyjątkowo dynamiczne połączenie cytrusowo-drzewnych nut, które swoją oryginalnością dodaje nadzwyczajnej 
charyzmy. 719 to przejrzysta, zaskakująca korzennymi nutami kompozycja, która zwraca uwagę, nie pozwalając o sobie 
zapomnieć. 720 to niesamowicie apetyczny zapach, w którym nuty gourmand kokieteryjnie przełamuje szczypta pikanterii. 
721 dzięki swojemu otwartemu charakterowi pozytywnie nastraja, dodając niezwykłej pewności siebie.

INTENSE | PHEROMONE
Jaki nowy zapach pojawił się w tych kolekcjach?
Zarówno kolekcja INTENSE, jak i PHEROMONE wzbogaciła się o damski zapach 489 – futurystyczny, ekscentryczny, 
z orientalną nutą.

OLEJEK ROZŚWIETLAJĄCY DO CIAŁA
Jak działa?
Dzięki drobinkom złota pięknie podkreśla koloryt skóry. Sprawia, że staje się promienna, jedwabiście miękka i długotrwale 
nawilżona. Zawiera wartościowy koktajl olejów bogatych w witaminy, fitosterole oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Olej z pestek winogron wygładza, regeneruje i odżywia, a wraz z witaminą E spowalnia procesy jej starzenia. Olej ze 
słodkich migdałów poprawia elastyczność, zapobiegając powstawaniu rozstępów. Olej słonecznikowy wzmacnia barierę 
lipidową i wykazuje działanie normalizujące. Kosmetyk szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu. Jest idealny 
do każdego rodzaju skóry.
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KOSMETYKI 
PERFUMOWANE

HELLO HONEY 
MANUKA
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Dlaczego miód manuka uważany jest za najzdrowszy na świecie?
Bo to prawdziwe bogactwo witamin, minerałów, cukrów i flawonoidów dobroczynnie wpływających zarówno na organizm, jak 
i na skórę – nawilża ją, wygładza, koi oraz rewitalizuje.

Co go wyróżnia?
Jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoje właściwości, ale i sposób pozyskiwania. Ten drogocenny składnik znajduje się 
w nektarze i pyłku kwiatów drzewa herbacianego rosnącego wyłącznie w Nowej Zelandii.

NATURALNY 
CUKROWY PEELING 
DO CIAŁA
Jak działa?
To miodowa dawka witamin i olejów dla skóry pozbawionej 
blasku. Oczyszcza ją, rozjaśnia i odmładza. Za sprawą 
witaminy E oraz oleju sojowego i słonecznikowego 
działa przeciwstarzeniowo. Zawiera olej migdałowy 
zapobiegający powstawaniu rozstępów oraz masło shea, 
które znakomicie regeneruje uszkodzony naskórek i chroni 
go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

PERFUMOWANY SPRAY DO CIAŁA
Jak działa?
Pozostawia na skórze urzekający zapach, który utrzymuje się przez długi czas. Doskonale sprawdza się jako alternatywa 
dla perfum lub kosmetyk intensyfikujący ich aromat.

Jakie zapachy są dostępne?
Unisex PURE ROYAL 900, 910 i 913; damskie PURE ROYAL 366 i 809 oraz męski PURE ROYAL 199.

PERFUMOWANA MGIEŁKA DO CIAŁA
Jak pachnie nowa mgiełka?
Jak kwiatowe perfumy PURE 489.

NATURALNY 
PUDDING DO CIAŁA
Jak działa?
Nawilża i uelastycznia skórę, przywracając jej młody wygląd. 
Zawiera olej z awokado, który poprawia jej napięcie, 
liczi, olej kokosowy i kofeinę spowalniające procesy jej 
starzenia się oraz regenerująco-natłuszczające masło shea. 
Za sprawą alantoiny i pantenolu zmiękcza naskórek 
oraz łagodzi podrażnienia, przyspieszając jego regenerację.

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA 
NATURALNEGO

99%

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA 
NATURALNEGO

96%
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KOSMETYKI 
PIELĘGNACYJNE

NOWE FORMUŁY
Jakie kosmetyki mają nową formułę? Jak działają?

Peeling enzymatyczny do twarzy oczyszcza i wygładza cerę, pozosta-
wiając ją odświeżoną i pełną blasku. Zawiera ekstrakt z ananasa bogaty 
w bromelainę – enzym złuszczający martwe komórki naskórka oraz wy-
równujący koloryt skóry. Aloes i alantoina działają na nią regenerująco 
i kojąco, a gliceryna zapewnia jej odpowiedni poziom nawilżenia.

Maseczka rewitalizująca do twarzy sprawia, że cera staje się gładka 
i sprężysta, odzyskuje blask oraz świeży wygląd. Zawiera aloes, kwas 
hialuronowy i glicerynę, które zapewniają długotrwałe nawilżenie i spo-
walniają procesy jej starzenia. Ekstrakty z borówki i czarnej porzeczki 
działają ujędrniająco i uelastyczniająco. Olej z awokado oraz masło shea 
odżywiają skórę oraz wzmacniają jej warstwę hydrolipidową, zapobie-
gając nadmiernej utracie wilgoci.

Odżywczy krem do rąk dzięki bogatej recepturze widocznie poprawia 
kondycję dłoni. Synergiczne połączenie mocznika i gliceryny długo-
trwale i intensywnie je nawilża. Pantenol i alantoina przynoszą ukojenie 
spierzchniętej skórze, a olej ze słodkich migdałów i masło shea mają 
doskonałe właściwości odżywiające, regenerujące oraz natłuszczające. 
Krem dobrze się rozprowadza, pozostawiając delikatny film ochronny 
zapobiegający wysuszeniu.

NOWOŚCI KATALOGU NR 33 | WARTO WIEDZIEĆ

Idealne do każdego 
rodzaju cery, także 
suchej i odwodnionej.

AURILE
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SŁODYCZE
Jakie czekolady pojawiły się w ofercie?
Czekolady o wysokiej zawartości kakao – mleczna 40% 
oraz 3 gorzkie: 54%, 74% i 99%.

Czym słodzone są trzy z nich?
Wspaniały smak nadaje im stewia. To wyjątkowa 
roślina – ekstrakt pozyskiwany z jej liści jest około 
300 razy słodszy od cukru spożywczego. Ma 
zerowy indeks glikemiczny i nie dostarcza kalorii, co 
czyni ją idealnym dodatkiem do żywności dla osób 
dbających o zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Czy są polecane w programie FIT6?
Tak, uczestnicy programu mogą wprowadzić do 
swojej diety Czekoladę gorzką 74% i 99% już na 
samym początku.

Jakie orzechy pojawiły się w ofercie?
Migdały w mlecznej, gorzkiej i białej czekoladzie.

Dlaczego migdał nazywany jest królem orzechów?
Swój tytuł zawdzięcza bogactwu wartości odżywczych, takim jak potas, magnez, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe 
oraz witaminy B2 i E. Jego delikatny smak sprawia, że przypada do gustu niemal każdemu, kto go spróbuje.
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PURE HOME
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SMART & CLEAN

Czy pojawiły się w ofercie nowe wersje zapachowe 
znanych już produktów?
Tak, tym razem króluje PURE 489 – znajdziesz go w Trzcinkach zapa-
chowych Home Ritual, Zawieszce zapachowej i Zawieszce zapachowej 
do szafy.

Jakie produkty mają nową formułę? Jak działają?

Chusteczki do mycia szyb z dodatkiem alkoholu doskonale czyszczą 
okna, lustra, okulary i inne szklane powierzchnie, nie pozostawiając 
smug ani zacieków. 

Uniwersalne chusteczki czyszczące za sprawą wyjątkowej formuły 
z octem owocowym skutecznie usuwają zabrudzenia i tłuszcz z różne-
go rodzaju powierzchni, np. plastiku, szkła, metalu i drewna. Nie pozo-
stawiają smug.

Chusteczki do mycia łazienki z łatwością usuwają wszelkiego rodzaju 
zacieki i osady z wanny, umywalki, kabiny prysznicowej, kafelków czy 
toalety. Dzięki antybakteryjnym właściwościom pozostawiają higienicz-
ną czystość.

Chusteczki do pielęgnacji mebli dzięki specjalnej formule wzbogaconej 
woskiem nie tylko skutecznie usuwają brud i kurz, lecz także nadają 
czyszczonym powierzchniom olśniewający połysk bez smug.

Preparat do pielęgnacji powierzchni skórzanych sprawia, że tapicerki 
samochodowe, meble, odzież i galanteria znowu wyglądają jak nowe. 
Zawiera wosk carnauba, ekstrakt z miodu i emulsję silikonową z olejem 
z awokado nadające im połysk i gładkość, poprawiające ich kolor oraz 
czyniące je wodoodpornymi. Przeznaczony do skóry licowej i ekologicz-
nej; nieodpowiedni do surowej, welurowej i nubuku.

Na długo 
pozostawiają świeży, 

przyjemnyzapach.

PRODUKTY EKO
Co wyróżnia probiotyczne środki czystości?
Pozytywny wpływ probiotyków na ludzki organizm znany jest od lat. Ich korzystne właściwości doskonale wpisują się 
we wciąż rozwijający się trend eko. Zatem do stworzenia wyjątkowej linii chemii gospodarczej wykorzystaliśmy aż 100% 
aktywnych probiotyków, które czyszczą na poziomie mikroskopowym, aby umożliwić usuwanie z powierzchni groźnych 
dla zdrowia patogenów i bakterii. Dbają nie tylko o dom, tworząc przyjazny dla zdrowia mikroklimat, ale także o skórę, 
zdrowie i środowisko naturalne.

Jakie produkty pojawiły się w tej serii? 
Jak działają?

Probiotyczny płyn uniwersalny skutecznie i długotrwale usu-
wa wszelki brud oraz nieprzyjemny zapach z każdego rodzaju 
powierzchni zmywalnych, m.in. glazury, podłóg, blatów kuchen-
nych, ścian i armatury sanitarnej. Dzięki innowacyjnej formule 
opartej na aktywnych probiotykach czyści na poziomie mikro-
skopowym, zmniejsza ryzyko powstawania patogenów i bakterii. 

Probiotyczny płyn do mycia naczyń perfekcyjnie odtłuszcza 
naczynia, jest łagodny dla skóry, a dzięki innowacyjnej formule 
opartej na aktywnych probiotykach znacznie zmniejsza ryzyko 
namnażania się bakterii i patogenów pokarmowych. Ponadto 
utrzymuje w czystości podzespoły hydrauliczne. 

Probiotyczny płyn do prania dzięki skoncentrowanej formu-
le skutecznie czyści odzież białą i kolorową, nadając jej piękny 
zapach. Za sprawą innowacyjnej formuły opartej na aktywnych, 
dobroczynnych bakteriach redukuje ilość patogenów pojawiają-
cych się na tkaninach, także po praniu. Ponadto chroni pralkę 
przed osadzaniem się brudu. Wystarcza aż na 50 prań!

Probiotyczny płyn do mycia podłóg usuwa z czyszczonych 
powierzchni zanieczyszczenia oraz złe kultury bakterii i na 
długo zwalcza nieprzyjemne zapachy. Dzięki innowacyjnej 
formule opartej na aktywnych probiotykach czyści na pozio-
mie mikroskopowym, zmniejsza ryzyko powstawania pato-
genów i bakterii.

Probiotyczny żel do rąk dokładnie czyści dłonie bez użycia 
wody i doskonale je nawilża. Za sprawą innowacyjnej for-
muły opartej na aktywnych probiotykach zmniejsza ryzyko 
namnażania się bakterii i patogenów, przywracając skórze 
odpowiednią mikroflorę.

SMART & CLEAN
NOWOŚCI KATALOGU NR 33 | WARTO WIEDZIEĆ



- 16 -

FM LEX
NOWOŚCI KATALOGU NR 33 | WARTO WIEDZIEĆ

Co nowego pojawiło się w ofercie FM LEX?
W odpowiedzi na potrzeby Partnerów Biznesowych powstała specjalna oferta dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz podmiotów, które prowadzą księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

FM MOBILE
NOWOŚCI KATALOGU NR 33 | WARTO WIEDZIEĆ

Co nowego pojawiło się w ofercie FM MOBILE?
Darmowa aplikacja FM MOBILE EVERYWHERE, dzięki której dołączysz do sieci w każdym momencie, ograniczysz formalności 
do minimum, będziesz mieć dostęp do przejrzystej oferty i zyskasz doskonałe narzędzie do rozwoju biznesu.

Już wkrótce w sklepach Google Play oraz App Store!

www.fmworld.com
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