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VE SVĚTĚ LUXUSU

Vydejte se s námi na cestu do mimořádné krajiny značky UTIQUE, ve které vládnou
bohaté kompozice, vzácné oleje a ty nejlepší receptury. Právě zde se potkává elegance,
propracovanost a jemnost, aby společně vytvořily smyslný zážitek. Dokonale
vyvážené vonné noty odrážejí krásu, harmonii a energii života. Luxusní oleje jsou
spojením nezapomenutelné jemnosti a síly. Nechte se okouzlit světem UTIQUE.
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NOVINKY UTIQUE
Neopakovatelné parfémové kompozice UTIQUE nás inspirovaly
k vytvoření nových jedinečných produktů. Tentokrát jsme směs
vůní Flamingo, Black a Violet ponořili do Luxusních vonných
svíček (str. 20-21). Nechte je hořet, ať provoní celý váš dům či
kancelář, okouzlí smysly a překvapí svojí trvanlivostí, intenzitou a
překrásnou vůní.
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UTIQUE

Flamingo je vůní neobjeveného ráje. Kouzlo propojující
nevinnost a vysokou úroveň. Je jako nádherný barevný
příběh. Nezapomenutelné dobrodružství pohltí všechny
smysly. Tajemné a nesmírně okouzlující.

UTIQUE 15
502007.02

UTIQUE 100
502007

Nádech elegance a výjimečná intenzita pocitů, kterou
objevíte ve flakónu parfému Bubble, vyvolá nejkrásnější
letní vzpomínky. Postačí zavřít oči a nechat rozptýlit vůni.
Osvěžující aura vás jako mávnutím kouzelného proutku
přenese do okamžiku neskutečné bezstarostnosti.

UTIQUE 15
502009.02

UTIQUE 100
502009

Charakter:

okouzlující, lákavý jako zakázané ovoce

Charakter:

podmanivý, nádherný, lehký

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
Základu: 			

růže vinná, ostružinový sorbet, zelené poznámky
damašková růže, jasmín, meruňka
dřevité poznámky, krystalický akord růže, pižmo

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
		
Základu: 			

bergamot, kardamom, limetka, pepř
konvalinka, květ pomeranče, jasmín, magnólie, růže,
máta
guajakové dřevo, pižmo, mech, cedr

PARFÉMY

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml

Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml
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UTIQUE

Muffin je pokušení, kterému nelze odolat. Sladkost a
propracovanost v jednom. Manželství mimořádného
bohatství a vkusu. Ponořte se do barevného
světa jeho vonných not a každý okamžik se stane
nezapomenutelným zážitkem.

UTIQUE 15
502006.02

UTIQUE 100
502006

Sexy Cashmere je výbuchem touhy a nekontrolovatelné
vášně. V prvních okamžicích vás ovládnou její silné a
ohromující akordy, které se pomalu promění v měkké a teplé
tóny obklopující tělo jako kašmírový šátek. Kompozice plná
kontrastů podnítí vaši fantazii a odhalí i ty nejhlubší skryté
touhy.

UTIQUE 15
502034.02

UTIQUE 100
502034

Charakter:

svůdný, nezapomenutelný

Charakter:

odvážný nejednoznačný, vyvolávající touhu

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
Základu: 			

citrón, růže, šafrán
dřevité poznámky, pivoňka, amyris, noty kůže
jantar, oud, vanilka

Vonné tóny:
Hlava: 			
Srdce: 			
Základ: 			

švestka
iris, fialka, ylang-ylang, cedrové dřevo, pačuli
santalové dřevo, pryskyřice benzoe, vanilka, pižmo

PARFÉMY

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml

Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml
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UTIQUE

Ambra unášená drsnými vlnami oceánu, zakletá v
ohromujících parfémech Ambergris okouzlí mořskými
akcenty okořeněnými špetkou vzrušení. Je jako tajná
plavba při západu slunce, která nekončí úsvitem. Toto je
tajemný příběh o nebývalé přitažlivosti.

UTIQUE 15
502048.02

UTIQUE 100
502048

Charakter:

hluboký, tajemný, absolutní

Vonné tóny:
Hlava: 			
Srdce: 			
Základ: 			
		

bergamot, paprika, kmín, kardamom
divoký jasmín, konvalinka vonná, ylang-ylang
ambra, tonkové boby, labdanum, kůže, 			
dubový mech, pačuli, pižmo

PARFÉMY
Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml

Violet oud má v sobě mystický prvek, který je začátkem
nové cesty do neznáma. Majestátní, vznešený,
nepředvídatelný. Rozptylte toto kouzlo kolem sebe a
ponořte se do purpurové hloubky nepředvídatelnosti.

UTIQUE 15
502012.02

UTIQUE 100
502012

Charakter:

komplikovaný, ohromující

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
Základu: 			

růže, semiš, šafrán
mražené maliny, kůže, divoká růže, cypriol
agar, bílé pižmo, baltský jantar

PARFÉMY
Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml
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UTIQUE

Gold je vůně oslňující jako zlato, okouzlující stejně
jako ručně vyráběné šperky. Majestátní, esenciální,
inspirativní. Podstata orientálního bohatství. Rozptylte
kolem sebe okouzlující mlhu smyslných zážitků.

UTIQUE 15
502002.02

UTIQUE 100
502002

Black dodá každému okamžiku výjimečný význam.
Neodolatelný, ohromující a omamný. Jedná se o záhadný
parfém, ve kterém se teplo propojuje s exkluzivitou.
Obklopte se vůní černé elegance.

UTIQUE 15
502001.02

UTIQUE 100
502001

Charakter:

luxusní, rafinovaný

Charakter:

elegantní, sofistikovaný, tajemný

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
Základu: 			

červený pepř, cedrové dřevo, muškátový oříšek
kosatec, šafrán, vetiver
cypriol, pačule, černé pižmo, ambra

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
Základu: 			

dřevité poznámky, šafrán, sturač
vetiver, ambra, vanilka
kůže, santalové dřevo, ambrové dřevo

PARFÉMY

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml

Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml
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UTIQUE

Ruby probouzí smysly a obklopí pokožku jako jemný
šifon. Magnetismus, vášeň, největší emoce uzavřené
ve skleněném flakónu. Svádí, ovládá, probouzí chtíč. Je
to únik z každodenního života, fascinující cesta do nitra
lidské duše.

UTIQUE 15
502003.02

Představte si, jak se vaše oblíbená vůně promění v jedinečnou formu, které se můžete dotknout
a nechat se jí pohltit… když se vstřebá do vaší pokožky, zanechá na ní svůdnou a podmanivou
vůni. Takové jsou Parfémy v krému Ruby. Jedná se o esenci luxusu uzavřenou v krémové
konzistenci.

Neobvyklé spojení vzácných vůní, které
je zdrojem jedinečných pocitů, pohladí
vaše smysly. Exkluzivní kombinace, ve
které se jasmín, cist a kašmírové dřevo
rafinovaně prolínají se sladkou vůní
vanilky a vonné pryskyřice. Nakonec
se objeví výrazné tóny bílého oudu,
černého pižma a suchého dřeva. Díky
tomu, že tyto parfémy mají formu krému,
jsou mimořádně trvanlivé a vydrží na
pokožce po dlouhou dobu. Stačí jen
nepatrné množství pro pocit pohlazení,
které probudí všechny smysly.

UTIQUE 100
502003

Charakter:

magnetický, atraktivní, svůdný

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
Základu: 			

kašmírové dřevo, jasmín, citrusy
vanilka, ambrové dřevo, balsamico
bílý oud, černé pižmo, suché dřevo

NÁŠ TIP: Nejvhodnější je aplikovat krém
prsty na tzv. pulzující místa, tj. na místa,
kde krev pulzuje a vytváří teplo: na vnitřní
stranu zápěstí, na krk, za uši, do dekoltu, na
kolena a lokty. Takto může parfém nadále
uvolňovat svou vůni a vydrží na pokožce po
dlouhou dobu.

PARFÉMY
Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml

KRÉMOVÝ PARFÉM RUBY
RUBY SOLID PARFUM | 20 g | 502029
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UTIQUE

Ambre Royal je královská kompozice, která oslňuje jako
ten nejcennější drahokam a překvapí jako nenadálý letní
déšť. Podívejte se, jak s každým dalším okamžikem uvolňuje
svou sílu a okouzluje vás bohatstvím neobvyklých vůní.

Parfémy UTIQUE jsou dostupné nejen v menších, praktičtějších, 15 ml flakónech, ale také v
elegantních sadách. Příjemné vůně v novém balení. V magickém světě parfémů nabízíme neomezené
možnosti!

ČERNÁ SADA
BLACK SET | 502010

Vstupte do světa černé elegance, kde
se potkáte se třemi smyslnými vůněmi:
Ruby, Gold a Black. Černá sada obsahuje
tři parfémy v 15 ml flakónech, zabalené v
elegantní krabičce. Je to perfektní dárek pro
milovanou osobu i pro vás samotné. Užijte
si širokou škálu působivých vůní v krásném
balení.

Parfemace 20%
Objem: 3 x 15 ml

UTIQUE 15
502008.02

UTIQUE 100
502008

BÍLÁ SADA

WHITE SET | 502011

Charakter:

smyslný, okouzlující, s nádechem tajemství

Vonné tóny:
Hlavy: 			
Srdce: 			
Základu: 			

bergamot, pomeranč, jablko, skořice
hřebíček, tabák, cedrové dřevo
pačule, boby tonka, myrha, pižmo

PARFÉMY
Parfemace: 20% | Objem: 100 ml
Parfemace: 20% | Objem: 15ml

Bílá nonšalantnost v krásné krabičce. Sada
obsahuje dva zajímavé parfémy – Flamingo
a Muffin v 15 ml flakónech. Hledáte dárek
pro někoho výjimečného? Nebo si ji snad
pořídíte pro sebe, abyste se každý den
zahalili do jiné vůně podle vaší aktuální
nálady? Jakákoli volba je správná!

Parfemace 20%
Objem: 2 x 15 ml
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UTIQUE

Jedinečné vůně UTIQUE vám nabízejí celou řadu možností. Díky nové konzistenci zaručí péči nejen o
vaše tělo, ale nádherně provoní i vaši domácnost. Vydejte se na nezapomenutelnou cestu do smyslných
zemí.

TRENDY INTERIÉR SLADĚNÝ S VŮNÍ
OKOUZLUJÍCÍ, JEDINEČNÉ A INTENZIVNÍ KOMPOZICE
NEUVĚŘITELNĚ STYLOVÉ PROVEDENÍ
NÁDHERNÝ NADČASOVÝ VZHLED

3 KNOTY VE VELKÉ SVÍČCE
ZARUČÍ ROVNOMĚRNÉ
TOPENÍ VOSKU

NOVINKA
LUXUSNÍ VONNÁ SVÍČKA
LUXURY SCENTED CANDLE

Díky originální kompozici vonných tónů bude mít každý interiér neopakovatelnou auru. Vaše oblíbené
vonné akordy parfémů UTIQUE vás budou těšit a rozmazlovat po dlouhou dobu. Okouzlí i neobyčejným
stylem, díky čemu váš interiér získá moderní vzhled. Je vyrobená z parafínu a splňuje všechny požadavky
německé normy RAL.

` vyrobená s nejvyšší precizností
` navržená s péčí o každý detail
` v elegantním flakonu čtvercového tvaru
OŘENÍ

BA H
DO

BA H
DO

OŘENÍ

35 - 40
HODIN

50 - 60

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

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

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

HODIN
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UTIQUE

INSPIROVÁNO PŘÍRODNÍMI PROCESY HYDRATACE POKOŽKY

Ruce jsou vaší nejdůležitější vizitkou. Zaslouží si péči té nejvyšší kvality. Luxusní mýdla na ruce UTIQUE
potěší pečlivě zvoleným složením a zajímavými vůněmi.

Přírodní hydratační faktor NMF (Natural Moisturizing Factor) je skupinou látek, které se nacházejí v kůži. Jejich úkolem je péče
o vyrovnanou úroveň hydratace její rohové vrstvy. Luxusní mýdlo na ruce bylo obohaceno o jedinečný komplex Biohydration
Plus®, který dokonale napodobuje NMF a zanechává pokožku dlaní hedvábně měkkou a hladkou na dotek.

LUKSUSOWE MYDŁO DO RĄK
LUXURY HAND WASH

` skvěle pění a obklopí dlaně sametově hebkou pěnou
` jemně čistí a nevysušuje pokožku
` zaručí příjemný pocit hydratace
` obsahuje jedinečný komplex Biohydration Plus®, který byl speciálně
vyvinutý pro společnost FM WORLD

` zanechává na dlaních neodolatelnou vůni díky vonným tónům, které
probouzí smysly

300 ml

AMBER | 502035
Sladké spojení vůně
vanilky, pačuli a skořice
svede i ty nejnáročnější
znalce. Hluboká a
mnohovrstevnatá
vůně na vás zapůsobí
svou bohatou kyticí
vonných akcentů.

GRAPEFRUIT
& ORANGE
BLOSSOM | 502036
Nádherná vůně,
která okouzlí
tóny osvěžujícího
grapefruitu a
smyslného květu
pomeranče. Originální
spojení vonných tónů,
které dodá energii a
pozitivně naladí.

OUD & ROSE | 502037

FIG LEAVES | 502038

Jedinečná kombinace
tónů okouzlujícího
oudu a smyslné
růže, které vzájemně
dokonale ladí. Tato
tajemná vůně vás
přenese do oslňující
a luxusní královské
zahrady.

Souhra několika tónů
fíků obklopí dlaně
vznešenou vůní, ve
které neobvyklou
svěžest doplní citlivé
a ušlechtilé tóny.
Neobyčejné potěšení
pro smysly.
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UTIQUE

Mistrovská díla kosmetiky, která promění každodenní koupel v nepopsatelné potěšení. Pečlivě
vybrané komplexy jsou zdrojem krásné a zdravě vypadající pokožky. Dopřejte si okamžiky
nezapomenutelného požitku.

1

2

3

4

5

LUXUSNÍ SPRCHOVÝ GEL

1

RUBY

` promění koupel ve fascinující zážitek, který rozmazluje

2

MUFFIN

LUXURY SHOWER GEL

smysly

| 502039

` obsahuje inovativní složky, které mají příznivý vliv na zdraví

3

BUBBLE

` zanechá ji hedvábně jemnou
` podmanivé vůně zajistí dokonalý odpočinek

4

BLACK

pokožky

6

| 502040
| 502041

7

5

GOLD

6

VIOLET OUD

7

| 502043

FLAMINGO

| 502044

8

9

8 GRAPEFRUIT & ORANGE
BLOSSOM | 502015
9

FIG LEAVES

10

AMBER

| 502045

| 502042

10

11

12

11

OUD & ROSE

12

SANDALWOOD & PATCHOULI

| 502014
| 502013

| 502016

| 502020

200 ml

REGENERAČNÍ NEKTAR CENNÝCH INGREDIENCÍ
• Biohydration Plus® je unikátní vzorec, speciálně vybraný pro FM WORLD, který dodává pokožce okamžitou a dlouhodobou hydrataci.
Díky pokročilé technologii funguje komplexně a poskytuje tělu okamžitou regeneraci a úlevu. Kromě toho zabraňuje ztrátě vody a chrání
pokožku před vysušením.

Skvělý způsob, jak prodloužit životnost parfému a posílit jeho vůni, je ho použít v několika vrstvách. Díky používání
nejkrásnějších parfémových kompozic UTIQUE v luxusních sprchových gelech si můžete být jisti, že ohromující vůně s vámi
zůstane po celý den.

• WhitesenseTM je cenný výtažek z bílých květů růže stolisté (Rosa centifolia L.), jasmínu (Jasminum officinale L.) a sedmikrásky (Bellis
perennis L.), který okamžitě dodává tělu sametovou hebkost a neuvěřitelnou měkkost. Přítomnost WhitesenseTM v luxusních gelech
UTIQUE je zárukou mimořádných smyslových zážitků, které zajišťují skvělou náladu.
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UTIQUE

Luxusní tělové balzámy jsou profesionální péčí o pokožku, zapečetěnou špetkou jemnosti. Díky nim
se budete cítit jako v zahradě plné smyslných vůní.

LUXUSNÍ TĚLOVÝ BALZÁM
LUXURY BODY BALM

1

2

4

3

` má hedvábnou konzistenci
` obklopí tělo nádhernou vůní
` zajistí pokožce dokonalou hydrataci, jemnost a hladkost
` obsahuje vysoce účinné komplexy – Revitaoils Supreme®

5

a HydromanilTM

200 ml

1

FLAMINGO

2

BUBBLE

| 502046

| 502047

3

AMBER

4

GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM

5

OUD & ROSE

| 502017

| 502019

| 502018

VÝŽIVNÝ KOKTEJL TĚCH NEJLEPŠÍCH INGREDIENCÍ

Dokonale harmonické tóny parfému UTIQUE a
luxusní tělové balzámy vám umožní zesílit vůně a
prodlužit jejich trvanlivost. Objevte své oblíbené
kompozice ve zcela nové podobě.

• Revitaoils Supreme® je inovativní komplex revitalizující pokožku, speciálně vybraný pro FM WORLD, jehož tajemstvím je rostlinný
původ. Tato unikátní směs olejů z makadamu, avokáda, oliv, kokosu, lnu, slunečnice a arganu představuje pro pokožku tolik nezbytný zdroj
vitamínů a nenasycených mastných kyselin.
• HydromanilTM je vysoce cenná, účinná látka, získaná ze semen peruánské rostliny Tara. Díky moderní technologii působí na dvou
úrovních: okamžitě i dlouhodobě zlepšuje hladinu hydratace rohové vrstvy pokožky a reguluje proces exfoliace pokožky, což vede ke
zlepšení vzhledu kůže.

28

29

UTIQUE

Pečlivě zvolené složení a vůně, které uklidní smysly – představujeme vám luxusní oleje UTIQUE.
Každý z nich obsahuje dokonalou kombinaci složek té nejvyšší kvality a zaručí výjimečný zážitek.
Přesvědčte se o síle tekutého zlata, které bude skvěle pečovat o vaši pokožku a vlasy.

LUXUSNÍ MASÁŽNÍ OLEJ
FIRMING RITUAL

LUXUSNÍ MASÁŽNÍ OLEJ
RELAXING RITUAL

Nejenže probudí smysly, ale dokonale vylepší vzhled
pokožky. Obsahuje unikátní olejovou složku na bázi
výtažku ze zázvoru, která skvěle podporuje proces
spalování tuků a přispívá ke zpevnění pokožky.

Díky aromaterapeutickým vlastnostem promění
masáž v nepopsatelné potěšení a rychle zvedne
náladu. Obsahuje citrónový olej, který dokonale
uvolňuje tělo a je pro relaxační masáže ideální.

LUXUSNÍ VLASOVÝ OLEJ

` podporuje spalování tuků a pomáhá v boji proti

` vůně se silně uvolňujícím účinkem
` dokonale pečuje o pokožku
` s praktickým aplikátorem pro přesné

FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

celulitidě

LUXURY HAIR REPAIR OIL

` s eukalyptovým olejem, který má pozitivní vliv na

Jedinečná kombinace olejů získaných z hloubi
rostlinného srdce. Oživuje barvu vlasů a dodává jim
lesk. Zanechává vlasy měkké, hladké a sametově
jemné na dotek.

náladu

` praktický aplikátor usnadňuje dávkování produktu

` dobře se vstřebává
` nezatěžuje vlasy
` s příjemnou vůní marcipánu
` s praktickým rozprašovačem, který

200 ml | 502049

usnadní dávkování

50 ml | 502005

SÍLA OLEJŮ PRO VAŠE VLASY

Vaše vlasy budou díky sofistikovanému spojení
arganového, jojobového, lněného, sójového
oleje a oleje ze sladkých mandlí v kombinaci
s bambuckým máslem prokazatelně silnější,
vyživené a hydratované.

LUXUSNÍ PLEŤOVÝ OLEJ
LUXURY FACE OIL

Exklusivní kompozice drahocenných olejů rostlinného
původu. Obnovuje zdravý a zářivý vzhled. Obsahuje vysoce
koncentrovanou dávku vitamínů a antioxidantů, které pleti
poskytují intenzivní vyživení, hydrataci a regeneraci.

` ideální pod make-up, k použití přes den i noc
` pipeta umožňuje snadné dávkování a aplikaci na tvář

30 ml | 502004

POTĚŠENÍ PRO POKOŽKU A SMYSLY

Masáž s oleji UTIQUE bude nejen
příležitostí k odpočinku, který vám
umožní zapomenout na každodenní
starosti, ale také intenzivní péčí, která
zanechá vaši pokožku hedvábně jemnou,
hladkou a příjemnou na dotek. Díky
pečlivě vybraným složkám jsou oleje
ideální pro masáž celého těla a všech
typů pokožky, zejména suché a citlivé.
Za svou překrásnou vůni vděčí přírodním
éterickým olejům.

BOHATÁ DÁVKA ŽIVIN PRO VAŠI PLEŤ

Nenahraditelný arganový a jojobový olej
hydratuje pokožku a dodává jí zdravý vzhled.
Úžasné účinky tohoto produktu jsou zásluhou
obsažených olejů: pupalkového, slunečnicového,
sójového a ricinového, oleje z měsíčku
lékařského, růžového, avokádového a rýžového
oleje, stejně jako vybraných esenciálních olejů:
gerániového, ylang-ylang a neroli.

Drahocenné receptury jsou obohaceny o
oleje bohaté na mastné kyseliny a vitamíny
(arganový, růžový, jojobový, avokádový,
rýžový, pupalkový či měsíčkový), které
pokožku skvěle vyživí, vyhladí a navrátí jí
zdravý lesk.

RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

dávkování

200 ml | 502050
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UTIQUE

EPIGENETICS

POKROČILÝ NOČNÍ KRÉM AGE CONTROL

SPOJENÍ PEČLIVĚ VYBRANÝCH A CENNÝCH INGREDIENCÍ PRO VAŠI POKOŽKU

` L.C.G.S MC 8.0 ® zmírňuje negativní účinky elektromagnetického záření, které je obsaženo v UV záření a modrém světle. Kromě toho účinně chrání

ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

před oxidačním stresem a skvěle podporuje regeneraci pokožky.

` bohatý na složky se silným omlazujícím a zpevňujícím účinkem
` vyživuje do hloubky během spánku
` dokonale hydratuje, regeneruje a vyhlazuje pleť

` Tripeptyd-38 výkonný peptid nové generace, působící proti vráskám, posiluje syntézu šesti hlavních složek potřebných pro regeneraci pokožky. Díky tomu
vyplňuje vrásky zevnitř, čímž viditelně přispívá k hladší a plnější pokožce.

` Ultramoderní antioxidant, aktivující se pouze při vystavení UV záření, nabízí pokožce dlouhodobou ochranu před působením volných radikálů. Díky

tomu již vaše pleť nikdy nebude vypadat šedě a unaveně. Vaše pokožka se stává odolnější vůči negativním vlivům vnějších faktorů zodpovědných za
procesy stárnutí.

` Nízkomolekulární kyselina hyaluronová

– jedná se o přirozený polysacharid, který vyplňuje prostory mezi kolagenovými vlákny, dokonale hydratuje
pokožku, zlepšuje její pružnost a mladistvý vzhled.

50 ml | 502027
REVOLUČNÍ SLOŽKY, KTERÉ
PRONIKAJÍ DO VAŠÍ PLETI, KDYŽ
SPÍTE

` L.C.G.S MC 8.0® ovlivňuje syntézu

dvou proteinů, které jsou klíčové pro
mladistvý vzhled pleti: fibronektinu,
který působí na kolagen a proteoglykan,
a proteinu p53, který se podílí na
regeneraci DNA. Díky tomu výrazně
působí proti stárnutí – regeneruje a
vyhlazuje pleť.

DENNÍ KRÉM ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM

` rafinované spojení aktivních složek té nejvyšší kvality a
průlomové technologie

` precizně navržená receptura s okamžitým omlazujícím
účinkem

` intenzivně vyživuje, zpevňuje a regeneruje pleť
` díky němu bude vaše pleť zdravá, získá zářivý vzhled a
oslnivý lesk

50 ml | 502026

` Nejnovější, jemnější generace derivátu
vitamínu A je v současné době jedním
z nejúčinnějších látek bojujících proti
vráskám, které zjemňují pokožku a
účinně zlepšují její vzhled.

` Výtažek pocházející z meristému

protěže alpské působí proti účinkům
oxidačního stresu způsobeného
znečištěním ovzduší a UV zářením.
Zároveň má silný liftingující efekt na
uvolněnou kůži kolem krku, vizuálně
nadzvedává tváře a vyhlazuje tzv.
vějířkovité vrásky. Díky tomu již vaše
pleť nikdy nebude působit šedě a
unaveně, naopak bude úžasně pevná
a odolnější vůči negativním vlivům
vnějších faktorů, které přispívají ke
stárnutí.

` Bambucké máslo – vyrobené ze semen
afrického stromu, který je po tisíce let
považován za posvátný a uctívaný –
udržuje pokožku napjatou, měkkou a
hydratovanou.
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UTIQUE

EPIGENETICS

IDEÁLNÍ KOMPOZICE INOVATIVNÍCH SLOŽEK, KTERÉ DOKONALE PEČUJÍ O JEMNOU PLEŤ OKOLO OČÍ

` L.C.G.S MC 8.0® – UV záření a modré světlo mají nepříznivý účinek na citlivou pokožku kolem očí – způsobují oxidační stres a také vedou k vytváření

mimických vrásek způsobených mimo jiné nadměrným mrkáním. Proto byl krém obohacen o komplex, který funguje dvěma způsoby: snižuje negativní
účinky elektromagnetického záření a podporuje regeneraci a vyhlazování pokožky, a tím zpomaluje proces stárnutí.

` Komplex výtažku z

albízie růžové a darutozidu stimuluje syntézu kolagenu, pozitivně ovlivňuje proces regenerace pokožky a vizuálně vyhlazuje
vějířkovité vrásky. Navíc snižuje otoky horních očních víček a výrazně obnovuje jejich hladký vzhled.

` Nízkomolekulární kyselina hyaluronová vyznačuje se vysokou propustností do pokožky, čímž zvyšuje její pevnost a pružnost.
` Cyklický peptid a ektoin hloubkově hydratují a zpevňují pokožku, viditelně redukují vrásky.
` Kofein stimuluje mikrocirkulaci a jemně rozjasňuje nevzhledné tmavé kruhy pod očima.

EXTRÉMNĚ LIFTINGUJÍCÍ PLEŤOVÉ
SÉRUM ANTI-AGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM

` silně koncentrovaná průlomová receptura
` intenzivně regeneruje a vyhlazuje pokožku
` redukuje viditelné vrásky
` opticky zvýrazní kontury obličeje
30 ml | 502030

AKTIVNÍ OČNÍ KRÉM EYE COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX

` dokonalá kombinace ingrediencí té nejvyšší kvality
` skvěle zpevňuje a vyživuje citlivou pokožku kolem očí
` jemně rozjasní nevzhledné kruhy pod očima
` zanechává pokožku pružnou a zaručí její svěží vzhled
20 ml | 502028

INTENZIVNÍ PŮSOBENÍ DÍKY CENNÝM SLOŽKÁM

` L.C.G.S MC 4.0® má silný účinek proti stárnutí – intenzivně

regeneruje a vyhlazuje pleť. Dokonale připravuje pokožku pro
aplikaci další kosmetiky, doplňuje a zvyšuje její účinek.

` Nejnovější, mírnější generace derivátu vitamínu A

–
v současné době jedna z nejúčinnějších látek, které
redukují vrásky – jemně zesvětluje zabarvení a účinně
působí na zlepšení vzhledu pokožky.

` Lipodipeptid stimulací syntézy kolagenu zabraňuje uvolnění
pokožky, což značně nadzvedává rysy obličeje.

` Cenný fytoestrogenní komplex reguluje funkci mazových
žláz.

` Vzácná kombinace výtažku z kaviáru a oligoelementů –

zlata, stříbra a platiny – účinně zpomaluje proces stárnutí
pokožky a vizuálně redukuje vrásky.
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UTIQUE
INTENZIVNĚ ZPĚVŇUJÍCÍ TĚLOVÝ
KRÉM FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM

DOKONALE VYBRANÉ SLOŽKY PRO IDEÁLNÍ TVAR
VAŠEHO POPRSÍ

` Jedinečný komplex Volumenic Plus MC 12.0® stimuluje zrání
a diferenciaci tukových buněk a podporuje proces ukládání
lipidů. Výsledkem je tzv. kosmetický lipofilling, který zvyšuje
objem tuku v oblasti prsou a je vynikající alternativou k
zákrokům estetické medicíny.

` směs nejlepších komplexů
` průlomová technologie modeluje postavu
` skvěle zpevňuje, vyhlazuje a napíná pokožku
` podporuje redukci tuku
120 ml | 502032

` Výtažek z hnědých řas rodiny Dictyoptales zlepšuje
výživu tukových buněk, díky kterým vypadají prsa
vizuálně větší a plnější.

` Komplex řasy a pullulanu, bohatého na aminokyseliny,

polysacharidy, vitamíny C a B12, posiluje vlákna podkožní
tkáně, udržuje a upravuje tvar prsou.

KOMBINACE TĚCH NEJLEPŠÍCH SLOŽEK, KTERÉ
DOKONALE TVARUJÍ VAŠI POSTAVU

` Slimenum Ultra³ MC 16.0® má vliv na snížení objemu

INTENZIVNĚ MODELUJÍCÍ KRÉM NA
POPRSÍ ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM

` receptura vyvinutá s použitím průlomových technologií
` má skvělý vliv na zpevnění a pružnost pokožky kolem
prsou

` zaručuje viditelný liftingový účinek
` je skvělou alternativou k invazivnímu modelování prsou
50 ml | 502031

nahromaděného tuku, dokonalé hubnutí těla a viditelné
vyrovnávání nerovností kůže. V důsledku toho tvaruje
postavu 3D způsobem a poskytuje výsledky srovnatelné se
zákroky pomocí ultrazvuku.

` Kyselina xymenová činí pokožku výrazně elastičtější

a napnutější. Navíc zvyšuje účinnost antioxidačních
mechanismů pokožky, zvyšuje přirozenou ochranu před
oxidačním stresem a zajišťuje krásný a zdravý vzhled.

` Cenná kombinace mořských řas a rostlinných proteinů
poskytuje viditelný liftingový efekt.

` Výtažek z bugenviley, cenné rostliny pocházející z Jižní Ameriky,
je technologicky pokročilou složkou, která podporuje procesy
snižování tělesného tuku a zabraňuje tvorbě povislé pokožky
zvýšením syntézy proteoglykanů, kolagenu a elastinu.

NEJZÁŘIVĚJŠÍ Z HVĚZD
Dotkněte se nebe a dosáhněte na nedosažitelné. Objevte luxusní řadu kosmetiky,
která byla speciálně navržena pro ty nejnáročnější milovnice rafinovaného líčení.
Je dokonalá do posledního detailu – od loga, které vystihuje její výjimečnost
v kombinaci s elegantními obaly, přes složení té nejvyšší kvality až po ohromující
dlouhotrvající účinky. Vynikněte v davu a zvolte líčení, které bude
okouzlující stejně jako nejedno umělecké dílo.
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ALAYA
Touha po slunečných letních dnech vyvolává jen ty nejkrásnější vzpomínky. Zahřeje srdce a rozzáří obličej – dodá mu
krásu a lesk. Vaše pleť může vypadat jak o bezstarostných prázdninách po celý rok.

Podmanivá hra světla na obličeji přitáhne zvědavé pohledy. Pleť s přirozeným leskem, která kouzlí zdravým a mladistvým
vzhledem – okouzlující vyjádření vašeho sebevědomí.

ROZJASŇUJÍCÍ BRONZUJÍCÍ PUDR
SUNNY SOFT TOUCH

ROZJASŇUJÍCÍ PALETA GLASS SKIN

SUNNY SOFT TOUCH LUMINOUS-BRONZING POWDER

Pleť díky němu získá zdravý a prozářený vzhled. Rozmazlujte svou
pleť dotekem hřejivých slunečních paprsků. Díky sametově hebké
konzistenci zaručí skvělý pocit ihned po nanesení.

` zaručí efekt přirozeného opálení s jemným zlatým leskem
` pohodlně se nanáší
` nezanechává šmouhy

GLASS SKIN HIGHLIGHTER PALETTE

Během okamžiku opticky rozzáří a omladí pleť. Díky vysoké
pigmentaci zajistí neuvěřitelně intenzivní a trvanlivý lesk. Skvěle
se hodí jak na denní, tak i večerní líčení.

` pleti zaručí svěží a intenzivní lesk
` zajistí tzv. glow effect
` vystačí na dlouho a je multifunkční
15 g | 602023

11,5 g | 602022

P RO VŠEC HNY TY PY
PLE TI

PRO VŠECHNY TY PY
PL ETI

CHAMPAGNE
CASHMERE
TIME OF FAME
VEG AN
F R IE NDLY

V EG A N
FRI ENDLY

MOON DUST
PINK DIAMOND

V ELEG ANTNÍM
O BALU S
P R AKTIC KÝ M
Z R C ÁTKE M

V EL EG A NTNÍ M
O BA LU S
PRA K TI CK Ý M
ZRCÁTK EM
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ALAYA
Avantgardní líčení z přehlídkových mol vzbuzuje zájem díky svým intenzivním, svěžím a odvážným
barvám. Objevte svou neopakovatelnou ženskost a probuďte kreativní sílu, která ve vás dřímá.

PALETA OČNÍCH STÍNŮ
EYESHADOW PALETTE

TOTAL ALLURE | 606080

PRO VŠECHNY TY PY
PL ETI

Díky hedvábně jemné konzistenci očních stínů můžete líčení
proměnit v opravdové umělecké dílo. Budete se cítit jako
nespoutaná malířka s paletou plnou těch nejkrásnějších barev.

` zaručí dokonalé stínování barev s možností zvýšení jejich
intenzity

DOLCE VITA
AMETHYST
PEARL GIRL
CARPE DIEM
SANDALWOOD
MARBLE
CORAL FANTASY

HARMONY | 606081

LAST NIGHT
FLIRT
SEDUCTION
VENUS
TRUFFLE
ROYAL
WHITE GOLD

` stíny se nesypou a nedrolí
` mají vysokou intenzitu
` obsahují širokou škálu barev

V EG A N
FRI ENDLY

9g
V EL EG A NTNÍ M
O BA LU S
PRA K TI CK Ý M
ZRCÁTK EM

ZDROJ MLADISTVÉHO VZHLEDU

Každý bez ohledu na svůj věk chce mít pevnou, pružnou a skvěle vypadající pleť a okouzlující úsměv.
V laboratořích po celém světě vědci neustále zkoumají a zdokonalují receptury, díky kterým tato touha
nezůstane pouze nesKČěným snem. Abychom sen proměnili ve skutečnost, použili jsme nejmodernější
technologie inspirované průlomovými objevy. Přesně tímto způsobem vznikla značka FONTAINAVIE.
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NOVINKY FONTAINAVIE
Jaké je záruka krásné a zdravé pleti? Získáte ji díky Hyaluronové textilní masce na obličej Hydro
Therapy (str. 46) s obsahem kyseliny hyaluronové, která dokonale hydratuje pleť.
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FONTAINAVIE
NOVINKA
HYALURONOVÁ TEXTILNÍ MASKA NA
OBLIČEJ HYDRO THERAPY
HYDRO THERAPY HYALURONIC SHEET MASK

Vysoce přilnavá tkaná látka výrazně zvýší pronikání živin do
pokožky. Díky tomu ji dokonale napne, vyhladí jemné vrásky,
intenzivně vyživí a účinně zregeneruje.

` síla aktivních hydratačních složek
` zaručí krásný a zdravý vzhled
` zajistí výrazný omlazující efekt

ÚČINEK HLOUBKOVÉ HYDRATACE
Obsahuje velké množství složek, které se přirozeně vyskytují v pokožce,
jako je kyselina hyaluronová, aminokyselinový komplex, sodná sůl
pyroglutamové kyseliny a močovina. Díky schopnosti vázat vodu
intenzivně a dlouhodobě zvlhčuje pokožku, zanechává ji pevnou
a sametově hladkou.

20 ml | 503033

PROKÁZATELNÉ
ÚČINKY
100% respondentů* potvrdilo, že:
• pečuje o pokožku
• dlouhodobě ji hydratuje
• intenzivně regeneruje
• viditelně omlazuje
• zanechává ji pružnou a
hedvábně jemnou

* Průzkum zákaznické spokojenosti provedený na skupině 25 žen ve věku 19 až 56 let v průběhu 4 týdnů.
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FONTAINAVIE
AKTIVNÍ ČÁST KOŘENE
REVENĚ LÉKAŘSKÉ

jedná se o technologicky pokročilou složku,
která má víceúrovňový účinek a výborně
stimuluje přirozené zvlhčující mechanismy
pokožky. Podporuje intenzivní regeneraci
a obnovu lipidové bariéry, což znamená,
že účinně chrání pokožku před dehydratací
a působením negativních vnějších faktorů.
Kromě toho dokonale reguluje přirozený
proces odlupování kůže, přispívá k
viditelnému zlepšení tónu pleti a obnovuje
její jas a zářivý vzhled.

VÝTAŽEK Z LISTŮ MODRÉ
AGAVE

jedinečná, extrémně účinná látka v boji
proti stárnutí. Na povrchu pokožky vytváří
síť polysacharidů, které působí dvěma
způsoby – vytvářejí zřetelný liftingový
efekt, okamžitě napínají a zpevňují pokožku
a dokonale vyplňují vrásky, čímž snižují
jejich viditelnost již při první aplikaci.

BETAINE

velmi čistá látka, která se přirozeně
vyskytuje v rostlinách. Díky nejnovějším
technologiím se v kosmetice používá
jako látka, která silně hydratuje pokožku
a reguluje množství vody v kožních
buňkách. Díky své jedinečné struktuře
účinně posiluje lipidovou bariéru
pokožky, zabraňuje nadměrné ztrátě
vody a dokonale chrání před dehydratací
a podrážděním.

MISE: ZKLIDNĚNÍ A OCHRANA
Řada doporučená pro pleť smíšenou,
mastnou, problematickou a náchylnou
k podráždění

• Matrixyl® 3000 – inovativní
kombinace tripeptidu-1 a
tetrapeptidu-7 stimuluje tvorbu
kolagenu, zpomaluje stárnutí pokožky,
zabraňuje jejímu oslabení a zlepšuje
její pružnost.
• stříbro reguluje sekreci kožního mazu
a udržuje rovnováhu pokožky.
• kyselina hyaluronová zajišťuje
správnou hydrataci a předchází
nadměrné keratóze pokožky.
• kofein stimuluje mikrocirkulaci,
redukuje otoky a tmavé kruhy pod
očima, vyhlazuje pleť a napíná ji.

DENNÍ KRÉM SILVER IMPULS
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Inovativní receptura se stříbrem, komplexem
tripeptidu-1 a tetrapeptidu-7 a kyselinou
hyaluronovou zklidňuje a hydratuje pokožku,
zároveň pečuje o její krásný a mladistvý vzhled.
Lehké složení vyživuje pleť a chrání ji před účinky
nepříznivých povětrnostních podmínek.

` stříbro zabraňuje podráždění
` se stimulačním kofeinem a zklidňujícím
výtažkem z heřmánku a ženšenu

60 g | 503005.02

NOČNÍ KRÉM SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Bohatá směs účinných látek s intenzivně
vyživujícím účinkem: s inovativním Matrixylem®
3000 oddalujícím procesy stárnutí pleti,
stříbrem pečujícím o její rovnováhu a kyselinou
hyaluronovou, která intenzivně hydratuje. Výsledek:
snížení příznaků dehydratace a podráždění pokožky.

` normalizuje poruchy lipidů u smíšené a
mastné pleti

` ženšen stimuluje obnovu pokožky, heřmánek
zklidňuje a výtažek z kořene anděliky má
protizánětlivé účinky

60 g | 503006.02

OČNÍ KRÉM SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitalizuje, zklidňuje a uvolňuje citlivou pokožku
kolem očí. Matrixyl® 3000 zabraňuje poklesu
pokožky a zlepšuje její pevnost a pružnost, výtažek
z heřmánku odstraňuje otoky.

` s antioxidačním vitamínem E, výtažkem
z kořene přesličky, stříbrem a kofeinem

21 g | 503007.02

Inovativní složky obsažené ve všech krémech FONTAINAVIE zesilují jejich působení. Hydratace, regenerace a
zpevnění pokožky ještě nikdy nebylo tak jednoduché.
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FONTAINAVIE
MISE: ZLEPŠENÍ PRUŽNOSTI
A ROZJASNĚNÍ

Kosmetika pro jednotvárnou pleť, která
vyžaduje zpevnění a regeneraci
• 24 karátové zlato zpomaluje proces
stárnutí pokožky a tvorbu vrásek,
zklidňuje, rozjasňuje a dodává pleti
lesk.
• rostlinné kmenové buňky v nočním a
očním krému pocházejí z velmi vzácné
odrůdy švýcarské jabloně, zlepšují
vitalitu kmenových buněk pleti, které
jsou zodpovědné za mladistvý vzhled.
• koenzym Q10 má antioxidační
vlastnosti, působí proti volným
radikálům a fotostárnutí pleti.
• výtažek z ženšenu stimuluje obnovu
pokožky, zlepšuje krevní oběh,
omlazuje a regeneruje.
• kyselina hyaluronová dokonale váže
vodu v pokožce a vyhlazuje ji.

DENNÍ KRÉM GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Královské složení s 24 karátovým zlatem pro
napnutou, hladkou a vitální pleť. Chrání před
škodlivými vnějšími vlivy. Koenzym Q10 zpomaluje
proces stárnutí pokožky a stimuluje její regeneraci.

` bohatý na vyživující složky
` s přidaným, rozjasňujícím perlovým práškem,
výtažkem z hroznových semínek a aloe vera

60 g | 503002.02

NOČNÍ KRÉM GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Synergický efekt dokonale vybraných, omlazujících
surovin – 24 karátového zlata, rostlinných
kmenových buněk a koenzymu Q10 – pro noční
vyživení a zlepšení pružnosti pokožky. Záchrana pro
jednotvárnou pleť vyžadující napnutí a omlazení.

` zelený čaj má antioxidační vlastnosti,

aloe vera působí protizánětlivě a kyselina
hyaluronová hydratuje

60 g | 503003.02

OČNÍ KRÉM GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Skutečný elixír pro unavenou pleť vytvořený na bázi
rostlinných kmenových buněk z regenerační jabloně.
Dokonale hydratuje a vyhlazuje citlivou pokožku
kolem očí a zároveň zabraňuje jejímu zarudnutí.
Obsahuje cenné částice 24 karátového zlata a kofein
stimulující mikrocirkulaci.

` trojnásobná síla rostlinných výtažků:
přesličky, vilínu a hroznových semen

21 g | 503004.02

MISE: HYDRATACE
A REVITALIZACE

Kosmetika doporučená pro suchou,
unavenou a jednotvárnou pleť
vyžadující vyživení
• výtažek z kaviáru – pramen mládí
vycházející z hlubin moře. Má omlazující
a hydratační účinky, obsahuje cenné
živiny, jakými jsou aminokyseliny a
esenciální mastné kyseliny, které jsou
prospěšné pro pokožku.
• bio kolagen - přírodní mořský kolagen
pocházející z ryb, složka mimořádné
čistoty a koncentrace; je zodpovědný
za napnutí, vyhlazení a zpevnění
pokožky. Hydratuje, obnovuje a
regeneruje pleť, na které vytváří
ochranný film, zabraňující nadměrným
ztrátám vody.
• diamantově - peptidový komplex
působí proti stárnutí a má vliv na
pevnost a pružnost pokožky.
• kyselina hyaluronová hydratuje a
vyživuje pokožku

DENNÍ KRÉM CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Poklad z hlubin moře – výtažek z kaviáru – je
skutečným elixírem mládí pro pokožku. Působí
společně s koncentrovaným bio kolagenem, který má
vliv na vyhlazení a zpevnění pokožky a vytváří jemný,
ochranný film na jejím povrchu. S přídavkem 24
karátového zlata, které je skvělým nositelem živin.

` s regeneračním výtažkem z ženšenu
60 g | 503008.02

NOČNÍ KRÉM CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Noční obnova pokožky díky bohaté směsi cenných
a účinných látek. Výtažek z kaviáru má omlazující
účinky, bio kolagen napíná a zpevňuje pokožku,
kyselina hyaluronová ji dokonale hydratuje.

` se stříbrem a stimulujícím výtažkem z ženšenu
60 g | 503009.02

OČNÍ SÉRUM CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Cenný výtažek z kaviáru je základem vynikající
výživy citlivé pokožky kolem očí. Jeho účinek je
posílen o bio kolagen, který napíná pokožku a
unikátní peptidově-diamantový komplex.

` arganový olej má antioxidační a regenerační
vlastnosti

21 g | 503010.02
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FONTAINAVIE
EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÝ KRÉM PROTI
STÁRNUTÍ SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Díky inovativnímu složení poskytuje mnohorozměrnou
péči o pleť a ochranu. Synergický účinek živin činí pokožku
hluboce hydratovanou, vyživenou a regenerovanou.
Speciální systém UVA/UVB filtrů současně působí jako
ochranná vrstva, zabraňuje fotostárnutí pleti a zabarvení.
Jedná se o tu nejkvalitnější kosmetiku, za všech okolností
nenahraditelnou.

2 1
v

Exkluzivní pleťový krém proti stárnutí SPF
50 vyhrál největší a nejprestižnější soutěž
v kosmetickém průmyslu v Polsku, Qltowy
Kosmetyk 2019, v kategorii Obličej – Prémiová
péče. Porota soutěže hodnotí kosmetické výrobky
téměř čtvrt století a oceňuje ty, které vynikají
svou kvalitou, účinností, schopností přizpůsobit
se potřebám zákazníků, ale také estetikou a
funkčností obalu, důslednou filozofií a účinným
marketingem.

` unikátní, transparentní konzistence zajistí,

že se krém dokonale vstřebává a snadno se roztírá

` ideální pod make-up
` hypoalergenní a voděodolný
50 ml | 503029

VYSOKÁ OCHRANA PŘED
SLUNCEM A DOKONALÁ PÉČE
` cenný dipeptid – karnosin – nejenže pomáhá
chránit pokožku před škodlivými účinky
slunečního záření, ale také proti negativním
účinkům znečištění vzduchu; kromě toho
má antioxidační vlastnosti, které synergicky
působí s vitamínem E při snižování poškození
buněk způsobeným oxidačním stresem.

` šťáva z aloe, bohatá na aminokyseliny,
enzymy, vitamíny a minerály, skvěle
hydratuje, vyživuje a zklidňuje jemnou
dětskou pokožku.

` alantoin má výjimečné zklidňující účinky,

působí jako hojivý obklad a posiluje tenkou
vrstvu hydrolipidů

LIFTINGOVÉ OČNÍ SÉRUM
LIFT EXTREME EYE SERUM

Účinně niveluje tenké čáry a vrásky a redukuje otoky pod
očima. Díky kombinaci pentapeptidu-18 a hexapeptidu-8
působí jako botox – napíná, zpevňuje a vyhlazuje pokožku.

` okamžitý liftingující efekt
` pro použití pod očima a na vybraných částech obličeje
5 ml | 503001

` bisabolol, nejdůležitější aktivní složka

`

SPREJ NA OPALOVÁNÍ PRO DĚTI
SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Inovativní složení obsahuje systém filtrů UVA/UVB,
který nejen, že podporuje ochranu citlivé pokožky dětí
před spálením, ale zároveň skvěle hydratuje, vyživuje a
regeneruje. Tento jedinečný produkt budou milovat jak
rodiče, tak jejich děti.

obsažená v heřmánku, má silný zklidňující
účinek a stimuluje regeneraci tkání i
rekonstrukci pokožky.

` fantastická konzistence ve formě lehké pěny se

acetát vitamínu E působí ochranně na lipidy
buněčných membrán, zvyšuje schopnost
vázat vodu v pokožce a tím poskytuje pocit
hloubkové hydratace.

` lahodná jahodová vůně
` hypoalergenní a voděodolný
` určen pro děti od 3 let věku

` panthenol je nenahraditelnou zjemňující

složkou, která navíc urychluje regeneraci
pokožky a dokonale ji hydratuje

skvěle aplikuje a okamžitě se vstřebává

150 ml | 503028
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FONTAINAVIE DENTAL

FONTAINAVIE

BĚLÍCÍ ZUBNÍ PĚNA 3 V 1
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM
Inovativní bělicí receptura nejen účinně zlepšuje vzhled
zubů, ale také čistí sklovinu a osvěžuje ústní dutinu.

` profesionální výrobek pro každodenní péči
` moderní pěnové složení
` s peroxouhličitanem sodným
` snadné použití díky hygienickému aplikátoru
` určená pro dospělé

INTENZIVNÍ REGENERAČNÍ BALZÁM NA RTY
ADVANCED REPAIR LIP BALM

V YBĚ

NEJVYŠŠÍ TRVANLIVOST
– AŽ DO 4 MĚSÍCŮ

OS

ŽUJE

15

E
UJ

VĚ

4,8 g | 503031

SPF

L

50 ml | 503032

Byl vytvořen na základě ricinového oleje obohaceného o přírodní vosky: včelí, candellila
a karnaubský, mandlového oleje, lanolinu a vitaminu E. Díky svému složení účinně regeneruje
popraskané rty.

` pomoc pro suchou pokožku na rtech
` díky ní jsou neuvěřitelně hladké a hedvábně měkké
` zanechává příjemný pocit výživy a hydratace
` chrání před negativními účinky UV záření
` obsahuje kyselinu hyaluronovou, která tvaruje ústa
` pro každodenní použití

Peroxouhličitan sodný obsažený v
pěně uvolňuje peroxid vodíku, který
plní nenahraditelnou roli v kosmetické
stomatologii. Tato sloučenina reaguje s
organicky barevnými látkami, oxiduje je
a dělí na menší částice, díky čemu jsou
světlejší a méně viditelné.

ČIS TÍ

ÚČINKY VIDITELNÉ PO 1-3 TÝDNECH OD
PRVNÍ APLIKACE

OBJEVTE KRÁSU ZDRAVĚ
VYPADAJÍCÍCH VLASŮ
Profesionální péče o vlasy v pohodlí vašeho domova? Od této chvíle je
to možné! Abychom splnili vaše očekávání, vytvořili jsme novou řadu
kosmetiky HAIRLAB, která dodá vlasům zdravý a krásný vzhled. Bohaté
kompozice a vynikající receptury, přizpůsobené vašim individuálním
potřebám zajistí, že vaše sny o skvělém účesu se stanou realitou. Poskytněte
vlasům jen to nejlepší a ony se pak stanou vaší nejkrásnější ozdobou.

Maciej Maniewski – kadeřník hvězd, nůžkový virtuóz, předseda poroty
televizního pořadu „Mistrzowskie ciecie“ a programu „Afera fryzjera”, mistr
proměny pořadu „Sablewskiej sposób na modę”, patron kultury působící
řadu let v módním průmyslu. Muž, před kterým vlasy nemají žádná tajemství.
Nyní také ambasador prestižní řady produktů péče o vlasy HAIRLAB.
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NOVINKY HAIRLAB
K profesionální řadě HAIRLAB nyní přibyly dvě nové série. Každá z nich obsahuje produkt, díky
kterému vytvoříte dokonalý účes snadno a efektivně. Suchý vlasový šampon (str. 61) vlasy účinně
čistí a osvěžuje bez použití vody a díky Laku na vlasy se silným zpevňujícím účinkem (str. 60)
budou vaše vlasy držet tvar po neuvěřitelně dlouhou dobu.
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HAIRLAB

Dokonale upravené vlasy jsou snem každého, kdo rád experimentuje se svým vzhledem. Drdoly, kadeře, tupírování, čerokýz –
nechte svou fantazii nespoutaně pracovat a řada SWIFT2 STYLING vám zajistí dokonalý účes po neuvěřitelně dlouhou dobu.

Neohlášené návštěvy, spontánní výlety, nečekané schůzky – bez ohledu na okolnosti chceme pokaždé vypadat perfektně.
Řada RAPID2 REFRESHING dodá vašim vlasům bezchybný vzhled v každé situaci.

NOVINKA

NOVINKA

LAK NA VLASY SE SILNÝMZPEVŇUJÍCÍM
ÚČINKEM
SWIFT STYLING HAIRSPRAY
2

Obsahuje panthenol a keratin, které vyživují a posilují strukturu všech
typů vlasů a zlepšují jejich stav. Díky nim jsou lesklé a drží tvar podle
vašich představ.

` rychle tvaruje a zpevňuje účes
` zaručí vlasům lesk a zvětší jejich objem
` snadno se rozčesává
` má příjemnou ovocnou vůni
150 ml | 520021

2

SWIFT STYLING

SUCHÝ VLASOVÝ ŠAMPON
RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO

Díky rýžovému škrobu a tapiokové mouce působí jako houba, která
absorbuje přebytečný maz a nečistoty. Vlasy po jeho aplikaci mají
příjemnou vůni, jako by byly před chvílí umyté běžným šamponem.
Jedinečné složení zajistí okamžitý účinek a neuvěřitelně snadnou aplikaci.

` účinně čistí a oživí vlasy bez použití vody
` prokazatelně zvětšuje jejich objem a zdvihne je už od kořínků
` dokonalý na cesty a před nečekanou schůzkou, má příjemnou
150 ml | 520020

2

RAPID
REFRESHING

vůni šťavnatých jablek
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HAIRLAB
Díky intenzivně vyživujícímu složení, obohacenému o extra dávku kyseliny hyaluronové, řada AQUA² dokonale hydratuje
vlasy suché, náchylné k zacuchávání a vlasy poškozené. Obnovuje pružnost a hedvábnou jemnost, barveným vlasům
poskytuje lesk a ochranu.

AQUA

IDEÁLNÍ
PRO CESTOVÁNÍ

2

IDEÁLNÍ
PRO CESTOVÁNÍ

ŠAMPON PRO SUCHÉ VLASY

MASKA PRO SUCHÉ VLASY

I těm nejsušším vlasům dodá zdravý vzhled a
lesk. Kyselina hyaluronová intenzivně hydratuje,
vyživuje a posiluje vlasy. Zároveň jemně čistí
pokožku hlavy.

Záchrana pro suché, poškozené a nepoddajné vlasy. Maska
vlasy intenzivně hydratuje a vyživuje, ty díky tomu vypadají
zdravě a zářivě. Navíc usnadňuje rozčesávání. Účinek: silné
a lesklé vlasy.

` obsahuje kyselinu hyaluronovou s

` oplachuje se
` bohatá na drahocenné oleje: lněný, jojobový a rýžový
` zabraňuje třepení a elektrizování vlasů
` pro posílení účinků přidejte do masky několik kapek

AQUA 2 SHAMPOO

intenzivním hydratačním účinkem

` díky němu jsou vlasy lesklé a pružné
` nejlepších výsledků dosáhnete při použití
společně s Maskou pro suché vlasy

`
250 ml | 520001
50 ml | 520001.02

AQUA 2 MASK

Intenzivně hydratačního vlasového oleje

` pokud máte obarvené vlasy, přidejte do masky pár

kapek Elixíru pro barvené vlasy, který barvě dodá
mimořádnou hloubku a poskytne vlasům nádherný lesk

250 ml | 520003
30 ml | 520003.02

INTENZIVNĚ HYDRATAČNÍ
VLASOVÝ OLEJ
AQUA 2 OIL

Hydratuje a vyhlazuje vlasy, zároveň
zabraňuje jejich třepení a usnadňuje česání.
Speciálně vybrané přísady chrání vlasy před
ztrátou vody. Postačí, že do vlasů vmasírujete
několik kapek oleje.

` obsahuje jojobový olej, který zlepšuje
kondici vlasů

` lze nanášet na suché i mokré vlasy
` intenzivně hydratuje vlasy a poskytuje
jim mimořádnou jemnost a lesk

100 ml | 520004
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HAIRLAB
Díky pečlivě vybraným složkám zajistí intenzivní hydrataci a výživu pro suché a poškozené vlasy. Řada obsahuje tři precizně
zvolené produkty, jejichž cílem je zajistit vlasům co nejlepší stav.

IDEÁLNÍ
PRO CESTOVÁNÍ

REGENERAČNÍ ŠAMPON

REGENERAČNÍ MASKA

Navržen pro suché, křehké a velmi poškozené
vlasy, oslabené chemickými úpravami. Obsahuje
panthenol, který obnovuje, vyživuje a posiluje
vlasy. Jemně čistí pokožku hlavy.

Pokud se potýkáte s poškozenými a velmi citlivými
vlasy, tato maska je určena právě pro vás! Obsažený
panthenol je zodpovědný za hydrataci vlasů, stejně
jako jejich obnovu a posílení. Vlasy se stávají silnějšími
a pružnějšími.

INTENSE 2 REGENERATING SHAMPOO

2

INTENSE
REGENERATING

IDEÁLNÍ
PRO CESTOVÁNÍ

` intenzivně regeneruje poškozené vlasy
` dokonalá kombinace čistících,
regenerujících a ochranných vlastností

` nejlepších výsledků dosáhnete při
kombinaci s Regenerační maskou

250 ml | 520005

INTENSE 2 REGENERATING MASK

` oplachuje se
` profesionální péče i pro vysoce poškozené
vlasy

` chcete-li zvýšit účinek masky, přidejte do ní
pár kapek Elixíru pro barvené vlasy (zvláště
pokud máte obarvené vlasy)

250 ml | 520006
50 ml | 520005.02

OBNOVUJÍCÍ A
REGENERAČNÍ SPREJ
NA VLASY
INTENSE 2 REGENERATING SPRAY

Regeneruje a obnovuje velmi poškozené
či poničené vlasy, má lehkou a jemnou
konzistenci. Nezatěžuje vlasy, usnadňuje
jejich rozčesávání a styling.

` obsahuje vyživující panthenol
` neoplachuje se
` snadná a rychlá aplikace: stačí

nastříkat na vlasy od kořínků
ke konečkům, zdravý vzhled je
zaručen

150 ml | 520007
30 ml | 520006.02
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HAIRLAB
IDEAL 2 COLOUR zvyšuje intenzitu barvy a její hloubku, zároveň barvu chrání proti vyblednutí. Dodatečně, díky obsahu
cenných ingrediencí, vlasy hydratuje a vyživuje. Váš účes bude vypadat, jako byste právě odešli od kadeřníka a vlasy budou
zářit krásnou a lesklou barvou.

ŠAMPON PRO BARVENÉ
VLASY

MASKA NA BARVENÉ
VLASY

ELIXÍR PRO BARVENÉ
VLASY

Díky pečlivě vybraným ingrediencím zaručí
vlasům profesionální péči po barvení.
Společně s maskou ze stejné řady vytvoří
dokonalou péči, která pomůže zachovat
původní odstín barvených vlasů a zabrání
vymývání barvy.

Jedinečné složení poskytuje vlasům lesk a
zlepšuje jejich barvu. Maska chrání vlasy před
vymýváním barvy a zároveň vlasy regeneruje a
vyživuje. Dodává jim zdravý a zářivý vzhled.

Doporučen pro všechny typy vlasů
po obarvení. Elixír zvyšuje intenzitu a
hloubku barvy.

IDEAL 2 COLOUR SHAMPOO

2

IDEAL
COLOUR

` obsahuje panthenol a extrakt z listů
přesličky

` používejte společně s Ideal2 Colour
Mask a Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520019

IDEAL 2 COLOUR MASK

` obsahuje přírodní filtry
` oplachuje se
` chrání barvu před vyblednutím a
poskytuje dlouhodobý lesk

` vlasy budou hedvábně jemné a hebké
` pro zvýšení účinnosti masky přidejte

několik kapek Elixíru pro barvené vlasy

250 ml | 520010

IDEAL 2 COLOUR ELIXIR

` oplachuje se
` poskytuje vlasům zdravý a zářivý
vzhled

` stačí přidat 5–10 kapek do

produktu Ideal2 Colour Mask, aby
vlasy získaly výrazný odstín

75 ml | 520011
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HAIRLAB
Výrobky CURLY2 jsou bohaté na vzácné živiny, díky kterým jsou kudrnaté vlasy hladší a lze je snadněji stylizovat. Chrání
vlasy před vlhkostí, nepříznivými povětrnostními podmínkami a vysokou teplotou během fénování.

ŠAMPON PRO KUDRNATÉ
VLASY

MASKA NA KUDRNATÉ
VLASY

VYHLAZUJÍCÍ EMULZE NA
KUDRNATÉ VLASY

Určen pro citlivé vlasy se sklonem ke
kudrnatosti a vlnění. V kombinaci s maskou ze
stejné řady vytvoří profesionální péči, která
zaručeně ovládne kudrny a zanechá je na
dotek příjemně měkké.

Dokonale doplňuje péči o kudrnaté vlasy.
Jemný kombinovaný účinek celé řady na
pokožku hlavy a vlasů usnadní rozčesávání a
stylizaci.

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen, který zajistí,
že vlasy budou hladší a poddajnější. Emulze vlasy
chrání před vlhkostí, vlivem počasí a vysokými
teplotami při jejich úpravě. Pomáhá udržovat vlasy
přirozeně vlnité a kudrnaté.

CURLY2 SHAMPOO

2

CURLY

` základ péče o neposlušné kudrny
` obohacený o panthenol a hydrolyzovaný
kolagen

CURLY2 MASK

` usnadňuje stylizaci kudrnatých vlasů

díky bambuckému máslu, avokádovému
oleji
a hydrolyzovanému kolagenu

` používejte s Curly2 Mask a Curly2

` používejte s Curly2 Shampoo

250 ml | 520017

250 ml | 520018

Smoothing Emulsion

a Curly2 Smoothing Emulsion

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

` ukázňuje nepoddajné kudrnaté vlasy a
zároveň je hydratuje

` neoplachuje se
` díky obsahu hydrolyzovaného pšeničného
proteinu vyhlazuje kudrnaté vlasy a
zanechává na povrchu ochranný film

175 ml | 520002
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HAIRLAB

Tato řada zaručí neuvěřitelný objem a zároveň vlasy vyživí a
hydratuje. Díky jedinečnému složení budou pevnější a získají zpět
svou pružnost a lesk.

OBJEMOVÝ ŠAMPON
VOLUME 2 SHAMPOO

Slabé vlasy bez objemu vás již nebudou trápit!
Šampon obsahuje hydrolyzovaný pšeničný
protein, který vyživuje, hydratuje a zvětšuje
objem vlasů.

` pro každodenní použití
` má jemnou konzistenci, která nezatěžuje
vlasy

VOLUME

2

` díky němu jsou vlasy nadýchané, ale
zároveň lehké a mají větší objem

250 ml | 520008

SPREJ ZVYŠUJÍCÍ OBJEM
VLASŮ
VOLUME 2 SPRAY

Díky složení s obsahem hydrolyzovaného
proteinu pšenice dodá tento přípravek
vlasům bohatost a opticky zvětší jejich
objem. Má jemnou konzistenci, takže je
nezatěžuje.

` bez oplachování
` postačí nastříkat sprej na vlasy, aby
získaly neuvěřitelný objem

` s výživným účinkem
` používejte společně s Volume2
Shampoo

150 ml | 520009

Jemně čistí pokožku hlavy i vlasy a zároveň, díky dokonale vybraným ingrediencím, poskytuje optimální hydrataci.

ZKLIDŇUJÍCÍ ŠAMPON PRO
CITLIVOU A PODRÁŽDĚNOU
POKOŽKU HLAVY
DELICATE 2 SHAMPOO

Díky bohatému složení a zklidňujícím vlastnostem
uklidňuje podrážděnou pokožku hlavy a obnovuje
její přirozené ph. Vlasy zůstávají vitální a správně
hydratované.

` zklidňuje pokožku hlavy a zároveň pečuje o
vlasy

` pro každý typ vlasů
250 ml | 520012

DELICATE

2
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HAIRLAB
Řada ANTI DANDRUFF2, díky technologicky pokročilému kosmetickému složení a bohatství obsažených složek, reguluje
nadměrnou tvorbu kožního mazu a zabraňuje vzniku lupů. Posílí vlasy, které budou díky němu lesklé a vyživené.

ŠAMPON PROTI LUPŮM

ELIXÍR PROTI LUPŮM

Složení důkladně čistí pokožku hlavy a zanechává
pocit svěžesti a čistoty. Pomáhá zklidňovat pocit
svědění, mírnit dehydrataci pokožky a podráždění
způsobené lupy.

Obsahuje cenné aktivní složky, jako je výtažek z
březového dřeva, vitamíny B6 a PP, stejně jako
panthenol, které společně čistí pokožku hlavy a
zabraňují tvorbě kožního mazu.

` pomáhá bojovat proti suchým lupům

` díky zklidňujícímu účinku eliminuje pocit

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

ANTI
2
DANDRUFF

posilováním keratinové struktury suchých
a jemných vlasů

` uklidní a pečuje o pokožku hlavy
` nejlepšího výsledku dosáhnete při použití
společně s Elixírem proti lupům

250 ml | 520016

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

svědění

` příznivě působí na pokožku hlavy
` dokonale působí proti suchým i mastným
lupům

` snadno se používá, stačí vmasírovat malé
množství elixíru do mokrých vlasů

150 ml | 520015
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Dokonalý pocit svěžesti pokožky hlavy a posilněná struktura vlasů.
Šampon obsahuje drahocenné látky a je vyroben podle výjimečné
receptury – zabraňuje vypadávání vlasů, které díky němu získají
neopakovatelný lesk.

Zlepšuje stav kořínků vlasů, rychle posílí jejich oslabenou strukturu a prokazatelně snižuje jejich vypadávání díky
pokročilým technologiím.

IDEÁLNÍ
PRO CESTOVÁNÍ

POSILUJÍCÍ ŠAMPON PRO OSLABENÉ
VLASY

POSILUJÍCÍ OLEJ PROTI
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

Určený pro vlasy se sklonem k vypadávání. Obsahuje posilující
extrakty na rostlinné bázi, mj. výtažek z ženšenu a lopuchu.
Má obnovující a regenerační účinek.

Olej obsahuje vybranou směs rostlinných výtažků
(řebříček obecný, chinovník, podběl lékařský)
a aktivní složky (zinek, vitamíny), které zlepšují
stav kořínků.

ENERGISING2 SHAMPOO

` ideální pro muže, kteří sní o hustých a zdravých vlasech
` nejlepšího účinku dosáhnete při současném použití
s Posilujícím olejem proti vypadávání vlasů

ENERGISING

2

250 ml | 520013
50 ml | 520013.02

STRONG2 & MORE HAIR OIL

` má příjemnou a osvěžující vůni
` snadno se používá, jednoduše vmasírujte

15-20 kapek do pokožky vlasů každý druhý den

30 ml | 520014

2

STRONG
& MORE HAIR
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OBNOVTE SVOU ŽIVOTNÍ
ROVNOVÁHU

Hlavní motivací toho, co děláme, jsou naše potřeby. Žijeme v mimořádně intenzivní době
– našimi každodenními společníky jsou stres, únava a znečištěné životní prostředí. Mimo
to je přístup ke zdravým přírodním produktům obtížný, zatímco rychlé životní tempo
usnadňuje tvorbu špatných návyků – nepravidelné stravování, krátký spánek, nedostatek
sportu. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom vám pomocí produktů NUTRICODE
pomohli znovu získat životní rovnováhu a podpořili správné fungování vašeho těla.
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NOVINKY NUTRICODE
Zdraví, štíhlá postava a krásná pleť jsou něco, o čem všichni sníme. Pro dosažení tohoto cíle jsme
vyvinuli dva inovativní doplňky stravy. Collabeauty Q10 Expert (str. 80) – kombinace vysokého
obsahu kolagenu s koenzymem Q10 – komplexně pečuje o vaši pokožku zevnitř a Slim Body System
(str. 81), který vám pomůže se zbavit nadbytečných kilogramů.
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NUTRICODE

KOMPLEXNÍ PÉČE O POKOŽKU
ZEVNITŘ:
• kolagen získaný z tresky obecné má pozitivní
vliv na stav pokožky, přispívá k jejímu zpevnění
a zvyšuje pružnost
• vitamin C pomáhá při správné produkci kolagenu

NEOCENITELNÉ DUO PRO HUBNUTÍ:
• glukomannan, který se uvolňuje v žaludku, způsobí pocit
sytosti a v kombinaci s nízkokalorickou stravou vám pomůže
se zbavit nadbytečných kilogramů

NOVINKA

• chrom přispívá k udržování správné hladiny glukózy
v krvi a má pozitivní vliv na metabolismus makroživin

• koenzym Q10 – složka, kterou tělo přirozeně
vytváří samo a jejíž produkce s věkem klesá –
zpomaluje tvorbu vrásek a zpevňuje pokožku
• vitamin A a zinek pomáhají udržovat pokožku
zdravou a měď pečuje o její správnou pigmentaci

NOVINKA
COLLABEAUTY Q10 EXPERT

SLIM BODY SYSTEM

•

spojenec v boji proti stárnutí

•

skvělá pomoc při hubnutí

•

s vysokým obsahem kolagenu z tresky obecné

•

vynikající podpora při kontrole hmotnosti

•

s koenzymem Q10 zvaným elixír mládí

•

moderní receptura s obsahem glukomannanu a chrómu

•

obohacený o vitamíny a minerály cenné pro pokožku

DOPLNĚK STRAVY

V SADĚ
S PRAKTICKOU
ODMĚRKOU

Pomocí odměrky odměřte 5 g přípravku a rozpusťte jej ve 150 ml vody.
Užijte večer.

30 DENNÍ SYSTÉM
150 g | 801103

SUPLEMENT DIETY

Obsah sáčku rozpusťte v 200 ml teplé nebo vlažné vody a dobře promíchejte.
Užijte ihned po přípravě a zapijte větším množstvím vody.

90 SÁČKŮ | 30 DENNÍ SYSTÉM
360 g | 801104

PRODUKT DOSTUPNÝ OD 2020-05-21
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NUTRICODE

TESTOVANÉ SLOŽENÍ, KTERÉ
DOKONALE CHRÁNÍ IMUNITU:
• laktoferin poskytuje novorozencům potřebné
živiny a má navíc antibakteriální účinky
• peptidy bohaté na prolin (PRP) podporují rozvoj
imunitního systému
• bílkoviny obsahují esenciální aminokyseliny, které
jsou „základním stavebním kamenem“ imunitního
systému
• immunoglobuliny zmírňují průběh různých
systémových onemocnění a podporují imunitu
odpovědnou za ochranu před infekcemi
• vitamíny B6, C, D a zinek podporují správné
fungování imunitního systému
• spirulina se vyznačuje vysokým obsahem
výživných bílkovin, mikroživin v organické formě,
včetně výživné mastné kyseliny γ-linolenové (GLA)
i biologicky dostupného železa

JEDINÝ DOPLNĚK TOHOTO TYPU NA TRHU:
1. TABLETA RÁNO
Dokonalá kombinace složek pro začátek dne
• guarana, která obsahuje téměř třikrát více kofeinu než káva
a ženšenový extrakt, který skvěle podporuje metabolismus,
stimuluje organismus, dodá vám energii a vitalitu, navíc
pozitivně naladí a posílí fyzické a duševní zdraví
• vitamin B6 pečuje o správné fungování organismu, posiluje
účinek hořčíku a zvyšuje imunitu
2. TABLETA ODPOLEDNE
Síla ingrediencí pro aktivní den
• přírodní výtažek z bakopy drobnolisté podpoří organismus
v případě nedostatku síly a vitality – posílí soustředění, zlepší
náladu, obnoví chuť do života
• kyselina pantothenová pomáhá obnovit rovnováhu
organismu, snižuje stres a únavu
3. TABLETA VEČER
Sada ingrediencí na dobrou noc
• meduňka a withanie snodárná zmírňují pocit nervozity,
podráždění a stresu, mají uklidňující účinek, uvolňují
organismus, pomáhají se zklidnit a rychleji usnout, navíc zlepší
náladu a mají pozitivní vliv na regeneraci organismu zejména
v noci
• vitamín B6 posiluje účinek hořčíku a pomáhá udržet
rovnováhu organismu

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
DOPLNĚK STRAVY

•

obsahuje prvotní kravské mléko (mlezivo) a spirulinu
získanou z mořských řas, které podporují správné
fungování imunitního systému

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX
POWER
DOPLNĚK STRAVY

•

jedinečný 30 denní systém, který se skládá ze 3 různých tablet
užívaných během dne

•

dokonale se přizpůsobí změnám potřeb organismu během dne

•

obsahuje citrát i L-pidolát hořečnatý, které se podle nejnovějších
výzkumů dokonale vstřebávají

Užívejte 1 tobolku ráno a večer, zapijte vodou.

•

pečlivě vybrané látky pro perfektní kondici po celých 24 h

2 × 30 TOBOLEK | 30 DENNÍ SYSTÉM
19,4 g, 22,2 g | 801034

Užívejte 1 tabletu ráno, odpoledne a večer. Zapijte vodou.

•

doporučeno především pro osoby citlivé na psychický
i fyzický stres, přepracované, unavené a pro ty, kteří
chtějí posílit imunitu

3 × 30 POTAHOVANÝCH TABLET | 30 DENNÍ SYSTÉM
3 × 36 g | 801009

84

85

NUTRICODE

DOKONALÁ ODPOVĚĎ NA
POTŘEBY ŽEN:

PROFESIONÁLNÍ DOPLNĚK
PRO ZRALÉ ŽENY:

• thiamin, riboflavin a vitamín B12
přispívají ke zvýšení energie a vitality,
regulují energetický metabolismus

• luční jetel účinně zmírňuje příznaky
menopauzy, jako jsou návaly horka
a změny nálad

• vitamíny A, C, E chrání před oxidačním
stresem, stimulují imunitní systém
a kardiovaskulární funkci

• železo výrazně podporuje správnou
tvorbu červených krvinek
a hemoglobinu, stejně jako transport
kyslíku v těle, snižuje únavu a pocit
vyčerpání

• kyselina listová reguluje růst a fungování
tělních buněk, je nesmírně důležitá
pro správný vývoj plodu, proto je
nezbytným doplňkem pro ženy, které
plánují otěhotnět
• vitamíny D a K pečují o silné kosti
a zuby, posilují imunitu organismu
• chrom redukuje chuť na sladké, podílí se
na spalování tuků a podporuje udržení
zdravé tělesné hmotnosti

• zinek a měď pomáhají udržovat zdravé
a krásné vlasy, pokožku a nehty,
zároveň chrání buňky před oxidačním
stresem
• thiamin, niacin a biotin dokonale
podporují správné fungování
nervového systému a zachování
normálních psychologických funkcí
• mangan přispívá k udržení správného
energetického metabolismu a zdravých
kostí

VITAMINS FOR HER

VITAMINS FOR HER 50+

•

•

vynikající posílení zdraví žen nad 50 let

•

díky vysokému obsahu přírodního extraktu z jetele červeného
zmírňuje nepříjemné příznaky menopauzy, jako například návaly
horka, noční pocení, podrážděnost a únavu

•

dokonalá kombinace látek obnovuje hormonální rovnováhu,
zlepšuje náladu a má pozitivní vliv na zdraví a krásný vzhled,
díky ní si lze naplno užívat života

DOPLNĚK STRAVY

jedinečná kombinace vitamínů a minerálů navržena
speciálně pro ženy

•

průlomová kombinace živin podporuje správné fungování
organismu během dne

•

s kyselinou listovou – mimořádně důležitou pro ženy, které
plánují otěhotnět nebo už čekají dítě

Užívejte 2 tablety denně, zapijte vodou.

2 × 30 POTAHOVANÝCH TABLET | 30 DENNÍ SYSTÉM
33 g, 21,9 g | 801011

DOPLNĚK STRAVY

Užívejte 2 tablety denně, zapijte vodou.

30 + 60 POTAHOVANÝCH TABLET | 30 DENNÍ SYSTÉM
33 g, 66 g | 801012
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NEJLEPŠÍ ODPOVĚĎ NA
POTŘEBY MUŽŮ:
• Tribulus terrestris (kotvičník zemní)
vyvolává touhu a dokonale podporuje
sexuální výkon

PEČLIVĚ VYBRANÉ SLOŽKY
PRO UDRŽENÍ ROVNOVÁHY
KYSELO-ZÁSADITÉHO
PROSTŘEDÍ V ORGANISMU:

• zinek pomáhá udržovat správnou
acidobazickou rovnováhu a vhodnou
hladinu testosteronu v krvi

• výtažek z květů růže podporuje
fyziologické procesy spalování a pomáhá
udržet kyselo-zásaditou rovnováhu
organismu

• thiamin účinně podporuje fungování
nervového systému a srdce

• zinek posiluje imunitní systém a chrání
buňky před oxidačním stresem

• kyselina pantothenová výrazně
přispívá ke snížení únavy a vyčerpání,
pomáhá udržovat duševní pohodu na
správné úrovni

• vápník posiluje harmonický průběh
energetického metabolismu a podporuje
správné fungování trávících enzymů

• vitamín D je zodpovědný za správnou
koncentraci vápníku v krvi, zdravé zuby
a kosti a podporu fungování imunitního
systému

• hořčík a železo snižují pocit únavy
a vyčerpání
• draslík a měď podporují správné
fungování nervové soustavy
• výtažek z kopřivy zabraňuje hromadění
nadbytečné vody v organismu
• výtažky z meduňky a chmelu usnadňují
usínání a zaručují dobrý spánek, snižují
překyselení organismu

VITAMINS FOR HIM

INNER BALANCE

•

dokonalá kombinace vitamínů a minerálů

•

udržuje acidobazickou rovnováhu

•

komplexní posílení fyzické a psychické rovnováhy

•

zdroj klíčových stopových prvků

•

přírodní výtažek z kotvičníku zemního reguluje hladinu
testosteronu, zvyšuje libido, vyvolává touhu a má
pozitivní vliv na sexuální výkon

•

vhodný pro lidi vystavené stresujícímu životnímu stylu, pro trpící
únavou a konzumující produkty, které překyselují organismus, jako
například cukr, káva, alkohol a polotovary

•

organismu dodá vitaminy a minerály té nejvyšší kvality,
které jsou důležité pro správné fungování těla

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY

Používejte 2 tobolky na noc, zapijte vodou.
Použijte obsah 1 sáčku 2krát denně, rozpusťte ho v 200 ml vody.

Užívejte 2 tablety denně, zapijte vodou.

2 × 30 POTAHOVANÝCH TABLET | 30 DENNÍ SYSTÉM
2 × 33 g | 801010

60 SÁČKŮ + 60 TOBOLEK | 30 DENNÍ SYSTÉM
240 g, 30 g | 801301
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VZÁCNÉ BYLINKY
PODPORUJÍCÍ DETOXIKACI
ORGANISMU:
•

DETOX HERBAL INFUSION
posiluje přirozené čištění organismu od toxinů

•

jedná se o aromatický, lahodný nápoj se skvělou chutí
a blahodárnými účinky

Do nádoby nasypte 1 odměrku prášku (2 g), zalijte vroucí vodou (přibližně
150 ml), nechte louhovat od 2 do 3 minut.
Pijte 2krát denně – po snídani i po obědě, nejpozději do 18:00.

květ ibišku posiluje správné fungování
metabolismu a zabraňuje hromadění
přebytečné vody v organismu

•

list zeleného čaje je skvělým
antioxidantem, posiluje aktivitu trávicích
enzymů, má dobrý vliv na metabolismus

•

byliny pupečníku asijského a plody
rakytníku posilují oběhovou soustavu,
podporují správné fungování organismu

•

plody brusinky podporují vylučování
toxinů z organizmu

•

kořen pampelišky lékařské posiluje
správné fungování jater a pomáhá udržet
vyvážený metabolismus

•

čnělky kukuřice seté, kořen jehlice
trnité a květ ibišku pomáhají odstraňovat
přebytečnou vodu z organismu
a přebytečné toxiny, což urychluje proces
hubnutí

•

plody růže jsou bohatým zdrojem
vitamínu C

SKINNY HERBAL INFUSION

DOPLNĚK STRAVY

•

SMĚS BYLINEK PLNÁ DARŮ
PŘÍRODY:

DOPLNĚK STRAVY

V SADĚ
S PRAKTICKOU
ODMĚRKOU

•

jedinečná směs bylin, která kombinuje vynikající chuť a
příznivé účinky pro udržení správné tělesné hmotnosti

•

díky obsahu přírodních ingrediencí příznivě ovlivňuje
fungování celého organismu

V SADĚ
S PRAKTICKOU
ODMĚRKOU

Do nádoby nasypte 1 odměrku prášku (2 g), zalijte vroucí vodou (přibližně
150 ml), nechte louhovat od 2 do 3 minut.
Pijte 2krát denně – po snídani i po obědě, nejpozději do 18:00.

75 g | 801101

75 g | 801102
WEIGHTLOSS
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PŘIROZENÁ PODPORA
FYZIOLOGICKÉ DIURÉZY:
• extrakt z plodů bíle fazole přispívá
k vylučování přebytečné vody
z organismu a podporuje správné
fungování močové soustavy
• extrakt z listů břízy pečuje
o vylučování toxinů z organismu
• extrakt z přesličky rolní reguluje
hydrataci a úroveň tekutin
v organismu

JEDINEČNÝ DOPLNĚK PRO
PODPORU ÚČINNÉHO
HUBNUTÍ:
• L-karnitin – látka přirozeně se vyskytující
v těle, která urychluje metabolismus tuků
• výtažek z ananasu, papáji a guarany
– zlepšuje trávicí procesy podporou
správného metabolismu tuků a sacharidů

• orthosifonový list je jednou
z nejznámějších bylin v lidové
medicíně, která slouží k vylučování
přebytečné vody z organismu

• výtažek z kořene pampelišky a semen
ostropestře mariánského – podporuje
odstranění přebytečné vody společně
s metabolickými odpadními produkty,
které nejsou pro tělo nezbytné, což má
pozitivní vliv na udržení zdravé tělesné
hmotnosti

• extrakt z kořenů pampelišky
lékařské pečuje o správné
fungování jater a žlučníku, má
blahodárný vliv na trávení
a vylučování toxinů

• výtažek z pupečníku asijského a hroznů
– podporuje syntézu kolagenu a elastinu,
které jsou zodpovědné za udržení
přirozeného napětí, elasticity a odolnosti
pleti
• výtažek z hořkého pomeranče – zdroj
draslíku a rozpustné vlákniny – kvůli
nízkému glykemickému indexu pomáhá
udržovat normální rychlost metabolismu,
zvláště při zpracování tuků, a doplňuje
všechny výše uvedené složky

DRENA PLUS

ACTIVE BURN FAT KILLER

•

vyvinutý pro osoby, které mají problém se zadržováním přebytečné
vody v organismu

•

pečlivě vybrané ingredience pomáhají udržovat zdravou tělesnou
hmotnost a urychlují spalování tuků

•

s pečlivě vybranými diuretickými rostlinnými extrakty

•

•

reguluje množství vody a detoxikaci organismu

podporuje syntézu kolagenu a elastinu odpovědného za pružnost,
pevnost a elasticitu pokožky

•

vysoce vstřebatelná kapalná forma nejenže zajišťuje výrazný účinek,
ale také pomáhá v boji proti hladu během dne a pomáhá dodržovat
pravidelný pitný režim

DOPLNĚK STRAVY

V SADĚ
S PRAKTICKOU
ODMĚRKOU

Pomocí odměrky odměřte 15 ml přípravku a rozmíchejte v 1,5 l vody.
Pijte postupně během dne, maximálně do pozdních odpoledních hodin.

30 DENNÍ SYSTÉM
480 ml | 801201

DOPLNĚK STRAVY

V SADĚ
S PRAKTICKOU
ODMĚRKOU

Pomocí odměrky odměřte 15 ml přípravku a rozmíchejte v 1,5 l vody.
Pijte při malých, pravidelných intervalech po celý den.

30 DENNÍ SYSTÉM
480 ml | 801202
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SÍLA BYLINNÝCH SLOŽEK
PRO PEVNOU A HLADKOU
POKOŽKU:
• výtažek z kurkumy – podporuje
očistu těla a udržuje správnou míru
metabolismu tuků, čímž snižuje
příznaky celulitidy a zvyšuje pocit
plnosti
• výtažek z pupečníku asijského –
pomáhá pokožku udržovat přirozeně
pevnou a elastickou, stejně jako
zachovat správnou strukturu tukové
tkáně
• výtažek z africké kopřivy – obsahuje
forskolin, který zlepšuje procesy
metabolismu tuků, pomáhá udržet
normální tělesnou hmotnost a
viditelně zmírňuje tvorbu tzv.
pomerančové kůže
• výtažky z komonice a kaštanu
udržují optimální prokrvení, které
hraje klíčovou roli v udržení hladké
pokožky bez celulitidy

SYSTÉM NA 4 MĚSÍCE

PŘÍRODNÍ ELIXÍR MLÁDÍ
A BOHATÝ ZDROJ ZDRAVÍ:
•

každá tobolka je zdraví prospěšná bomba
plná vitamínů, aminokyselin a minerálů

•

mladý ječmen díky vysokému
obsahu vlákniny snižující vstřebávání
tuků a podporující trávicí procesy je
nenahraditelnou podporou v procesu
hubnutí a udržování správné tělesné
hmotnosti

•

zelený čaj napomáhá zlepšovat celkový
zdravotní stav, ale také podporuje snižování
hmotnosti, má vysokou koncentraci teinu
a polyfenolů ze skupiny katechinů, které
urychlují metabolismus během odpočinku,
což umožňuje spálit více kalorií

•

mořský kolagen - hluboce očištěný mořský
kolagen získaný podle farmaceutických
standardů – snižuje viditelnost vrásek,
zpomaluje procesy stárnutí a zlepšuje
hydrataci pokožky, takže je jemná a pružná

•

zinek účastní se správného chodu
metabolismu sacharidů, posiluje rovnováhu
mezi kyselým a zásaditým prostředím a také
podporuje zdraví vlasů, kůže a nehtů.

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE

•

inovativní řešení na současné problémy, které se netýkají pouze žen,
ale také mužů – tzv. pomerančová kůže

•

perfektní doplněk stravy pro osoby, které chtějí udržet štíhlou
postavu a pečovat o své zdraví

•

má dvojitý účinek: nejen intervenuje u zdroje problémů, ale navíc
odstraňuje jeho nepříznivé účinky

•

•

pečlivě vybrané rostlinné extrakty podporují detoxikaci organismu
a udržují správný metabolismus tuků, což přispívá k redukci celulitidy

pečlivě vybrané ingredience mají pozitivní vliv na kondici organismu
a spolu s nízkokalorickou dietou pomáhají zbavit se nadbytečných
kilogramů nebo udržet zdravou tělesnou hmotnost

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY

Užívejte 1 tobolku ráno a odpoledne během jídla. Pokaždé ji zapijte sklenicí vody.
Užívejte půl tablety denně, zapijte vodou.

60 POTAHOVANÝCH TABLET | 120 DENNÍ SYSTÉM
33,6 g | 801036

60 TOBOLEK | 30 DENNÍ SYSTÉM
26,2 g | 801024
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SPIRULINA

ZELENÁ SUPERPOTRAVINA
Unikátní sinice, zahrnutá
mezi 10 super produktů,
obsahující 3x více bílkovin
než maso (asi 70%) a více
vápníku, než mléko! Jedná se
o jeden z nejbohatších zdrojů
chlorofylu, beta-karotenu a
nukleových kyselin ze všech
živočišných a rostlinných
potravin! Čistí játra a ledviny
od toxinů, odkyseluje tělo
a snižuje hladinu špatného
cholesterolu. Díky obsahu
fenylalaninu zlepšuje trávení
a potlačuje chuť k jídlu. Je to
„zelené zlato“ pro naše tělo!

SLOŽENÍ PRO LESKLÉ
VLASY, SAMETOVĚ
HEBKOU POKOŽKU A
ZDRAVÉ NEHTY:
AKTIVNÍ KOLAGEN

POKLAD OCEÁNU

Přírodní mořský kolagen
získaný z volně žijícího lososa –
složka s mimořádnou čistotou
a koncentrací – zaručuje
zpomalení procesu stárnutí
pleti, zlepšení hydratace a
vizuálně snižuje viditelnost
vrásek. Kromě toho zmírňuje
zánět, který vede k poškození,
bolesti a ztrátě správného
fungování kloubů. Krásná,
hydratovaná, mladě vypadající
pleť a vynikající stav kloubů –
od této chvíle je tato neobvyklá
kombinace na dosah.

•

měď ovlivňuje správnou
pigmentaci vlasů

•

zinek poskytuje stavební
materiál pro nehty

•

železo zajišťuje správný růst
vlasů

•

extrakt z granátového jablka
má silné antioxidační účinky

•

biotin pomáhá udržovat zdravé
vlasy a pokožku

•

pivovarské kvasinky obsahují
vzácné sírové aminokyseliny –
methionin a cystein

•

vitamíny A, B2, B6, B12, C a E
příznivě ovlivňují vzhled vlasů,
pokožky a nehtů

BEAUTY DETOX

HAIR SKIN NAILS

•

krása a zdraví v jediné tobolce

•

•

inovativní kombinace spiruliny a kolagenu zajistí
skvělou kondici organismu i krásný vzhled

doporučeno pro ty, kteří chtějí posílit vlasy a nehty a
pečovat o krásnou pleť

•

složení Pro-Beauty

•

s výtažkem z plodů aceroly bohatých na vitamin C

•

ideální pro ženy i muže

DOPLNĚK STRAVY

Užívejte 2 tobolky denně, zapijte je vodou.

60 TOBOLEK | 30 DENNÍ SYSTÉM
44,7 g | 801014

DOPLNĚK STRAVY

Užívejte 2 tablety na noc, zapijte je vodou.

56 POTAHOVANÝCH TABLET | 56 DENNÍ SYSTÉM
44,8 g | 801005
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REVOLUČNÍ DOPLNĚK STRAVY PRO
SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ KLOUBŮ A
KOSTÍ:
• kolagen je hlavním stavebním materiálem šlach
a chrupavek, ze kterých jsou tvořeny klouby.
V doplňcích stravy byl použit hluboce očištěný
mořský kolagen získaný podle farmaceutických
standardů
• vitamín C napomáhá správné produkci kolagenu
pro zajištění náležitého fungování chrupavek
a kostí
• šišák bajkalský je silný antioxidant, účinně
podporuje ochranu kloubů, šlach a svalů

SLOŽKY, KTERÉ ŽIVOTU
DODAJÍ TEN SPRÁVNÝ
RYTMUS:
•

chrom pomáhá udržovat správnou
hladinu glukózy v krvi

•

selen chrání buňky před oxidačním
stresem

•

železo se podílí na oběhu kyslíku
v organismu

•

piperin z černého pepře podporuje
trávení a vstřebávání živin

•

niacin, kyselina pantothenová
a riboflavin, obohacené o kofein
z guarany a ze zeleného čaje, přispívají
ke snížení pocitu vyčerpání a únavy

• vitamín D podporuje správné fungování svalů,
které významně ovlivňují práci kloubů
• vápník je nutný pro udržení zdravých kostí
• glukosamin sulfát je významným zdrojem částic
pro tvorbu řady biomolekul, mj. chondroitinu,
hlavního stavebního prvku kloubní chrupavky

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH
SYSTEM
DOPLNĚK STRAVY

•

průlomové složení aktivních složek vytvořené pro ty, kteří
chtějí pečovat o fyzickou kondici

•

podporuje práci kloubů komplexně – pozitivně ovlivňuje jak
kloubní chrupavku, tak i svaly a šlachy zapojené do práce
kloubů

•

obsahuje přírodní, hluboce očištěný mořský kolagen
s vysokým stupněm biodostupnosti

Užívejte 2 tobolky denně, vždy zapijte vodou.

2 × 30 TOBOLEK | 30 DENNÍ SYSTÉM
13,93 g, 15,22 g | 801018

• kyselina pantothenová ovlivňuje dobrý
psychický stav
•

vitaminy ze skupiny B pečují
o nervový systém

•

thiamin je zodpovědný za správné
fungování srdce

•

vitamin E pomáhá chránit buňky před
oxidačním stresem

VITALITY BOOST
DOPLNĚK STRAVY

•

pečlivě vybraná kombinace přísad pro správný oběh fyzické
a duševní energie během dne a pro lepší odpočinek v noci

•

bohatý zdroj vitamínů a minerálů

•

vhodné pro vegetariány a vegany

Používejte 2 tablety před spaním, zapijte vodou.
Obsah 1 sáčku denně pro vnitřní použití.

30 SÁČKŮ + 60 POTAHOVANÝCH TABLET | 30 DENNÍ SYSTÉM
300 g, 48 g | 801302
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KOMPLEXNÍ DÁVKA ENERGIE VE
DVOU KROCÍCH:
NUTRICODE VITALITY BOOST
– výživná injekce

SUPERVIŠNĚ Z BARBADOSU
Vitamín C pochází výhradně z přírodních výtažků a ovoce acerola. Acerola, zvaná
též barbadoská třešeň, je super ovoce, které obsahuje 30x více vitamínu C než
citrón. Divoká růže je naopak bohatá na bioflavonoidy, které jsou přírodním
antioxidantem. Pravidelný přísun vitamínu C pomáhá pečovat o imunitní systém,
má příznivý vliv na zuby, pokožku, kosti a nervový systém, chrání buňky před
oxidačním stresem. Produkt je vhodný pro vegetariány a vegany.

• výtažek z guarany obsahuje vysokou dávku kofeinu,
který má příznivý účinek v případě fyzického
a psychického vyčerpání, dodává energii, odstraňuje
ospalost a únavu, zlepšuje koncentraci a paměť
• niacin, kyselina pantothenová a riboflavin jsou
složky zodpovědné za správné fungování nervového
systému – řídí hospodaření s tělesnou energií,
zmírňují nervové napětí, pozitivně ovlivňují náladu
a intelektuální výkon
• výtažek ze zeleného čaje je přírodní antioxidant
podporující boj s volnými radikály

NUTRICODE MAGNESIUM POWER
– dokonalá rovnováha
• hořčík je zodpovědný za udržování elektrolytové
rovnováhy těla, podporuje ji při fyzické a duševní
námaze, je zodpovědný za řádné fungování nervového
a kardiovaskulárního systému a také sleduje správnou
činnost svalů
• vitamín B6 je spojencem hořčíku – zlepšuje jeho
vstřebávání, podporuje psychologické funkce a je
zodpovědný za správný energetický metabolismus

IMMUNO
DOPLNĚK STRAVY

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER

•

100 % přírodního vitamínu C

•

složení s příměsí zinku, který posiluje správné fungování
imunity

•

dobře přizpůsobený kapalný roztok zaručí nejlepší vstřebávání látek
a okamžitý účinek

•

vhodný pro ty, kteří trpí na častá nachlazení a pro osoby,
které trénují a fyzicky pracují

•

navržený tak, aby se všechny účinné látky vzájemně doplňovaly
a posilovaly svůj efekt

•

s příchutí neroly a višní

•

s chutnou a osvěžující příchutí

•

vhodný pro vegetariány a vegany

Užívejte 2 pastilky denně. Pomalu je cucejte.

60 PASTILEK NA SÁNÍ | 30 DENNÍ SYSTÉM
72 g | 801004

DOPLNĚK STRAVY

Jednou denně vypijte ihned po otevření jeden Vitality Boost a cca o dvě hodiny později vypijte
jeden Magnesium Power, abyste doplnili hladinu hořčíku.

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

100

101

NUTRICODE

PODPORA PRO DOBRÝ ZRAK:

VYSNĚNÁ POSTAVA BEZ
NEUSTÁLÉHO POCITU HLADU:

• lutein a zeaxantin jsou hlavními pigmenty, které
obsahuje žlutá skvrna, jejíž úkolem je zaostřovat
viděný obraz a chránit sítnici oka před poškozením
modrým světlem

• glukomannan ve spojení s
nízkokalorickou stravou ovlivňuje
hubnutí

• zinek pomáhá udržovat zdravé vidění a zaručí
správný metabolismus vitamínu A

• chrom pomáhá udržet vyrovnanou
hladinu glukózy v krvi, snižuje chuť na
sladké a pocit hladu mezi jídly

• vitamíny E a C pomáhají chránit buňky před
oxidačním stresem, což má pozitivní vliv na udržení
dobrého stavu zraku

• výtažek z Garcinia cambogia je
zdrojem kyseliny hydroxycitrónové
(HCA), která zpomaluje tvorbu tuků
v organismu
• vápník má vliv na správné fungování
trávicích enzymů
• vitamin C podporuje tvorbu kolagenu
• biotin a vitamin B2 pomáhají udržet
zdravou pleť

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:
• vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů)
• arašídy, sóju ani mléko
• umělá barviva, aroma ani konzervanty
• přídavek cukru

SLIM EXTREME

DOPLNĚK STRAVY

•

podporuje hubnutí, snižuje chuť k jídlu

•

obsahuje glukomannan s vysokou účinností při snižování
hmotnosti

•

umožní udržet krásnou pleť i během hubnutí

•
•

EYE PROTECT GUMMIES
DOPLNĚK STRAVY

•

perfektní kompozice aktivních složek pečujících o dobrý
zrak

jedinečný systém „All day weight control”

•

s luteinem a zeaxantinem

vhodný pro vegetariány a vegany

•

vhodné pro vegetariány

Používejte 2 tabletky 3krát denně, zapijte větším množstvím vody (1 nebo 2 sklenice).
Používejte 1 šumivou tabletku denně před jídlem, rozpusťte ji v 200 ml vody.

180 POTAHOVANÝCH TABLET + 30 ŠUMIVÝCH TABLET | 30
DENNÍ SYSTÉM
2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | 801303

Užívejte 1 tobolku denně

30 TOBOLEK S POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ PRO
DOSPĚLÉ
90 g | 801411

PRO KOHO?
Pro všechny, kteří chtějí věnovat zvláštní péči svému zraku.
Ideální pro ty, kteří tráví hodně času před monitorem, pracují
v místnostech s umělým osvětlením, často pociťují mírnou
bolest spojenou s únavou očí.
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VITAMINOVÁ BOMBA VE FORMĚ
CHUTNÝCH ŽELÉ BONBÓNŮ:

JEDINEČNÉ SLOŽKY PRO PODPORU
IMUNITY:

• vitamin C podporuje imunitní systém

• propolis je látka přírodního původu a díky vysokému
obsahu vitamínů, minerálů a bioaktivních látek
pomáhá zvyšovat odolnost organismu a podporuje
léčbu infekcí

• vitamin B3 pomáhá udržovat zdravou pleť
• vitamin B5 má pozitivní vliv na duševní zdraví
• vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity

• černý bez je skvělý antioxidant, obsahuje mimo jiné
flavonoidy, fenolové kyseliny, steroly, taniny
a minerální soli, podporuje vylučování odpadních
látek z organismu

• vitamin B12 podporuje tvorbu červených krvinek
• kyselina listová je nezbytná pro těhotné ženy
Všechny vitamíny snižují pocit únavy a vyčerpání,
zlepšují každodenní pohodu dětí, mládeže i
dospělých.

• třapatka nachová posiluje správné fungování
imunitního systému, horních cest dýchacích
a zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení
• vitamín C podporuje správné fungování imunitního
systému, ochranu buněk před oxidačním stresem
a také pomáhá snižovat únavu a vyčerpání

PRO KOHO?
Pro děti a dospělé, kteří chtějí posílit odolnost organismu,
zejména v podzimním a zimním období, kdy se riziko infekce
výrazně zvyšuje.

PŘÍRODNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
PRO KOHO?
Pro děti a dospělé, kteří chtějí doplnit každodenní stravu,
mj. komplexu vitamínů B nezbytných pro správné
fungování organismu.

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

• mléko a přidaný cukr

• mléko

• vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů)

• vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů)

• konzervanty

• konzervanty

VIT-COMPLETE GUMMIES

PROPOLIS PRO GUMMIES

•

síla živin pro celou rodinu

•

•

posílení správného fungování celého organismu

podporuje imunitu dětí i dospělých a pomáhá zmírňovat
příznaky nachlazení a chřipky

•

vynikající zdroj vitamínů pro vegetariány

•

chutné složení s propolisem, vitaminem C a pečlivě
vybranou kombinací bylinných výtažků z černého bezu
a třapatky nachové

•

vhodný pro vegetariány

DOPLNĚK STRAVY

Pro děti ve věku od 4 let: Používejte 1 bonbón denně.
Dospělí: Používejte 2 bonbóny denně.

30 MULTIVITAMINOVÝCH ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DĚTI I
DOSPĚLÉ S PŘÍCHUTÍ ANANASU, JAHOD A POMERANČE
60 g | 801401

DOPLNĚK STRAVY

Děti ve věku od 4 let: Používejte 1 želé bonbón denně.
Dospělí: Používejte 2 želé bonbóny denně.

30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ S MALINOVOU
PŘÍCHUTÍ
60 g | 801402

Propolis (řecky: městské hradby) je látka, kterou produkují včely. Využívají
ji jako ochranu úlu před nezvanými hosty. Díky svým blahodárným
vlastnostem hraje v lidském těle obrovskou roli. Propolis je bohatý na
vitamíny (B1, B2, B5, B6, C, D, E), prvky (včetně hořčíku, zinku, draslíku,
vápníku, manganu, železa), flavonoidy, terpeny a aromatické estery. Má
antivirové, protiplísňové a baktericidní vlastnosti, a díky tomu pomáhá
posilovat imunitu a podporuje regeneraci těla.
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DŮLEŽITÝ SLUNEČNÍ VITAMIN

OMEGA-3 KYSELINY JSOU NEZBYTNÉ
PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ ORGANISMU:

Vitamin D3 pomáhá nejen udržovat zdravé kosti a zuby,
ale také podporuje správné fungování svalů a imunitního
systému. Jeho dlouhodobý nedostatek může narušit
fyziologickou rovnováhu organismu a vést k mnoha
vážným chronickým onemocněním. Nejdůležitější
způsob, jak si dopřát pravidelnou dávku vitamínu D3 je
dermální syntéza pod vlivem slunečního světla, proto
na podzim a v zimě, a dokonce i v průběhu celého
roku v oblastech se slabým slunečním zářením, je jeho
doplňování nezbytné.

• podporují nervovou soustavu a dobrou kondici
mentálních funkcí
• přispívají k udržení dobrého zraku
• pomáhají pečovat o oběhovou soustavu, včetně
práce srdce
• regulují hladinu cholesterolu v krvi
• ovlivňují posílení imunitního systemu

Kyselina alfa-linolenová (ALA) patří mezi nezbytné nenasycené
mastné kyseliny (NNKT) ze skupiny omega-3. Navíc je
v organismu přetvářena na velmi důležité kyseliny EPA a DHD,
které mají velký význam pro naše zdraví.

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

PRO KOHO?
Pro děti a dospělé, kteří chtějí doplnit nedostatek vitamínu
D3, posílit imunitu a pečovat o kosterní a svalovou soustavu.

•

• mléko

• arašídy, sóju ani mléko

• vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů)

• umělá barviva, aroma ani konzervanty

• konzervanty

O! MEGA-3 GUMMIES

•

•

posílení správného fungování organismu

•

obsahuje omega-3 mastné kyseliny získané z lněného
oleje

•

vhodný pro vegetariány

•

dokonale doplňuje nedostatek tzv. slunečních vitaminů
nezbytných pro správné fungování organismu
vhodný pro vegetariány

Děti ve věku od 4 let: Používejte 1 želé bonbón denně.
Dospělí: Používejte 2 želé bonbóny denně.

v jedné
dávce

• přídavek cukru

VIT-D3 GUMMIES
DOPLNĚK STRAVY

400 IU

vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů)

30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
S JAHODOVOU PŘÍCHUTÍ
75 g | 801403

DOPLNĚK STRAVY

Děti ve věku od 4 let: Používejte 1 želé bonbón denně.
Dospělí: Používejte 2 želé bonbóny denně.

30 ŽELÉ BONBONŮ S POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ PRO
DĚTI A DOSPĚLÉ
120 g | 801404

PRO KOHO?
Pro lidi, kteří chtějí doplnit svou stravu o esenciální
nenasycené omega-3 mastné kyseliny, posílit imunitu
a podpořit fungování nervového a oběhového systému.
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IDEÁLNÍ PODPORA PRO ORGANISMUS
BĚHEM CESTOVÁNÍ:

ZA CO VDĚČÍME VITAMÍNU D?

Změna prostředí a stravování může negativně ovlivnit
bakteriální mikroflóru střev. Narušení této rovnováhy,
tzv. dysbióza, vede k trávicím potížím, mírné bolesti
v oblasti trávicího traktu a netoleranci přijímaných
potravin. Díky zažívaní Probiotic Gummies během
cestování se sníží riziko, že se tyto příznaky objeví,
a navíc bude trávení místních jídel snadnější, takže si
budete moci užít místní kuchyni.

• silné kosti a zdravé zuby

• správná hladina vápníku v krvi
• efektivní práce svalů
• správné fungování imunitního systému
• zlepšení procesu buněčného dělení
• vhodné vstřebávání vápníku a fosforu

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

• arašídy, sóju ani mléko

• arašídy, sóju ani mléko

• vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů)

• vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů)

• umělá barviva, aroma ani konzervanty

• umělá barviva, aroma ani konzervanty

• přídavek cukru

PRO KOHO?
Pro ty, kteří trpí problémy spojenými s trávicím
traktem způsobené mj. stresem, změnou prostředí,
stravy a po léčbě antibiotiky.

Každý želé bonbon obsahuje až 2,5 miliardy jednotek
identifikovaného kmene probiotických bakterií
Bacillus coagulans. Díky své výjimečné odolnosti jsou
rezistentní vůči působení kyselých žaludečních šťáv
a nepodléhají trávení, čímž zmírňují potíže spojené
s trávicím traktem jako zácpy nebo průjmy.

PRO KOHO?
Pro děti, které během svého intenzivního růstu potřebují
posílit zuby a kosti, a také pro dospělé, kteří chtějí doplnit
nedostatek vitamínu D v organismu.

PROBIOTIC GUMMIES

HEALTHY BONES GUMMIES

•

komplexní obnova přirozené střevní mikroflóry
organismu

•

doplněk stravy pro celou rodinu

•

víceúrovňové pozitivní působení na organismus,
zejména na trávicí systém

•

dokonalý zdroj vitamínu D

•

pro zdravé zuby a silné kosti

•

vhodné pro vegetariány

DOPLNĚK STRAVY

Děti ve věku od 4 let: Používejte 1 želé bonbón denně.
Dospělí: Používejte 1-2 želé bonbóny denně.

30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
S JAHODOVOU A POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ
60 g | 801405

DOPLNĚK STRAVY

Děti starší 4 let: Užívejte 1 tobolku denně.
Dospělí: Užívejte 3 tobolky denně.

30 ŽELÉ BONBONŮ S CITRONOVOU PŘÍCHUTÍ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
66 g | 801406
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TUK, KTERÝ SE MĚNÍ NA ENERGII

VÍTĚZNÝ DOPLNĚK STRAVY PRO
ATLETICKOU POSTAVU

Do Energy Kick Gummies jsme zařadili L-karnitin
zodpovědný za přesun mastných kyselin do
mitochondrií, kde se mění na energii nezbytnou pro
správné fungování buněk těla. Díky svým vlastnostem je
tak populární mezi sportovci, kteří potřebují zvýšit výdrž
během tréninku a zlepšit regenerační procesy po cvičení.

PRO KOHO?
Pro lidi, kteří potřebují během cvičení dávku energie.

Pokud účinky cvičení v posilovně nejsou uspokojivé,
přichází s pomocí BCAA-komplex tří aminokyselin
(L-leucin, L-isoleucin a L-valin v optimálním poměru 2:
1: 1), který pomáhá budovat a obnovovat svalovou
tkáň. Žádnou z těchto látek organismus není schopen
vyprodukovat samostatně, a proto je dobré přijímat
tyto látky formou doplňku stravy. Podpoříte tím úsilí o
vytvoření atletické postavy.

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

• mléko a přidaný cukr

• mléko a přidaný cukr

• vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů)

• vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů)

• konzervanty

• konzervanty

ENERGY KICK GUMMIES

STRONG MUSCLE GUMMIES

•

vynikající zdroj energie pro aktivní lidi

•

založen na BCAA-aminokyselinách

•

posiluje vytrvalost během fyzických cvičení

•

skvělý doplněk pro sportovce a fyzicky aktivní lidi

•

podporuje regenerační procesy po tréninku

•

•

pomáhá udržovat štíhlou postavu

podporuje účinnost tréninku a rychlou regeneraci po
cvičení

•

vhodný pro vegetariány

•

vhodný pro vegetariány

DOPLNĚK STRAVY

Používejte 2 želé bonbóny denně.

30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DOSPĚLÉ S BORŮVKOVOU
PŘÍCHUTÍ
117 g | 801407

DOPLNĚK STRAVY

Používejte 2 želé bonbóny denně.

30 ŽELÉ BONBÓNŮ S POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ
114 g | 801408

PRO KOHO?
Pro sportovce a fyzicky aktivní lidi, kteří chtějí mít dobrou
výdrž během tréninku a dosahovat nejlepších výsledků.

110

111

NUTRICODE

PŘIROZENÁ CESTA KE KRÁSE

NA CESTĚ K DOKONALÉ POSTAVĚ

Díky pečlivě zvoleným rostlinným výtažkům želé
bonbony Perfect Slim Gummies Vám pomohou získat
krásnou a štíhlou postavu.

Konjugovanou kyselinu linolovou (CLA) běžně užívají
lidé, kteří sportují nebo jsou na redukční dietě, protože
podporuje spalování tuků a má mnoho blahodárných
účinků pro zdraví. V kombinaci s pravidelným tréninkem
a zdravými stravovacími návyky se stane vašim
spojencem na cestě k dokonalé postavě.

• kyselina chlorogenová, která je obsažena ve výtažku
ze zelené kávy, snižuje kumulaci zásob sacharidů
a tuků v organismu a podporuje rychlé spalování
tukové tkáně. Tento účinek dodatečně posiluje kofein
zrychlující látkovou výměnu
• výtažek z Garcinia cambogia, který je zdrojem
kyseliny hydroxycitrónové (HCA) zpomaluje
vytváření tuku v organismu
• ketonový extrakt z malin zabraňuje hromadění tuku
a podporuje spalování již nahromaděných tukových
tkání, navíc urychluje metabolismus a reguluje
hladinu glukózy v krvi

PRO KOHO?
Pro všechny, kteří chtějí přirozeným a příjemným způsobem
snížit tělesnou hmotnost a zlepšit zdravotní stav.

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

DOPLNĚK STRAVY NEOBSAHUJE:

• vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů)

• mléko a přidaný cukr

• arašídy, sóju ani mléko

• vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů)

• umělá barviva, aroma ani konzervanty

• konzervanty

• přídavek cukru

PERFECT SLIM GUMMIES

FIT LINE GUMMIES

•

s přírodními výtažky pro perfektní postavu

•

na bázi konjugované kyseliny linolové (CLA)

•

obsahuje malinové ketony nejvyšší kvality

•

podporuje hubnutí

•

vhodný pro vegetariány

•

vhodný pro vegetariány

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY

Užívejte 2 tobolky denně.

Používejte 1 želé bonbón denně.

28 TOBOLEK S JABLEČNOU PŘÍCHUTÍ PRO DOSPĚLÉ
112 g | 801410

30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DOSPĚLÉ S TŘEŠŇOVOU
PŘÍCHUTÍ
117 g | 801409

PRO KOHO?
Pro fyzicky aktivní lidi, kteří chtějí zhubnout a zlepšit svou
vitalitu.
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CÍLE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ
Sníte o dokonalé postavě, ale jen těžko hledáte motivaci k pravidelnému
cvičení? Možná, že jen potřebujete pomoct ve vyvážení stravy, nevíte co jíst,
a co ne? Už nemusíte mít obavy.
Navrhli jsme pro vás program, který změní váš život. FIT6 je jediným a
neopakovatelným programem na hubnutí na světě, který byl navržen podle
stylu života v 21. století. Systém je založen na redukci tělesného tuku a
hubnutí pomocí zdravé a vyrovnané stravy v kombinaci s inovativními doplňky
stravy NUTRICODE. Cílem programu není jen samotné hubnutí, ale také
dosáhnutí životní pohody, zlepšení zdravotního stavu a nálady.
Sen o dokonalé postavě se konečně stal skutečností.

ZÁKLADNÍ ŽIVINY

SDÍLEJTE A MOTIVUJTE

Hubnutí je pro organismus složitý proces, i když to tak fyzicky
nepociťujete. Právě proto program FIT6 poskytuje tělu
vysoce kvalitní živiny ve formě inovativních potravinových
doplňků NUTRICODE. Ke každému kroku hubnutí se hodí jiná
kombinace produktů, která dokonale splní potřeby těla v daném
okamžiku.

Víme, jak důležitá je podpora a motivace. Kvůli absenci těchto
faktorů často přestáváme hubnout, rezignujeme a trápí nás
pocit bezmoci, což nás vede zpět ke starým, nezdravým
stravovacím návykům. S ohledem na tuto skutečnost byla
společně s programem založena komunita FIT6 – prostor, ve
kterém každý účastník může sdílet své potíže, myšlenky a
úspěchy!

PROFESIONÁLNÍ PODPORA

DOSÁHNĚTE SVÉHO CÍLE

V průběhu celého programu můžete kontaktovat našeho
klinického dietologa, který vás zbaví jakýchkoliv pochybností
a bude vás motivovat ve vašem dalším úsilí. Nemusíte se
k němu objednávat a chodit na vyšetření – v případě potřeby
ho můžete kdykoli kontaktovat online.

Vsaďte na zdravou a efektivní metodu hubnutí! Zaručujeme,
že dokonale vyvážený 6 stupňový plán vám umožní snadno a
bezpečně zhubnout přebytečné kilogramy. Díky programu FIT6
získáte nejen štíhlou postavu, ale i vynikající zdraví a skvělý
vzhled.

PROTIZÁNĚTLIVÉ PŮSOBENÍ

1

` minimalizace zánětů v těle
` zmenšení obvodu těla
` snížení hmotnosti
` lepší nálada
` pocit lehkosti
` zlepšení celkového zdravotního stavu

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

2

` doplňkový detox a pročištění těla

3

` cesta k pevnější postavě

4

` udržování svalové hmoty

5

` snížení hmotnosti

` snížení viditelné celulitidy

` zlepšení nálady a vitality
` dávka nezbytných živin pro tělo

TONIFIKACE

6

` stimulace svalů pro usnadnění jejich růstu

UDRŽOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
` stabilizace hmotnosti bez jojo efektu
` zachování zdravých stravovacích návyků
` příprava těla přijímat stravu všeho druhu
` záruka „tolerantnějšího“ organismu, aby se bylo možné vyhnout
přísným dietám

` eliminace otoků a hromadění plynů v těle, aby došlo k úpravě
metabolismu

K A T A L O G

Objevte inovativní dietní program, který zaručuje přirozený úbytek váhy bez jojo efektu.

Program se skládá ze tří fází rozdělených do šesti kroků a
doplňkové fáze, během které účastník začne s tzv. stabilizační
stravou. Každý krok trvá měsíc. Délka programu závisí na
tom, kolik kilogramů chcete zhubnout. Čím více kilogramů se
chcete zbavit, tím více kroků musíte absolvovat. Z programu
se můžete kdykoli odhlásit a zahájit 2měsíční udržovací
období.

O T O Č T E

PROGRAM FIT6

6 KROKŮ K DOKONALÉ POSTAVĚ

OSLŇUJTE KOUZLEM PARFÉMU
Čich je nesmírně citlivý smysl. Vůně nás vrací v čase na krásná místa, přinášejí
vzrušující situace nebo nám připomínají osoby, které jsou pro nás důležité. To je
důvod, proč jsou parfémy tak fascinující – uchovávají se v paměti. Kdekoli se objevíte,
vyplníte jimi prostor a ponecháváte je v něm ještě dlouho po svém odjezdu. Měli
byste se s nimi proto cítit sebejistě a jedinečně. Připojte se k nám na magické cestě
do světa parfémů a najděte si jedinečnou vůni, která bude opravdu tou vaší.

4

5

RODINY VŮNÍ

Zkušení tvůrci kompozic používají při klasifikaci parfémů rodiny vůní, známé také jako čichové skupiny.
Seznamte se s hlavními z nich, abyste dokonale přizpůsobili parfém vaší povaze a příležitosti.

KVĚTINOVÉ

ORIENTÁLNÍ

Jedná se o nejpočetnější a nejrůznorodější
rodinu parfémů. Květinové kompozice tvoří svěží,
lehké a jemné kytice vůní. S vůněmi můžete
navíc experimentovat a měnit je v závislosti na
příležitosti. Romantický charakter těchto parfémů
byl vytvořen pro zvýraznění smyslnosti.

Vůně spojené se zeměmi Dálného východu
připomínají exotické cesty, tajemná místa a
zajímavé okamžiky. Jedná se o kompozice s teplou
a exotickou barvou, ve kterých se objevují sladké i
kouřové tóny. Jsou ideální pro podzimní a zimní dny
a zvláštní příležitosti.

FOUGERE

CYPŘIŠOVÉ

Mimořádně zajímavá rodina vůní, ve které
dominují lesy, tóny trávy a bylin. Název pochází
z francouzštiny a v překladu znamená kapradina.
Vytvořený pro ty, kteří ocení klasiku ukrytou v
tradičních kanónech krásy. Jedná se o kombinaci
vůní, které dokonale zdůrazňují profesionalitu a
vysoký styl.

V této rodině dominují odvážné, jednoznačné a
stylové kombinace. Při jejich působení se vám
vybaví vůně hedvábných šátků a elegantních
rukavic. Dřevěné a bylinné zemité tóny, které
pulzují v parfémech, jim zároveň dodávají silnou
a svěží vůni, která přitahuje pozornost a zvyšuje
důvěru. Hodí se k lidem zajímavým, smyslným a
pro ty se silnou osobností.

smyslné a romantické

svůdné a klasické

CITRUSOVÉ
svěží a povzbuzující

Šťavnaté ovoce tvoří velmi osvěžující skupinu
citrusových vůní. Zaručí osvěžující pocit a rychle
dodají energii. Zdůrazní váš temperament,
společenskou a veselou povahu a navíc vás
pozitivně naladí. Ideální pro ty, kteří milují život a
kteří si užívají volnosti a pohodlí.

silné a nezkrotné

svůdné a lákavé

DŘEVITÉ

propracované a elegantní

Teplé a hluboké tóny v kombinaci s rafinovanými
akordy vytvářejí elegantní a sofistikovanou skupinu
dřevěných vůní. Mnoho z nich bylo používáno
k výrobě parfémů ve starověku. Vyznačují se
pryskyřičnou lesní vůní. Tyto hluboké, tajemné a
ušlechtilé kompozice ve vás probudí víru ve vlastní
schopnosti.

6
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PURE ROYAL
Tvorba obalů je umění. Obal je klíčový pro pozitivní první dojem a
jeho vzhled často rozhoduje o koupi. Vzbuzuje emoce, vypráví příběh,
prozrazuje, co se skrývá uvnitř. Díky tomu se návrháři obalů a flakonů
PURE ROYAL postarali o každý, i ten nejmenší detail. Právě detaily
stimulují zrakové a hmatové vněmy ještě předtím, než vás parfém pozve
na neopakovatelnou hostinu vůní.
JEDNODUCHÝ GEOMETRICKÝ TVAR
ZDOBENÝ TŘPYTIVÝMI DETAILY

LOGOTYP A DALŠÍ GRAFICKÉ PRVKY VE
ZLATÉM NEBO STŘÍBRNÉM PROVEDENÍ

ORIGINÁLNÍ GRAVÍROVÁNÍ NA SKLE, KTERÉ
MU DODÁ ELEGANTNÍ A VÝJIMEČNÝ
VZHLED

OBAL, KTERÝ DOKONALE PŘEDSTAVÍ
PRODUKT – SPOLEČNĚ TVOŘÍ
DOKONALOU SOUHRU
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NOVINKY PURE ROYAL
UNISEX

9

PURE ROYAL UNISEX je návratem ke klasické parfumerii, která jde ruku v ruce se současnými trendy,
ve kterých je vůně vhodná pro obě pohlaví. Jedná se o mimořádně originální kompozice vytvořené pro
ženy i muže.

KVĚTINOVÉ

ORIENTÁLNÍ
silné a nezkrotné

propracované a elegantiní

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

S DŘEVITOU NOTOU

S CITRUSOVOU NOTOU

PURE ROYAL 908

PURE ROYAL 905

PURE ROYAL 907

Charakter: nápaditý, svěží jako ranní
zahrada

Charakter: rovnováha mezi sacrum a
profanum

Charakter: svěží, nespoutaný

Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, koriandr, švestka
Srdce:
jasmín, růže, pivoňka, semiš
Základ:
pačuli, semínka ambrette,
mech, jantar

Vonné tóny:
Hlava:
švestka, malina, rebarbora,
granátové jablko, karafiát
Srdce:
růžový pepř, jasmín,
opoponax, pačuli, lilie
Základ:
guajakové dřevo, cedrové
dřevo, jantarové dřevo,
kadidlo, vanilka

smyslné a romantické

170908

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

PURE ROYAL 909
170909

Charakter: svěží, s dravým podtónem
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, mandarinka,
med, rum
Srdce:
orchidej, magnólie, jasmín,
růže, pomerančový květ,
heliotrope
Základ:
santalové dřevo, citrusové
plody, myrha, peruánský
balzám, kůže, vanilka

CITRUSOVÉ
svěží a povzbuzující

S NÁDECHEM LIMETKY

170905

S KOŘENITOU NOTOU

PURE ROYAL 906
170906

Charakter: žhavý, smyslný
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, nektarinka,
zázvor
Srdce:
jasmín, karafiát, skořice,
rozmarýn, heliotrope
Základ:
vanilka, tonkové boby,
cedrové dřevo, tabák,
pačuli

CYPŘIŠOVÉ
S KVĚTINOVOU NOTOU

Charakter: pozitivní, podmanivý s
nádechem

170912

Vonné tóny:
Hlava:
grapefruit, bergamot,
limetka, bazalka, citron
Srdce:
tymián, bez, jasmín, kosatec
Základ:
vetiver, pačuli, cedrové
dřevo, labdanum, pižmo

170907

Vonné tóny:
Hlava:
žlutá mandarinka, citron,
ananas, bergamot, chejr
vonný, kardamom, růžový
pepř
Srdce:
jasmín, konvalinka vonná,
černý pepř, kosatec,
ozonové tóny
Základ:
suché dřevo, bílé pižmo,
teplé tóny, pudrové tóny,
vetiver, cedrové dřevo

S NÁDECHEM
GURMÁNSTVÍ

PURE ROYAL 910
170910

Charakter: naslano, s nádechem
sladkosti
Vonné tóny:
Hlava:
jasmín, šafrán
Srdce:
jedlový balzám, cedrové
dřevo
Základ:
kašmírové dřevo, jantar,
mech, hnědý cukr

svůdné a lákavé

PURE ROYAL 911
170911

DŘEVITÉ

PURE ROYAL 912
Charakter: městský, moderní, výrazný
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, citron, pepř,
petitgrain
Srdce:
neroli, pomerančový květ,
bazalka
Základ:
pižmo, vetiver

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml
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PURE ROYAL
UNISEX

11

Univerzální vůně – na jedné straně silné a výrazné, na druhé straně propletené světlými a svěžími
akcenty. Jedná se o parfémy, které můžete sdílet se svým partnerem, a na každém z vás budou vonět
jinak.

DŘEVITÉ

CITRUSOVÉ

ORIENTÁLNÍ

S OVOCNOU NOTOU

S JEHLIČNATÝM
TÓNEM

S DŘEVITOU NOTOU

propracované a elegantní

PURE ROYAL 900
170900

Charakter: fascinující, neopakovatelný, s
okouzlující vůní třešně
Vonné tóny:
Hlava:
černá třešeň, třešňový likér,
hořké mandle
Srdce:
růže, jasmín, višně
Základ:
tonkové boby, santalové
dřevo, vetiver, cedr

CYPŘIŠOVÉ

svěží a povzbuzující

PURE ROYAL 902
170902

Charakter: svěží, silný, energický
Vonné tóny:
Hlava:
mandarinka, bergamot,
citron
Srdce:
petitgrain, pomerančový
květ, pepř
Základ:
cedrové dřevo, pižmo,
mech

svůdné a lákavé

S OVOCNOU NOTOU

S KOŘENITOU NOTOU

PURE ROYAL 903

PURE ROYAL 901

Charakter: energický, pozitivní

170901

Charakter: klasický, vyvážený, elegantní
Vonné tóny:
Hlava:
mandarinka, pelyněk, jalovec
Srdce:
kardamom, zázvor, levandule
Základ:
cedrové dřevo, jantar, pačuli

170903

Vonné tóny:
Hlava:
mandarinka, bergamot,
citron, petitgrain, rozmarýn
Srdce:
neroli, pomerančový květ,
jasmín
Základ:
cedrové dřevo, pižmo,
broskev

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

silné a nezkrotné

PURE ROYAL 904
170904

Charakter: vzpurný, odvážný, svižný
Vonné tóny:
Hlava:
kmín, kardamom, brambořík
Srdce:
kadidlo, kosatec, zemité
tóny
Základ:
pižmo, kůže, santalové
dřevo
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NOVINKY PURE ROYAL
DÁMSKÉ

13

Ušlechtilé vůně pro ženy, které díky vysoké koncentraci parfému zůstávají na pokožce po neuvěřitelně
dlouhou dobu. Jsou uchovány v jedinečných flakónech, které Vás okouzlí svou nadčasovou elegancí.
Seznamte se se zcela novými podmanivými akordy.

KVĚTOVÉ

smyslné a romantické
S DŘEVITOU NOTOU

PURE ROYAL 710
170710

Charakter: lákavý, nekonformní
Vonné tóny:
Hlava:
jasmín, vonokvětka, růže
Srdce:
tuberóza, narcis
Základ:
jantar, cedrové dřevo

PURE ROYAL 713
170713

PURE ROYAL 835

S VODNÍ NOTOU

Charakter: roztomilý, ale má páru,
bojovný

170707

170835

Vonné tóny:
Hlava:
jablko, hruška, bergamot,
citron, broskev
Srdce:
konvalinka vonná, jasmín,
růže, kosatec
Základ:
cedrové dřevo, pačuli,
vanilka, jantar, pižmo

PURE ROYAL 836
170836

Charakter: otevřený, příjemný,
optimistický

Vonné tóny:
Hlava:
šafrán
Srdce:
růže, jasmín, pivoňka
Základ:
dřevité tóny, pižmo, ambra

Vonné tóny:
Hlava:
hruška, jablko, bergamot,
konvalinka vonná, malina
Srdce:
pivoňka, růže, magnólie,
frézie
Základ:
santalové dřevo, pižmo,
pačuli, jantar

PURE ROYAL 715

PURE ROYAL 708

Charakter: kontrastní, elegantní,
klasický

Charakter: harmonický, šťavnatý

Charakter: s vůní růží, výrazný,
elegantní

170715

Vonné tóny:
Hlava:
žlutá mandarinka, zelená
hruška, růžový pepř, černý
rybíz, broskev, jablko
Srdce:
jasmín pravý,
pomerančovník, konvalinka
vonná, růže, aksamitník
Základ:
pačuli, bílé pižmo, cedrové
dřevo, suché dřevo, vanilka,
kašmír

S OVOCNOU NOTOU

PURE ROYAL 833
170833

Charakter: pudrový, působivý, ženský
Vonné tóny:
Hlava:
broskev, pomeranč, zimolez
Srdce:
tuberóza, jasmín, kosatec
Základ:
santalové dřevo, cedrové
dřevo, vanilka, pižmo

170708

Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, liči, broskev
Srdce:
jasmín, pivoňka,
pomerančový květ
Základ:
dřevité tóny, mech, pižmo

PURE ROYAL 711
170711

Charakter: zralý, vyrovnaný, přátelský
Vonné tóny:
Hlava:
jablko, mandarinka, karafiát,
pomeranč
Srdce:
růže, jasmín, pomerančový
květ
Základ:
pačuli, vanilka, pižmo,
santalové dřevo

PURE ROYAL 707
Charakter: plný energie, evokující
vzpomínky na léto
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, citron,
pomeranč, mandarinka,
listové tóny
Srdce:
konvalinka, jasmín, vodní
tóny
Základ:
pačuli, broskev, ambra

ORIENTÁLNÍ
silné a nezkrotné

S KVĚTINOVOU NOTOU

PURE ROYAL 834
170834

Charakter: teplý, krémový, objímající
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, konvalinka
vonná
Srdce:
růže, kokos, lilie
Základ:
pryskyřice benzoe, jantar,
dřevo, vanilka, santalové
dřevo

CITRUSOVÉ
svěží a povzbuzující

S KVĚTINOVOU NOTOU

PURE ROYAL 709
170709

Charakter: osvěžující, jasný, nezávislý
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, citron, neroli,
aksamitník
Srdce:
fialka, jasmín, brambořík
Základ:
černý jantar, pižmo, vetiver,
cedrové dřevo

PURE ROYAL 714
170714

Charakter: svěží, veselý, otevřený
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, limetka,
jabloňový květ, šťavnatá
hruška
Srdce:
jasmín, růže, černý pepř
Základ:
pižmo, santalové dřevo,
heliotrope

S CITRÓNOVOU NOTOU

PURE ROYAL 712
170712

Charakter: energický, světlý,
subtropický
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, citron, červené
borůvky, klementinka,
jabloňový květ
Srdce:
kardamom, jasmín
Základ:
santalové dřevo, cedrové
dřevo, pižmo

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml
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PURE ROYAL

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

DÁMSKÉ

KVĚTINOVÉ
smyslné a romantické

S OVOCNOU NOTOU

PURE ROYAL 281
170281

Charakter: vibrující, žhavý
Vonné tóny:
Hlavy:
černý rybíz
Srdce:
jasmín, růže
Základu: pižmo, jahoda

PURE ROYAL 322
170322

Charakter: klidný, smyslný
Vonné tóny:
Hlavy:
kdoule, grapefruit
Srdce:
jasmín, hyacint
Základu: cedr, bílé pižm

PURE ROYAL 800
170800

Charakter: ženský, radostný, slunečný,
plný pozitivní energie
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, grapefruit,
černý rybíz
Srdce:
jasmín, tuberóza, ylangylang
Základu: růže, santalové dřevo,
pižmo

PURE ROYAL 806
170806

Charakter: odvážný, radostný, pozitivní
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, jasmín, vodní
tóny
Srdce:
růže, tuberóza, ylang-ylang
Základu: pižmo, santalové dřevo,
cedrové dřevo

PURE ROYAL 817

PURE ROYAL 147

Charakter: radostný, jemný, plný lesku

Charakter: vkusný, svůdný

Vonné tóny:
Hlava:
malina, citrón
Srdce:
růže, neroli
Základ:
pižmo, vanilka, pačuli

Vonné tóny:
Hlavy:
liči, mandarinka, broskev
Srdce:
švestka, konvalinka, lilie
Základu: vanilka, ambra, pižmo

PURE ROYAL 818

PURE ROYAL 317

Charakter: radostný, svěží, svůdný

Charakter: svůdný, smyslný

Vonné tóny:
Hlava:
červené lesní plody,
mandarinka, citrón, hruška
Srdce:
gardénie, jasmín,
konvalinka, neroli
Základ:
vanilka, pačuli, pižmo,
pryskyřice benzoe

Vonné tóny:
Hlavy:
červené bobule, růžový
pepř
Srdce:
malina, broskev, fialka, šeřík
Základu: pačule, ambra

PURE ROYAL 827

170352

170817

170818

170827

Charakter: veselý, plný energie,
slunečný
Vonné tóny:
Hlava:
broskev, citron, jabloňový
květ, šťavnatá hruška,
fialové listy
Srdce:
jasmín, frézie, ibišek, zelené
listy
Základ:
pižmo, cedrové dřevo,
santalové dřevo

S ALDEHYDOVOU NOTOU

PURE ROYAL 826
170826

Charakter: klasický, svěží
Vonné tóny:
Hlava:
aldehyd, bergamotka, fialka
Srdce:
konvalinka vonná, jasmín,
ylang-ylang
Základ:
karafiát, kosatec, pižmo

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

PURE ROYAL 807

PURE ROYAL 146

Charakter: romantický, lehký, svěží

Charakter: prostoupený sladkostí,
tajemný

170807

Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, neroli, listy
pomerančovníku
Srdce:
divoká broskev, konvalinka,
jasmín
Základu:
cedrové dřevo, pižmo

170146

Vonné tóny:
Hlavy:
frézie, jablko, jamajský pepř
Srdce:
fialka, ibišek, růže, šeřík
Základu: labdanum, santalové dřevo,
cedr, semis

170147

170317

PURE ROYAL 352
Charakter: sametový, vzrušující

S CITRUSOVOU NOTOU

PURE ROYAL 298
170298

Charakter: plný energie, svěží

PURE ROYAL 810

Charakter: svěží, romantický, smyslný,
půvabný

170810

Charakter: delikátní, jemný, ženský,
veselý
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, mandarinka, černý
rybíz
Srdce:
růžová pivoňka, růže,
konvalinka, broskev,
meruňka
Základu: pižmo, jantar, pačule, dubový
mech

PURE ROYAL 355

170365

Vonné tóny:
Hlavy:
citrusové tóny
Srdce:
jasmínový čaj, lilie
Základu: santalové dřevo, cedr,
vanilka

S VODNÍ NOTOU

PURE ROYAL 141
170141

Charakter: krystalicky čistý,
romantický
Vonné tóny:
Hlavy:
yuzu, granátové jablko,
ledové akordy
Srdce:
lotus, magnólie, pivoňka
Základu: ambra, pižmo, mahagon

svěží a povzbuzující

Z NUTĄ MANDARYNKI

S DŘEVITOU NOTOU

Charakter: smyslný, svůdný

CITRUSOVÉ

Vonné tóny:
Hlavy:
citrusy, pivoňka
Srdce:
růže, vonokvětka
Základu: pačule, santalové dřevo

Vonné tóny:
Hlavy:
pomerančový květ
Srdce:
jasmín
Základu: pačule, med
170355

Smyslné, vytříbené a omamné – takové jsou dámské vůně PURE ROYAL. Jedná se o dokonalé
parfémy pro moderní dámy, které ocení intenzivní a rafinované vonné tóny i krásný vzhled
flakónu.

PURE ROYAL 365
Charakter: klasický s notami barokního
přepychu
Vonné tóny:
Hlavy:
grapefruit, bergamot
Srdce:
růže, narcis, jasmín,
pelargónie, pačule
Základu: santalové dřevo, vanilka, bílé
pižmo, boby tonka

PURE ROYAL 777
170777

Charakter: elegantní, tlumený, vintage
Vonné tóny:
Hlava:
bergamotka, broskev,
švestka, černý rybíz, lilie,
hruška
Srdce:
mimóza, růže, jasmín,
heliotrope, konvalinka vonná,
kokos
Základ:
vanilka, santalové dřevo,
tonkové boby, pižmo,
karamel

PURE ROYAL 801
170801

Vonné tóny:
Hlavy:
citrusový koktejl, růžové
bobule, hruška, zelené tóny
Srdce:
růže, magnólie, noční
jasmín
Základu: pačule, vanilka, boby tonka,
santalové dřevo

S CITRÓNOVOU NOTOU

PURE ROYAL 828
170828

Charakter: roztomilý, sladký
Vonné tóny:
Hlava:
citron, malina, mandle,
černý rybíz
Srdce:
růže, pomerančový květ,
jasmín
Základ:
vanilka, pačuli, jantar, pižmo
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PURE ROYAL

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

silné a nezkrotné

S KVĚTINOVOU NOTOU

S DŘEVITOU NOTOU

PURE ROYAL 171

PURE ROYAL 142

Charakter: expresivní, intenzivní,
nepřekonatelný

Charakter: provokující, návykový

170171

Vonné tóny:
Hlavy:
ananas, nektarinka,
šťavnatá hruška
Srdce:
růžová pivoňka, frézie,
frangipani
Základu: pižmo, santalové dřevo,
pačule, boby tonka, vanilka

PURE ROYAL 809
170809

Charakter: elegantní, propracovaný,
vkusný
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, zázvor, vodní
tóny
Srdce:
kadidlo, růže, pačule
Základu: pižmo, vanilka, vetiver

PURE ROYAL 820
170820

Charakter: smyslný, provokativní,
přitažlivý
Vonné tóny:
Hlava:
květ pomerančovníku,
broskev
Srdce:
ylang-ylang, růže
Základ:
santalové dřevo, ambra,
vanilka, pižmo

S OVOCNOU NOTOU

PURE ROYAL 286
170286

Charakter: sexy, propracovaný
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot
Srdce:
růže, pačule
Základu: ambra, pomeranč

170811

Charakter: svěží, frivolní, neohraničený

DÁMSKÉ

ORIENTÁLNÍ

PURE ROYAL 811

170142

Vonné tóny:
Hlavy:
ostružiny, listy mandarinky
Srdce:
růže, tuberóza,
pomerančový květ
Základu: santalové dřevo, boby
tonka, vanilka

PURE ROYAL 162
170162

Charakter: klasický, mírně sladký
Vonné tóny:
Hlavy:
květový med
Srdce:
růže, vanilka
Základu: pižmo, pačule

PURE ROYAL 359
170359

Charakter: magnetický, intenzivní
Vonné tóny:
Hlavy:
jasmín, heliotrop
Srdce:
kořen kosatce, kašmírové
dřevo
Základu: ambra, vanilka

S KOŘENITOU NOTOU

PURE ROYAL 366
170366

Charakter: vzpurný, městský, sexy,
s drápy
Vonné tóny:
Hlavy:
růžový pepř, pomerančový
květ, hruška
Srdce:
káva, jasmín
Základu: vanilka, pačule, cedr

DŘEVITÉ

Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, hruška, malina
Srdce:
jasmín, pomerančový květ,
růže
Základu: jantar, pačule, pižmo

propracované a elegantní

PURE ROYAL 829

S OVOCNOU NOTOU

Charakter: stylový, sebevědomý

PURE ROYAL 358
170358

Charakter: mimořádně ženský, lahodný
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, černý rybíz
Srdce:
jasmín, konvalinka
Základu: cedr, santalové dřevo, boby
tonka, vanilka

S KVĚTINOVOU NOTOU

PURE ROYAL 825
170825

Charakter: elegantní, nejednoznačný
Vonné tóny:
Hlava:
bergamotka, levandule,
pelyněk
Srdce:
jedlový balzám, jasmín, cedr
Základ:
dubový mech, pižmo,
vanilka

CYPŘIŠOVÉ

170829

Vonné tóny:
Hlava:
mandarinka, citron,
nektarinka
Srdce:
pepř, frézie, pivoňka
Základ:
karamel, pižmo, vanilka,
santalové dřevo

S KVĚTINOVOU NOTOU

PURE ROYAL 802
170802

Charakter: provokující, smyslný,
originální
Vonné tóny:
Hlavy:
grapefruit, růžový
kukuřičný pepř, mořské
tóny
Srdce:
pelargónie, jasmín, růže
Základu: pačule, pižmo, vanilka

PURE ROYAL 803
170803

Charakter: smyslný, lákavý, skandální

PURE ROYAL 362

Vonné tóny:
Hlavy:
pomeranč, med, divoká
broskev
Srdce:
gardénie, pomerančový
květ, kosatec
Základu: pačule, vanilka, jantar

Charakter: ohromující, svůdný

PURE ROYAL 819

svůdné a lákavé

S OVOCNOU NOTOU
170362

Vonné tóny:
Hlavy:
listy černého rybízu
Srdce:
růže, frézie
Základu: pačule, vanilka, ambroxan,
noty dřeva

PURE ROYAL 804
170804

Charakter: odvážný, moderní, laskavý
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, černý rybíz,
bambusové listy
Srdce:
růže, pivoňka,
pomerančový květ
Základu: pačule, pralinka, pižmo

170819

Charakter: rafinovaný, moderní,
elegantní
Vonné tóny:
Hlava:
růžový pepř, bergamot,
květ slivoně
Srdce:
turecká růže, divoký jasmín,
pačuli
Základ:
kůže, ambra, dubový mech,
santalové dřevo, tonkové
boby, vanilka

18

NOVINKY PURE ROYAL
PÁNSKÉ
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Nové vůně ve skutečně královské podobě. Objevte přitažlivé kompozice a nechte se okouzlit
neuvěřitelným bohatstvím intenzivních a podmanivých akordů, které působí jako pravé afrodiziakum.
Vyberte si ideální vůni, která dokonale zvýrazní Váš charakter.

ORIENTÁLNÍ

DŘEVITÉ

S DŘEVITOU NOTOU

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

PURE ROYAL 837

PURE ROYAL 838

Charakter: odvážný, originální,
překvapivý

Charakter: dominantní, výrazný,
houževnatý

Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, černý pepř, bílý
pepř
Srdce:
cedrové dřevo, šalvěj
Základ:
tonkové boby, jantarové
dřevo, kakao

Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, neroli
Srdce:
pomerančový květ,
cedrové dřevo
Základ:
kůže, bílé pižmo, jantar,
ambra, dřevité tóny

silné a nezkrotné

170837

S NÁDECHEM
GURMÁNSTVÍ

PURE ROYAL 839
170839

Charakter: emocionální, esenciální,
plný lásky
Vonné tóny:
Hlava:
kardamom, růžový pepř,
máta, šalvěj
Srdce:
fialka, listy, pomerančový
květ, levandule, ananas
Základ:
vanilka, cedrové dřevo,
jantar, guajakové dřevo

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

propracované a elegantní

170838

20
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PURE ROYAL

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

MĘSKIE

CYPŘIŠOVÉ
svůdné a lákavé

S OVOCNOU NOTOU

PURE ROYAL 169
170169

Charakter: relaxační, kořenitý
Vonné tóny:
Hlavy:
sicilská mandarinka
Srdce:
rozmarýn, růžové dřevo,
sečuánský pepř
Základu: kadidlo, dubový mech

ORIENTÁLNÍ

PURE ROYAL 815

PURE ROYAL 812

Charakter: smělý, smyslný, přitažlivý,
vibrující

Charakter: silný, moderní,
propracovaný

Vonné tóny:
Hlavy:
zázvor, tymián, bergamot,
grapefruit, pryskyřice,
citrón
Srdce:
likér, jablko, skořice,
pepř, vanilka, levandule,
pelargónie
Základu: cukr, vetiver, myrha,
kadidlo, jantar, pižmo,
dubový mech, kůže

Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, černý pepř,
muškátový oříšek
Srdce:
monojový olej, tymián,
levandule
Základu: cedrové dřevo, pačule,
pižmo

PURE ROYAL 832

Charakter: energetizující,
charizmatický, svůdný

170815

170832

170812

PURE ROYAL 821
170821

Vonné tóny:
Hlava:
černý pepř, levandule
Srdce:
kosatec, hřebíček, skořice
Základny: černá vanilka, pačuli

Vonné tóny:
Hlava:
grapefruit, švestka,
naplavené dřevo
Srdce:
lískový ořech, cedr, bílý
med
Základ:
pačuli, mech, suché dřevo

170813

S DŘEVITOU NOTOU

PURE ROYAL 822

Charakter: vzrušující, kultovní

PURE ROYAL 301

170822
Charakter: odvážný, mnohovrstevnatý,
podmanivý

Charakter: energický, silný

Vonné tóny:
Hlava:
mandarinka, kadidlo, pepř
Srdce:
vodní tóny, levandule,
švestka
Základ:
cedrové dřevo, santalové
dřevo, vetiver, jantar

silné a nezkrotné

S OVOCNOU NOTOU

PURE ROYAL 813
Vonné tóny:
Hlavy:
jasmín, citrón, máta,
bergamot
Srdce:
pelyněk, levandule, káva
Základu: pižmo, santalové dřevo,
boby tonka, pačule, vanilka,
jantar, mech

Charakter: nekompromisní, ohromující

170301

Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, citrón
Srdce:
cedr, koriandr
Základu: ambra, labdanum

PURE ROYAL 830

PURE ROYAL 326

Charakter: silný, pro sebevědomé
muže

Charakter: svůdný, smyslný

170830

Vonné tóny:
Hlava:
zelené jablko, mandarinka
Srdce:
pomerančový květ,
levandule, semínka mrkve,
tóny rumu, muškátový
oříšek
Základ:
kůže, vanilka, tonkové boby,
cedrové dřevo

S KOŘENITOU NOTOU

PURE ROYAL 199
170199

Charakter: bohatý, s více částmi
Vonné tóny:
Hlavy:
italská mandarinka, máta
Srdce:
skořice, turecká růže,
kardamom
Základu: noty kůže

170326

Vonné tóny:
Hlavy:
listy břízy
Srdce:
kardamom, africká fialka
Základu: dřevité tóny, pižmo

PURE ROYAL 335
170335

Charakter: odlišný, moderní
Vonné tóny:
Hlavy:
růžové dřevo, kardamom,
pepř
Srdce:
vetiver, oud
Základu: vanilka, ambra

S AMBROVOU NOTOU

PURE ROYAL 823
170823

Charakter: dekadentní, luxusní,
kontroverzní
Vonné tóny:
Hlava:
divoká levandule, šalvěj
muškátová
Srdce:
vanilkový květ, iris, mandle
Základ:
kašmírové pižmo, tonkové
boby, kůže, ambra

DŘEVITÉ

propracované a elegantní
S OVOCNOU NOTOU

PURE ROYAL 195
170195

Charakter: ušlechtilý, klasický
Vonné tóny:
Hlavy:
koriandr, bazalka
Srdce:
kardamom
Základu: cedr, ambra, tabák

PURE ROYAL 824
170824

Charakter: svěží, volný, průzračný
Vonné tóny:
Hlava:
limetková kůra, zelená
mandarinka
Srdce:
grapefruitový květ,
kandovaný zázvor, žlutá
mandarinka
Základ:
vetiver, bílé pižmo,
jantarové dřevo

S NOTOU PAČULE

PURE ROYAL 160
170160

Charakter: mírný, překvapující
Vonné tóny:
Hlavy:
rajčatové listy, leknín, černý
rybíz
Srdce:
černý pepř, růže
Základu: pačule

PURE ROYAL 198
170198

Charakter: okázalý, expresivní
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot
Srdce:
černý pepř, tabák
Základu: pačule, cypřiš

PURE ROYAL 327
170327

Charakter: divoký, silný
Vonné tóny:
Hlavy:
grapefruit, růžový pepř
Srdce:
muškátový oříšek, zázvor,
jasmín
Základu: vetiver, pačule, pryskyřice

Modernímu džentlmenovi vždy záleží na každém, i tom nejmenším detailu. Z tohoto důvodu budou
vaše nádherné parfémy PURE ROYAL vaší vizitkou už navždy.Vysoká koncentrace parfému zaručuje
vzrušující zážitky a neuvěřitelnou trvanlivost vůně.

PURE ROYAL 334

PURE ROYAL 152

Charakter: osvěžující, s náznakem
pikantnosti

Charakter: elegantní, harmonický

170334

Vonné tóny:
Hlavy:
grapefruit, pomeranč
Srdce:
listy pelargónie, černý pepř,
růžový pepř
Základu: cedr, vetiver, pačule

S VETIVEROVOU NOTOU

PURE ROYAL 151
170151

Charakter: propracovaný, působivý
Vonné tóny:
Hlavy:
citrón, bergamot, zázvor
Srdce:
cedr, ambra
Základu: africká pelargónie, pižmo

170152

Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot
Srdce:
pepř, kadidlo, kůže, tabák
Základu: cedr

FOUGÉRE
svůdné a klasické

S KAPRADINOVOU
NOTOU

PURE ROYAL 332
170332

Charakter: lehký, plný energie
Vonné tóny:
Hlavy:
zelené jablko, máta,
mandarinka
Srdce:
zázvor, šalvěj, kapradina
Základu: dubový mech, pižmo,
santalové dřevo

S LEVANDULOVOU
NOTOU

PURE ROYAL 300
170300

Charakter: lehký, dynamický
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, citrón, grapefruit
Srdce:
zázvor, levandule
Základu: atlaský cedr

PURE ROYAL 814
170814

Charakter: intenzivní, přitažlivý,
dynamický
Vonné tóny:
Hlavy:
zázvor, kardamom, anýz,
jablko
Srdce: s
kořice, levandule, absint,
švestka, fialka
Základu: cedrové dřevo, suchý les,
jantar, vanilka, boby tonka,
pižmo

PURE ROYAL 831
170831

Charakter: čirý, svěží, jemný
Vonné tóny:
Hlava:
bergamotka, mandarinka,
tóny zeleně
Srdce:
levandule, rebarbora,
jabloňový květ
Základ:
santalové dřevo, dubové
dřevo, cedrové dřevo,
pižmo
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PURE ROYAL 15 ML

TUHÉ PARFÉMY

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ

Díky malému a lehkému flakónu můžete mít svůj oblíbený parfém vždy u sebe – během cestování,
nejdůležitějších okamžiků nebo každodenních povinností. Budete se cítit sebevědomě v každé situaci.

NOVINKA

VŽDY PO RUCE DÍKY PRAKTICKÝM
ROZMĚRŮM
ZVÝRAZNĚTE VŮNI OBLÍBENÝCH PARFÉMŮ
KDYKOLIV POTŘEBUJETE

TUHÉ PARFÉMY

DÁMSKÁ
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

SOLID PERFUME STICK

Vejdou se jak do psaníčka, tak i do kapsy v kostýmku. Díky nim se budete cítit výjimečné, kdekoliv se pohnete.
Obsahují oleje: ricínový a olej ze sladkých mandlí a vosky: kandelilový, slunečnicový a karnaubský.

PURE ROYAL 810 / 170810.02
PURE ROYAL 811 / 170811.02
PURE ROYAL 817 / 170817.02
PURE ROYAL 820 / 170820.02

` v praktickém provedení
` příjemně se nanášejí
` ideální pro malé i velké události
` inspirované parfémy PURE ROYAL

PÁNSKÁ
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

DÁMSKÁ

PURE ROYAL 809 / 522809

UNISEX

PURE ROYAL 900 / 522900
5,5 g

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 15 ml

PRODUKTY DOSTUPNÉ OD 2020-06-01
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NOVINKY PURE
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Mezi novými vůněmi PURE určitě najdete nádhernou kompozici, které nebudete moci odolat. Smyslné,
podmanivé, překvapivé – objevte výjimečné vonné tóny inspirované krásou ženské přirozenosti.

DÁMSKÉ

KVĚTINOVÉ

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

smyslné a romantické

PURE 489

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

Charakter: futuristický, výstřední

PURE 485
100485

Charakter: překvapivý, dvouznačný
Vonné tóny:
Hlava:
citron, černý rybíz, listy
brusinky
Srdce:
růže, pomerančový květ,
jasmín, broskev
Základ:
pačuli, cedrové dřevo,
jantar, vanilka, tonkové
boby, dubový mech, pižmo

PURE 706
100706

Charakter: měkký, pudrový,
romantický
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, list fialky,
koriandr
Srdce:
broskev, leknín, růže, fialka,
narcis
Základ:
vetiver, cedrové dřevo,
santalové dřevo, pižmo

S OVOCNOU NOTOU

PURE 486
100486

Charakter: roztomilý, dívčí, chutný
Vonné tóny:
Hlava:
růžový pepř, malina,
bergamot
Srdce:
pivoňka, růže, konvalinka
vonná, kosatec
Základ:
santalové dřevo, pačuli,
cedrové dřevo, pižmo

100489

Vonné tóny:
Hlava:
zelené listy, anýz, černý
rybíz
Srdce:
pomerančový květ, vodní
tóny, konvalinka vonná,
kašmírové dřevo
Základ:
cedrové dřevo, pačuli,
tonkové boby, ambra

PURE 487
100487

Charakter: pohádkový, smyslný, lákavý
Vonné tóny:
Hlava:
růžový pepř, malina, černý
rybíz, jablko
Srdce:
růže, pivoňka, karafiát,
kosatec
Základ:
pačuli, santalové dřevo,
pižmo, vanilka

S VODNÍ NOTOU

PURE 488
100488

Charakter: lehký, zářivý, elegantní
Vonné tóny:
Hlava:
grapefruit, bergamot, liči,
vodní tóny
Srdce:
růže, jasmín, magnólie,
karafiát
Základ:
santalové dřevo, ambra,
dubový mech, cedrové
dřevo, pižmo

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

CITRUSOVÉ
svěží a povzbuzující

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

PURE 484
100484

Charakter: zářivý a nápadný současně
Vonné tóny:
Hlava:
mandarinka, pomeranč,
muškátový oříšek, karafiát
Srdce:
pomerančový květ, jasmín,
tuberóza, levandule
Základ:
vanilka, labdanum, pačuli,
santalové dřevo

26
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PURE

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

DÁMSKÉ

KVĚTINOVÉ

PURE 427

PURE 10

100427
Charakter: radostný, podmanivý
Vonné tóny:
Hlavy:
malina, bergamot
Srdce:
růže, kosatec, fialka
Základu: pačule

Charakter: teplý, sladký

PURE 437

smyslné a romantické

S OVOCNOU NOTOU
100010

Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, listy břečťanu,
květina champaka
Srdce:
jasmín, africká orchidej,
růže
Základu: amarantové dřevo,
ostružiny, pižmo

PURE 17
100017

Charakter: stimulující, přátelský
Vonné tóny:
Hlavy:
meloun, broskev, jablko
Srdce:
frézie, lilie, mimóza,
tuberóza, jasmín
Základu: cedr, ylang-ylang, pižmo

PURE 25
100025

Charakter: harmonický, trochu
odvážný
Vonné tóny:
Hlavy:
zelené jablko, vodní akcenty
Srdce:
jasmín, frézie, kosatec,
mučenka
Základu: santalové dřevo, cedr,
vanilka

PURE 180
100180

Charakter: svůdný, proměnlivý
Vonné tóny:
Hlavy:
liči, malina, růže
Srdce:
frézie, konvalinka, cedr
Základu: vanilka, ambra, vetiver

PURE 420
100420

Charakter: svůdně sladký, lákavý
Vonné tóny:
Hlavy:
červené ovoce, mandarinka
Srdce:
konvalinka, pivoňka
Základu: pralinka, jantar, pižmo,
karamel

100437
Charakter: svůdný, plný sladkosti
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, jahody, čerstvé
květiny
Srdce:
broskev, vonokvětka,
malinové makaróny
Základu: kakao, ambra, vanilka

PURE 438

100438
Charakter: sladký, ženský, smyslný
Vonné tóny:
Hlavy:
květ jabloně, nektarinka,
hruška
Srdce:
jasmín, pivoňka, heliotrop
Základu: třtinový cukr, kadidlo,
vanilka, pižmo

PURE 443

100443
Charakter: elegantní, svůdný, hřejivý
Vonné tóny:
Hlavy:
pomeranč, bergamot, černý
rybíz
Srdce:
jasmín, květ pomeranče,
ylang-ylang, konvalinka
Základu: cedrové dřevo, santalové
dřevo, vanilka

PURE 447
100447

Charakter: výrazný, okouzlující, veselý
Vonné tóny:
Hlava:
exotické ovoce, červené
ovoce, bergamotka, žlutá
švestka, růžové borůvky
Srdce:
konvalinka vonná, frézie,
růže, jasmín, broskev
Základ:
pačuli, mech, pižmo, jantar,
santalové dřevo

PURE 449

PURE 445

Charakter: všestranný, vzrušující,
půvabný

Charakter: radostný, vibrující, šťavnatý

100449

Vonné tóny:
Hlava:
citron, mandarinka, hruška,
bergamotka, lékořice,
rebarbora, broskev, ananas,
kokos, švestka, grapefruit,
kardamom
Srdce:
jasmín pravý, růže,
konvalinka, pomerančovník,
sluneční tóny, fialka,
pelargónie, vinný kámen
Základ:
vanilka, vůně gourmand,
pačuli, pižmo, santalové
dřevo, cedr, suché dřevo

URE 700

100700
Charakter: ženský, smyslný
Vonné tóny:
Hlavy:
citrón, jablko, listy fialky
Srdce:
pivoňka, konvalinka
Základu: cedrové dřevo, pižmo,
ambra

SE ZELENOU NOTOU

PURE 01
100001

Charakter: chladný a teplý zároveň
Vonné tóny:
Hlavy:
citrón, čaj, brusinky
Srdce:
jasmín, pivoňka, leknín
Základu: noty dřeva, pačule

PURE 81
100081

Charakter: výstřední, ale subtilní
Vonné tóny:
Hlavy:
zelené jablko, okurka,
magnólie
Srdce:
konvalinka, růže, fialka
Základu: santalové dřevo, ambra

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 414
100414

Charakter: nezávislý, velmi ženský
Vonné tóny:
Hlavy:
kaktus
Srdce:
růžová frézie, jasmín, růže
Základu: cedr, noty dřeva

100445

Vonné tóny:
Hlava:
mandarinka, bergamot,
nektarinka
Srdce:
růže, jasmín, zimolez, leknín
Základ:
santalové dřevo, pačuli,
cedrové dřevo, vanilka,
pižmo

S CITRUSOVOU NOTOU

PURE 702
100702

Charakter: expresivní, plný vášně
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, bergamot,
vodní noty
Srdce:
jasmín, pelargónie,
konvalinka
Základu: pižmo, jantar

S VODNÍ NOTOU

Mluviti stříbro, mlčeti… vůně.
Parfémy vyjadřují více než tisíc slov.
Co chcete, aby o vás řekly?
S ALDEHYDOVOU NOTOU

PURE 21
100021

Charakter: klasický, teplý, zahalující
Vonné tóny:
Hlavy:
aldehyd, ylang-ylang,
pomerančový květ
Srdce:
růže, konvalinka, kosatec
Základu: cibetka, dubový mech,
santalové dřevo

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

PURE 20
100020

Charakter: svůdný, smyslný
Vonné tóny:
Hlavy:
vonokvětka, černý čaj,
bergamot
Srdce:
růže, frézie, magnólie,
orchidej
Základu: pižmo, pačule

PURE 07

PURE 97

Charakter: vyrovnaný, mírný

Charakter: rozkošný, sametový

100007

Vonné tóny:
Hlavy:
ananas, pivoňka, sladký
hrách
Srdce:
frézie, jasmín, lilie
Základu: santalové dřevo, cedr,
pižmo

PURE 174

100097

Vonné tóny:
Hlavy:
frézie, konvalinka, růže
Srdce:
lilie, gardénie, palma, narcis
Základu: černý rybíz, pižmo, dubový
mech

PURE 132
100132

100174

Charakter: exkluzivní, intenzivní

Charakter: magický, blikající

Vonné tóny:
Hlavy:
zázvor, kardamom, pepř,
pomeranč
Srdce:
tuberóza, kokos, gardénie,
pivoňka
Základu: ambra, pižmo

Vonné tóny:
Hlavy:
frézie, liči
Srdce:
lilie, magnólie, jasmín,
zázvor, pepř
Základu: jantar, pižmo

PURE 701

PURE 183
100183

100701

Charakter: ostrý, silný

Charakter: magnetický, smyslný

Vonné tóny:
Hlavy:
brusinka, růžový pepř,
tamarind
Srdce:
černá fialka, kakao, růže,
čemeřice
Základu: pačule, vanilka, dřevo
stromu Massoia

Vonné tóny:
Hlavy:
ananas, rebarbora, jablko
Srdce:
jasmín, konvalinka, frézie
Základu: pižmo, broskev

PURE 239
100239

Charakter: vibrující, intenzivní
Vonné tóny:
Hlavy:
kardamom, růžový pepř,
mandarinka
Srdce:
kosatec, lesní zvonečky,
cejlonský čaj
Základu: cedr, vetiver, pižmo

PURE 434
100434

Charakter: odvážný, návykový
Vonné tóny:
Hlavy:
pomeranč, grapefruit,
lékořice
Srdce:
růže, pomerančový květ,
konvalinka, kosatec
Základu: santalové dřevo, vanilka,
pižmo

PURE 444
100444

Charakter: svůdný, překvapivý, teplý
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, hruška, sladký
pomeranč
Srdce:
růže, iris, fialka, ylang-ylang
Základ:
vanilka, pižmo, pačuli, káva

PURE 446
100446

Charakter: rebelský, smyslný
Vonné tóny:
Hlava:
bergamot, jablko, hyacint,
petitgrain
Srdce:
květ pomerančovníku,
jasmín, tuberóza, růže
Základ:
cedrové dřevo, vanilka,
pižmo, kašmírové dřevo,
suchý jantar, otočník

28
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PURE

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

silné a nezkrotné

PURE 12
100012

Charakter: hypnotizující, svůdný

DÁMSKÉ

ORIENTÁLNÍ

S OVOCNOU NOTOU

S KVĚTINOVOU NOTOU

PURE 09
100009

Charakter: hluboce zapamatovatelný,
magický
Vonné tóny:
Hlavy:
fialka, kardamom, zelené
ovoce
Srdce:
mandle, jasmín
Základu: vanilka, pižmo

PURE 101
100101

Charakter: sofistikovaný,
nezapomenutelný
Vonné tóny:
Hlavy:
pomerančový květ, hruška
Srdce:
zázvor, kadidlo
Základu: santalové dřevo, vanilka,
med, pižmo

PURE 257
100257

Charakter: skvělý, překvapující
Vonné tóny:
Hlavy:
růže, zimolez, mandarinka
Srdce:
sedmikráska, jasmín
Základu: pižmo, pačule

PURE 431
100431

Charakter: drzý, smyslný, svůdný
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, jablko
Srdce:
jasmín, konvalinka
Základu: boby tonka, pižmo

PURE 436
100436

Charakter: okouzlující, vzpurný
Vonné tóny:
Hlavy:
kokos, lískový ořech,
konvalinka
Srdce:
pomerančový květ, růže
Základu: kašmírové dřevo, vanilka,
jantar

PURE 440
100440

Charakter: propracovaný, smyslný
Vonné tóny:
Hlavy:
černý rybíz, lískový oříšek,
broskev, rebarbora
Srdce:
kosatec, květ pomeranče,
karamel, kokosový ořech
Základu: vanilka, pačule, pižmo

PURE 441
100441

Charakter: svěží, osvobozující
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, levandule, ylangylang
Srdce:
jasmín, kosatec
Základu: vanilka, santalové dřevo,
pižmo

PURE 442
100442

Charakter: hřejivý, pikantní, zajímavý
Vonné tóny:
Hlavy:
růže, květ pomeranče,
hruška
Srdce:
káva, jasmín, broskev
Základu: vanilka, pačule, cedrové
dřevo

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 26
100026

Charakter: hřejivý, obklopující
Vonné tóny:
Hlavy:
guava, malina, bergamot,
kokos
Srdce:
leknín, růže, paprika,
magnólie
Základu: santalové dřevo, vanilka,
káva, karamel

Vonné tóny:
Hlavy:
mučenka
Srdce:
jasmín, gardénie
Základu: vanilka, javor, vetiver

PURE 32
100032

Charakter: fascinující, nejednoznačný
Vonné tóny:
Hlavy:
meloun, kokos, mandarinka,
cukrová vata
Srdce:
ostružiny, mango, švestky,
med
Základu: vanilka, čokoláda, karamely

PURE 448

PURE 98

Charakter: překvapivý, svůdný, se
sladkým

Charakter: svěží, jemný

100448

Vonné tóny:
Hlava:
plátky růží, šafránový květ,
vůně bílých lesů
Srdce:
jasmín, švestka, vanilka
Základ:
vetiver, jantar, pižmo

S KOŘENITOU NOTOU

PURE 24
100024

Charakter: exotický, velmi pikantní
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, kmín a
hřebíček
Srdce:
mango, heliotrop,
kardamom, ylang-ylang
Základu: pižmo, vanilka, ambra

PURE 173
100173

Charakter: zasněný, mlhavý
Vonné tóny:
Hlavy:
anýz, lékořice
Srdce:
dřevo stromu Jacaranda,
hořké mandle
Základu: santalové dřevo, pižmo,
mech

PURE 177
100177

Charakter: osvobozující touhy, teplý
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, bobkový list,
růžový pepř
Srdce:
šafrán, pomerančový květ
Základu: kadidlo, vanilka, santalové
dřevo

100098

Vonné tóny:
Hlavy:
černý rybíz, bergamot,
citrón
Srdce:
jasmín, konvalinka, růže
Základu: santalové dřevo, cedr,
jantar

PURE 237
100237

Charakter: provokující, flirtující
Vonné tóny:
Hlavy:
exotické ovoce, černý rybíz
Srdce:
pivoňka, jasmín, švestka
Základu: vanilka, pižmo, ambra

PURE 413
100413

Charakter: velmi sladký, lehce koketní
Vonné tóny:
Hlavy:
černý rybíz, hruška
Srdce:
kosatec, jasmín,
pomerančový květ
Základu: čokoládové pralinky,
pačule, vanilka

PURE 426
100426

Charakter: odvážný, návykový
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, neroli
Srdce:
pomerančový květ, malina,
jasmín
Základu: pačule, vanilka, kašmírové
dřevo
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PURE

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

DÁMSKÉ

CITRUSOVÉ
svěží a povzbuzující

S OVOCNOU NOTOU

S CITRÓNOVOU NOTOU

PURE 419

PURE 33

Charakter: optimistický, nezávazný

Charakter: osvěžující, radostný

Vonné tóny:
Hlavy:
citrusy, grapefruit,
bergamot, vodní noty,
calone, meloun, broskev
Srdce:
dřevité noty, jasmín,
konvalinka
Základu: pižmo, ambra

Vonné tóny:
Hlavy:
mango, sicilský citrón,
jablko
Srdce:
jasmín, bambus, bílá růže
Základu: cedr, ambra

S KVĚTINOVOU NOTOU

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 432

PURE 18

Charakter: elegantní, ladný

Charakter: zářivý, půvabný

Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, bergamot,
zelené noty
Srdce:
růže, jasmín
Základu: dřevité noty, noty pižma

Vonné tóny:
Hlavy:
pomeranč, pomerančový
květ
Srdce:
růže, jasmín, ylang-ylang
Základu: bílé pižmo, vetiver, boby
tonka, vanilka

100419

CYPŘIŠOVÉ
svůdné a lákavé

100432

100033

100018

S OVOCNOU NOTOU

PURE 05
100005

Charakter: zajímavý, moderní
Vonné tóny:
Hlavy:
frézie, gardénie
Srdce:
santalové dřevo, růže,
koriandr
Základu: vanilka, vetiver, pačule

PURE 16
100016

Charakter: báječný, fascinující
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, hruška, zelené
noty
Srdce:
orchidej
Základu: pačule, karamel

S MANDARINKOVOU
NOTOU

S POMERANČOVOU
NOTOU

PURE 23

PURE 06

Charakter: smyslný s trochou sladkosti

Charakter: éterický, diskrétní

Vonné tóny:
Hlavy:
konvalinka, červený
pomeranč
Srdce:
mandarinka, jasmín, růže
Základu: vanilka, santalové dřevo,
bílé pižmo

Vonné tóny:
Hlavy:
citrón, bergamot, máta
Srdce:
pomeranč, zelený čaj
Základu: dubový mech, ambra

100023

PURE 34
100034

Charakter: svobodný, radostný
Vonné tóny:
Hlavy:
kosatec, ananas, hyacint,
růžový pepř
Srdce:
jasmín, citrón
Základu: vanilka, vetiver, pižmo

PURE 80
100080

Charakter: překvapující, chutný
Vonné tóny:
Hlavy:
jahodový sorbet, třešeň,
ananas
Srdce:
karamelizovaný popcorn,
fialka, růže
Základu: pižmo, ambra, pačule

PURE 372
100372

Charakter: rafinovaný, klasický,
vyvážený
Vonné tóny:
Hlava:
pačuli, zelené jablko,
bergamotka, citron, růžový
pepř
Srdce:
santalové dřevo, růže,
pižmo
Základ:
broskev, černý rybíz, lilie,
ylang-ylang, jantar

100006

DŘEVITÉ

propracované a elegantní
S ORIENTÁLNÍ NOTOU

PURE 703
100703

Charakter: svěží, lehký a veselý
Vonné tóny:
Hlavy:
citrón, černý rybíz,
brusinky, čajové lístky
Srdce:
leknín, růže, bílá pivoňka
Základu: vanilka, pačule, pižmo

S KVĚTINOVOU NOTOU

PURE 241
100241

Charakter: svůdný, bez zábran, plně
elegantní
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot
Srdce:
ylang-ylang, lilie
Casablanca, pomerančový
květ
Základu: santalové dřevo,
pryskyřice, vanilka

32

NOVINKY PURE

33

Objevte nové přitažlivé kompozice, které Vás překvapí bohatstvím svůdných akordů. Svěží a plný
kontrastů nebo odvážný a extravagantní – vyberte si parfém, který nejlépe vyjadřuje vaši osobnost.

PÁNSKÉ

CYPŘIŠOVÉ

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

svůdné a lákavé

PURE 490

S VODNÍ NOTOU

Charakter: odvážný, asertivní, smyslný

PURE 704
100704

Charakter: svěží, atraktivní, plný
kontrastů
Vonné tóny:
Hlava:
citron, zázvor, jablko
Srdce:
mořský vánek, levandule,
pelargónie
Základ:
vetiver, tonkové boby,
cedrové dřevo, jantar

PURE 705
100705

Charakter: teplý, okouzlující, čistý
Vonné tóny:
Hlava:
vodní tóny, kořeněné tóny,
ovocné tóny
Srdce:
květinové tóny, dřevité
tóny, zelené tóny
Základ:
pižmo, ambra, mech

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

100490

Vonné tóny:
Hlava:
jalovec, bergamot, červený
pomeranč
Srdce:
červený tymián, muškátový
oříšek, šalvěj
Základ:
pižmo, pačuli, dubový mech

34

PURE

35

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

Správně vybraná vůně je podpisem každého muže. Definuje jeho ego, zdůrazňuje temperament
a osobnost. Je stejně důležitá jako dobře padnoucí oblek. Vyberte si dokonalý parfém.

PÁNSKÉ

ORIENTÁLNÍ
silné a nezkrotné

S KOŘENITOU NOTOU

PURE 224
100224

Charakter: sladký, svůdný
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, grapefruit, tráva
Srdce:
šafrán, fialka, jasmín,
muškátový oříšek
Základu: cukrová třtina, vanilka,
ambra

PURE 466
100466

Charakter: sexy, intrikující, kouřový
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, bazalka,
levandule, pomeranč, citrón
Srdce:
květ jabloně, heliotrop,
vodní noty, meloun, karafiát
Základu: pižmo, cedrové dřevo, boby
tonka, santalové dřevo,
guajakové dřevo

S KVĚTINOVOU NOTOU

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 52

PURE 471

100052

Charakter: chytlavý, temperamentní
Vonné tóny:
Hlavy:
jablko, bergamot, máta
Srdce:
jasmín, pelargónie,
levandule
Základu: skořice, hřebíček, pižmo

PURE 465
100465

Charakter: sugestivní, aromatický
Vonné tóny:
Hlavy:
kardamom, bergamot,
citrón, máta, pomeranč
Srdce:
šalvěj, levandule
pomerančový květ, boby
tonka, petitgrain
Základu: santalové dřevo, vanilka,
ambra, pižmo

PURE 481
100481

Charakter: moderní, extravagantní,
nespoutaný
Vonné tóny:
Hlava:
bergamotka, cypřiš, čerstvé
květiny
Srdce:
kosatec, levandule, světlé
dřevo
Základ:
jantar, kosatec, pižmo

S AMBROVOU NOTOU

PURE 64
100064

Charakter: vkusný, smyslný
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, cedr, anýz
Srdce:
rozmarýn, květ olivovníku
Základu: pižmo, guajak, boby tonka

100471
Charakter: tajemný, extravagantní
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, pomeranč
Srdce:
skořice, tabák, hřebíček
Základu: pačule, boby tonka, myrha

PURE 475
100475

Charakter: hřejivý, atraktivní
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, mandarinka,
citrón, kardamom
Srdce:
levandule, jasmín, skořice
Základu: cedrové dřevo, pižmo,
pačule, boby tonka

S OVOCNOU NOTOU

PURE 478
100478

Charakter: osvěžující, vášnivý, moderní
Vonné tóny:
Hlava:
grapefruit, yuzu, pomeranč,
zelené jablko
Srdce:
geranium, zázvor, meloun,
skořice, hřebíček
Základ:
cedrové dřevo, santalové
dřevo, vetiver, jantar

PURE 482
100482

Charakter: povzbuzující, svěží,
vzrušující
Vonné tóny:
Hlava:
citron, žlutá mandarinka,
ananas, jablko, bergamotka,
zelené listy, grapefruit
Srdce:
muškátový oříšek, černý
pepř, šafrán, zázvor,
pomerančovník, kardamom
Základ:
vanilka, cedr, jantar, suché
dřevo, styrax, pačuli,
tonkové boby, haitský
vetiver
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PURE

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

DŘEVITÉ

propracované a elegantní

PÁNSKÉ

S OVOCNOU NOTOU

PURE 55
100055

Charakter: lehký, s náznakem elegance
Vonné tóny:
Hlavy:
koriandr, jablko
Srdce:
kadidlo, sečuánský pepř
Základu: vanilka, tóny dřeva

PURE 472

PURE 479
100479

Charakter: svěží, odvážný, rafinovaný
Vonné tóny:
Hlava:
sicilský bergamot, italský
citron
Srdce:
listy fialky, geranium, divoký
jasmín
Základ:
bílé pižmo, dubový mech,
cedrové dřevo

100472
Charakter: expresivní, luxusní

svůdné a lákavé

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 56
100056

Charakter: probouzející smysly,
vibrující
Vonné tóny:
Hlavy:
grapefruit, levandule, květ
muškátového oříšku, hloh
Srdce:
malina, heliotrop, karafiát
Základu: cedr, pryskyřice, jalovec

CITRUSOVÉ
svěží a povzbuzující

S CITRÓNOVOU NOTOU

PURE 57
100057

Charakter: plný slunce, velkolepý
Vonné tóny:
Hlavy:
švestka, jablko, bergamot
Srdce:
skořice, růžový pepř
Základu: vanilka, jamajský rum

S POMERANČOVOU
NOTOU

S MANDARINKOVOU
NOTOU

PURE 134
100134

Charakter: osvěžující, podmanivý
Vonné tóny:
Hlavy:
hořký pomeranč, citrón,
bergamot
Srdce:
rozmarýn, mořská tráva,
fialka
Základu: pačule, cedr, ambra

PURE 93

PURE 452

Charakter: moderní, vibrující

Charakter: velmi osvěžující, mihotavý

100093

Vonné tóny:
Hlavy:
ananas, rozmarýn,
bergamot
Srdce:
brambořík, koriandr, jasmín,
zázvor
Základu: dubový mech, břečťan

100452

Vonné tóny:
Hlavy:
aldehyd, máta, citrusové
ovoce, vodní noty
Srdce:
neroli, cedr, pepř, cypřiš
Základu: boby tonka, vanilka, vetiver

FOUGÉRE
svůdné a klasické

S KAPRADINOVOU
NOTOU

PURE 43
100043

Charakter: energizující, poutavý
Vonné tóny:
Hlavy:
mandarinka, kumquat
Srdce:
koriandr, frézie, kardamom
Základu: tóny kůže, dřevo stromu
Jacaranda

PURE 135
100135

Charakter: překvapující, intenzivní
Vonné tóny:
Hlavy:
hořký pomeranč,
mandarinka
Srdce:
svatolína, mořská tráva
Základu: ambra, tóny dřeva

PURE 457
100457

Charakter: svěží, minimalistický
Vonné tóny:
Hlavy:
grapefruit, mandarinka,
vodní tóny
Srdce:
jasmín, bobkový list
Základu: ambra, pačule, dubový
mech

PURE 474

100474
Charakter: nezávislý, vyzývavý

Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, černý rybíz,
limetka
Srdce:
jablko, ananas, rozmarýn,
pryskyřice elemi
Základu: pižmo, pačule, cedr

CYPŘIŠOVÉ

S VODNÍ NOTOU

Vonné tóny:
Hlavy:
máta, citrón
Srdce:
kardamom, pelargónie,
mořské tóny
Základu: cedr, pižmo, pačule,
santalové dřevo

S AMBROVOU A
PIŽMOVOU NOTOU

PURE 110
100110

Charakter: lehce drzý, vzpurný
Vonné tóny:
Hlavy:
levandule, bergamot,
kardamom
Srdce:
pomerančový květ,
konvalinka
Základu: pižmo, ambra, vanilka

S LEVANDULOVOU
NOTOU

PURE 480

PURE 54

Vonné tóny:
Hlava:
citron, bergamot, neroli
Srdce:
geranium, hyacint, levandule,
šalvěj muškátová, aksamitník
Základ:
cedrové dřevo, tonkové
boby, ambra, dubový mech,
pižmo

100054

Charakter: nejednoznačný, svěží
Vonné tóny:
Hlavy:
máta, bergamot, rum
Srdce:
cedr, šalvěj, levandule
Základu: dubový mech, vetiver,
semiš

PURE 473

100473
Charakter: svěží, ušlechtilý, vzpurný
Vonné tóny:
Hlavy:
bergamot, růžový pepř
Srdce:
jantar, levandule
Základu: pačule, vetiver, suché dřevo

100480

Charakter: osobitý, harmonický, tajemný

PURE 483
100483

Charakter: zralý, tlumený, retro
Vonné tóny:
Hlava:
jablko, mandarinka,
pomeranč, skořice, šalvěj
Srdce:
levandule, pačuli, rozmarýn
Základ:
santalové dřevo, olivovník
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PHEROMONE
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ
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PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

Hledáte pověstnou tečku nad „i” při plánování dokonalého rande? ZVOLTE FEROMONY!
Buďte zapamatovatelní. Díky těmto parfémům vůči vám nikdo z vašeho okolí nebude lhostejný!
Feromony jsou látky bez zápachu, přidávané do parfémů pro zlepšení jejich stimulačních účinků. Jedná se o
tajnou zbraň, jejímž posláním je zvýšit přitažlivost a sebevědomí. Svádění ještě nikdy nebylo tak snadné!

DÁMSKÉ
05

120005

10

120010

23

120023

01

120001

FLIRT

18

120018

101

120101

20

120020

431

120431

ÚSPĚCH

33

81

120033

120081

98

436

120098

120436

ŠARM

34

120034

413

120413

PÁNSKÉ
SVÁDĚNÍ

52

120052

110

120110

ÚSPĚCH

64

120064

134

120134

473

120473

472

120472

SEBEVĚDOMÍ

56

120056

135

120135

457

120457
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INTENSE

PARFÉMY
Objem: 50 ml

Vůně, která trvá. Rozkoš, která nepřechází. Parfémy INTENSE zaručují intenzivní pocit, který každou hodinu
zesiluje. Budete si je užívat neuvěřitelně dlouho díky parfemaci až 30 %.

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ

DÁMSKÉ

Kompozice: 30%

KVĚTINOVÉ
smyslné a romantické

S OVOCNOU NOTOU

INTENSE 10

110010
Vůně, která provokuje

INTENSE 17
110017
Síla svádění

INTENSE 25

110025
Okouzlující kompozice

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

INTENSE 20
110020
Výbuch vášně

Parfémovaná voda (16 %)
PARFÉMY (20%)

INTENSE (24-30%)

SE ZELENOU NOTOU

INTENSE 81
110081
Svěží a jemná

S ALDEHYDOVOU NOTOU

INTENSE 21
110021
Klasická

CITRUSOVÉ
svěží a povzbuzující
S CITRÓNOVOU
NOTOU

INTENSE 33

110033
Osvěžující a energická

S MANDARINKOVOU
NOTOU

INTENSE 23

110023
Romantická a radostná

CYPŘIŠOVÉ

ORIENTÁLNÍ
silné a nezkrotné

S KVĚTINOVOU NOTOU

INTENSE 09
110009
Odhalte tajemství

svůdné a lákavé
S OVOCNOU NOTOU

INTENSE 436

INTENSE 05

S OVOCNOU NOTOU

110005
Podněcuje smysly

INTENSE 16
110016
Lákavá sladkost

110436
Dodává sebevědomí

INTENSE 98
110098
Obchodní elegance

INTENSE 413

S DŘEVITOU NOTOU

110413
Uvolněnost

INTENSE 18

S KOŘENITOU NOTOU

110018
Jemná provokace

INTENSE 173
110173
Exotická cesta

ORIENTÁLNÍ

CITRUSOVÉ

svůdné a lákavé

S KAPRADINOVOU
NOTOU

S KVĚTINOVOU NOTOU

S MANDARINKOVOU
NOTOU

S DŘEVITOU NOTOU

INTENSE 43

110052
Definice muže 21. století

CYPŘIŠOVÉ

Toaletní voda (méně než 16 %)

110097
Vždy stylová

FOUGÉRE

PÁNSKÉ

Kompozice: 24%

Kolínská voda (3-5 %)

INTENSE 97

svůdné a klasické

INTENSE 56

110043
Protijed nudy

Jednoznačně modern

S LEVANDULOVOU
NOTOU

110056

S AMBROVOU A
PIŽMOVOU NOTOU

INTENSE 110

110110
Osvobozující, mužná a statečná

INTENSE 473
110473
Duše rebela

silné a nezkrotné

INTENSE 52

S AMBROVOU NOTOU

INTENSE 64
110064
Síla elegance

svěží a povzbuzující

INTENSE 134
110134
Podstata lehkosti

DŘEVITÉ

propracované a elegantní
S OVOCNOU NOTOU

INTENSE 472
110472
Působivý charakter

S VODNÍ NOTOU

INTENSE 457
110457
Podněcuje k činnosti
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KOLEKCE LUXUSNÍ
DÁMSKÁ

CESTOVNÍ FLAKÓN

DŘEVITÉ

propracované a elegantní
S KVĚTINOVOU NOTOU

FM 313
130313

Charakter: elegantní, přesvědčivý
Vonné tóny:
Hlavy:
citrón, malina
Srdce:
pomerančový květ, jasmín
Základu: pačule, bílý med

PARFÉMY
Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

ATOMIZER DO PERFUM

| 8 ml

TRAVEL VIAL

Nyní můžete mít váš oblíbený parfém vždy s sebou, i když cestujete s malým
zavazadlem. Pohodlný a elegantní. Odnímatelný atomizér se skleněnou
nádobkou udržuje vaši oblíbenou vůni v bezpečí i na cestách. V elegantním,
matném, hliníkovém obalu.

Výška: 9,5 cm

920045 | Zlatý
920090 | Stříbrný

PÉČE ODPOVÍDAJÍCÍ
VAŠIM POTŘEBÁM

Stres, znečištěné ovzduší a měnící se klima způsobuje, že naše pokožka vyžaduje zvláštní
pozornost. Vzhledem k rychlému životnímu tempu, které vedeme, můžeme péči o pokožku snadno
zanedbat. Proto jsme vyvinuli kosmetiku, která díky pečlivě vybraným a koncentrovaným složkám
každodenně vyživuje a regeneruje naši pokožku. Stejně jako po těch nejlepších lázeňských
procedurách bude vaše pokožku zářivá a zdravá. Naše široká škála produktů vám zajistí komplexní
péči, a to nejen ve formě úlevy pro tělo, ale také potěšením a relaxací.

46

47

NOVINKY V PÉČI
Poznejte nejnovější novinku jarního a prázdninového období,
kterou musíte mít –Parfémovaná tělová mlha je jako mořský
vánek (str. 52), dopřejte si každodenní péči o pleť s Tuhým mýdlem
(str. 64) a další voňavou verzi Parfémovaného kuličkového
antiperspirantu (str. 55). Objevte také exkluzivní řadu GOLD
REGENESIS* ve zcela novém provedení s vylepšenou recepturou,
zdokonalenou konzistencí a novým designem obalů.

* Kosmetika GOLD REGENESIS v novém obalu a s novým složením bude zasílána až po vyčerpání zásob předchozí řady.
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GOLD REGENESIS

OMLAZUJÍCÍ GELOVÉ TONIKUM
ANTI-AGEING GEL TONER

Obnovuje přirozené pH pokožky a dokonale ji připraví na aplikaci dalších kosmetických přípravků. Obsahuje
zklidňující růžovou vodu s úžasným účinkem a hydratující kyselinu hyaluronovou.

Exkluzivní řada kosmetiky GOLD REGENESIS je určena pro zralou pleť po dosažení věku 40 let. Byla
vytvořena speciálně pro účinný boj proti všem známkám stárnutí. Bohaté složení krémů je založeno na
unikátní aktivní složce – biologicky dostupném koloidním zlatě.

` s jemným složením bez obsahu alkoholu
` gelová konzistence, která se dokonale vstřebá
` nelepí se a nezanechává nepříjemný pocit napjaté pokožky
` zanechává pleť svěží a vyhlazenou
150 ml | 512001

KOMPLEXNÍ PÉČE O POKOŽKU

PRO DOSAŽENÍ TĚCH NEJLEPŠÍCH EFEKTŮ POUŽÍVEJTE VŠECHNY ČTYŘI PŘÍPRAVKY
OČNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ
ANTI-AGEING EYE CREAM

E KRÉM Š
CHTLÍ

20 ml | 512002

JT

PA

` obnovuje pevnost, pružnost a hladkost pokožky
` bojuje s projevy stárnutí a únavy
` s bisabololem z heřmánku pro regenerační a zklidňující účinky
` pro použití ráno a večer
` testovaný pod dohledem oftalmologa

NANÁŠE

Obsahuje výživný komplex biomimetických peptidů – hexapeptid-8 vyhlazuje mimické vrásky a díky svým
zpevňujícím účinkům minimalizuje jejich tvorbu, tetrapeptid-5 rozjasňuje kruhy pod očima a zmenšuje otoky.

DENNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ
ANTI-AGEING DAY CREAM

Obsahuje rozjasňující koloidní zlato a resveratrol z červených hroznů, které podporují tvorbu kolagenu a elastinu
odpovědného za správné napětí pleti.

` pomoc při zpevnění pleti
` dokonale vyhlazuje a obnovuje její pružnost
` s výživným bambuckým máslem a hydratační kyselinou hyaluronovou
` obohacený o ceramidový komplex, který posiluje přirozenou ochrannou vrstvu
50 ml | 512003

NOČNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Byl vyvinut k obnově pleti během spánku, kdy její buňky pracují intenzivněji a regenerují se. Díky složení
bohatému na jojobový, arganový, růžový a kokosový olej a ceramidový komplex ji hluboce vyživuje a obnovuje
její lesk.

` dokonale vyhlazuje a zpevňuje pleť, potlačuje projevy stárnutí
` s resveratrolem z červených hroznů se silným antioxidačním účinkem
` obohacený o nikotinamid, který změkčuje drsný povrch pleti, zlepšuje její pigmentaci a vytváří
přirozenou ochranní vrstvu

50 ml | 512004

KOLOIDNÍ ZLATO SPOJENEC V

BOJI S PLYNOUCÍM ČASEM
• redukuje existující vrásky a zabraňuje
tvorbě nových vrásek
• podporuje syntézu kolagenu a elastinu
a pečuje o správné napětí a pružnost
pokožky
• má vliv na optimální hydrataci pokožky
• usnadňuje pronikání účinných látek do
hlubších vrstev
• podporuje výměnu mikroprvků uvnitř
pleti a přispívá k její intenzivní výživě
• obnovuje přirozenou záři a vitalitu pleti
• aktivuje přirozený imunitní systém
pokožky a zvyšuje odolnost vůči
škodlivým vlivům vnějšího prostředí

NOVÉ VYLEPŠENÉ SLOŽENÍ
NOVINKA, JEMNÁ KONZISTENCE
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β-GLUCAN ACTIVE
ß-Glucan Active je řada produktů určených pro péči o pleť, založená na inovativní a přírodní složce
– ovesném beta-glukanu, který byl poměrně nedávno objeven vědci. Tato univerzální kosmetika je
určena pro ženy i muže, bez rozdílu věku. Její účinky jsou úžasné.

REGENERAČNÍ A VYŽIVUJÍCÍ KRÉM NA RUCE
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

Vytvořený pro potřeby suché, poškozené pokožky rukou, která je trvale
vystavena škodlivým vnějším vlivům. Intenzivně vyživuje a vyhlazuje pokožku
a zlepšuje stav nehtů, což jim dodává zdravý a upravený vzhled.

` složení na bázi: beta-glukanu, rýžového, ricinového oleje a alantoinu
50 ml | 513007

PLEŤOVÉ SÉRUM
FACE SERUM

Určen pro pravidelnou péči, ráno i večer, místo pleťového krému. Lze
aplikovat na části pleti a pokožky celého těla, které vyžadují speciální ošetření.

` moderní kosmetický přípravek s intenzivním účinkem
` vhodný pro citlivou, unavenou a suchou pokožku
` pro všechny typy pleti
30 ml | 513002

ODLIČOVACÍ MLÉKO 3 V 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Mimořádně jemné složení s lehkou texturou. Dokonale odstraňuje nečistoty a
make-up, včetně voděodolného. Tonizuje, díky tomu je pleť hladká a vyživená.

` síla složek: ovesný beta-glukan, panthenol, mandlový olej, vitamín E,
hydrolát vilínu, růžová voda z damašské růže

`

nevyžaduje oplachování

200 ml | 513001

ÚČINNOST BETAGLUKANU BYLA
POTVRZENA

ŘADOU STUDIÍ:
• zajišťuje pokožce
optimální hydrataci,
• stimuluje tvorbu
kolagenu, který působí
proti stárnutí a má
omlazující účinky,
• regeneruje suchou
pokožku, zklidňuje,
podporuje hojení,
• činí pokožku elastickou
a napíná kůži, díky tomu
se pleť stává pružnou a
hladkou,
• je přirozeným ochranným
prostředkem v boji proti
UV záření.

HYDRATAČNÍ TĚLOVÝ BALZÁM
MOISTURISING BODY BALM

Hydratuje a vyživuje pokožku, dodává jí pevnost a pružnost.

`

s triglyceridy kyseliny kaprylové a kyseliny kaprinové, které posilují epidermální
lipidovou vrstvu pokožky, jemně ji promastí a hydratují

` pro všechny typy pleti
300 ml | 513008

TĚLOVÝ BALZÁM PROTI CELULITIDĚ
ANTICELLULITE BODY BALM

Obsahuje unikátní komplex Anticellulite Forte, který tvaruje postavu a posiluje tkáně. Při
pravidelném používání se postupně redukuje tzv. pomerančová kůže.

` viditelně štíhlá stehna, boky, bedra a oblast břicha
` s výtažkem z rostliny Centella asiatica, která stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu,
obnovuje správnou hustotu a elasticitu pokožky a předchází tvorbě strií

300 ml | 513009
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PARFÉMOVANÁ
KOSMETIKA
Exkluzivní řada kosmetických produktů pro péči o pokožku ve
vůních, které se harmonicky snoubí s nejpopulárnějšími parfémy
Federico Mahora.

NOVINKA
PARFÉMOVANÝ TĚLOVÝ BALZÁM
PERFUMED BODY BALM

Posiluje vůni vašeho oblíbeného parfému. Obsahuje aktivní
hydratační a regenerační složky.

` s vitamínem E, B5 a alantoinem

PARFÉMOVANÁ TĚLOVÁ MLHA
PERFUMED BODY MIST

Je jako mořský vánek – zajistí okamžitý osvěžující účinek. Zanechává na
pokožce krásnou vůni PURE.

` obsahuje složku s vynikajícím zvláčňujícím účinkem – kokosový olej
rozpuštěný ve vodě dokonale pečuje o pokožku

` ideální během horkých dnů jako alternativa k parfémům
DOSTUPNÉ VŮNĚ:

18 (521018), 20 (521020), 372 (521372)

150 ml

DOSTUPNÉ VŮNĚ:

18 (506018), 20 (506020), 33 (506033),
81 (506081), 173 (506173), 366 (506366),
809 (506809)
300 ml
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PARFÉMOVANÁ
KOSMETIKA
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NOVÁ VŮNĚ

PARFÉMOVANÝ DEO ROLL-ON
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Díky kombinaci antiperspiračních vlastností a vonných kompozic zajišťuje pocit pohodlí a svěžesti.

` eliminuje nadměrné pocení
` nezanechává žádné stopy na oblečení
` neobsahuje alkohol
` se širokou škálou vůní
VŮNĚ DÁMSKÉ: 18 (508018), 20 (508020), 33 (508033), 81 (508081), 173 (508173)
VŮNĚ PÁNSKÉ: 52 (508052), 134 (508134), 199 (508199), 472 (508472),

473 (508473)

50 ml

PARFÉMOVANÝ SPRCHOVÝ GEL
PERFUMED SHOWER GEL

Pečlivě čistí tělo a zanechá na něm vůni nejkrásnějších parfémů.

` rozmazluje smysly svou hedvábnou konzistencí
` obsahuje zvlhčující a regenerující panthenol
VŮNĚ DÁMSKÉ:

18 (507018), 20 (507020), 33 (507033), 81 (507081), 171 (507171), 173 (507173),
366 (507366), 809 (507809)
VŮNĚ PÁNSKÉ:

52 (507052), 134 (507134), 199 (507199), 472 (507472), 473 (507473), 815
(507815), 823 (507823)
300 ml

NEPARFÉMOVANÝ DEO ROLL-ON UNISEX
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Univerzální roll-on je možné kombinovat s libovolnými parfémy.
Poskytuje dlouhodobou ochranu proti nepříjemnému zápachu.

` pro ženy a muže
` nezanechává stopy na oblečení
` neobsahuje alkohol
50 ml | 508000
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REFRESHING
COLLECTION

Bez podráždění, zarůstání vousů, pocitu vysušení – pečujte o svou pokožku během holení i po něm.

VODA PO HOLENÍ
AFTERSHAVE

Intenzivně vonící voda po holení je perfektním
vyvrcholením dokonalého holení. Chladící mentol
přináší příjemné osvěžení.

` s alantoinem, který eliminuje podráždění
a zklidňuje pokožku

DOSTUPNÉ VŮNĚ:

52 (509052), 134 (509134), 199 (509199)
100 ml

BALZÁM PO HOLENÍ
AFTERSHAVE BALM

Obsahuje složky zklidňující a hydratující podrážděnou
pokožku po holení, zároveň se dobře vstřebává a
poskytuje celodenní pohodlí.

` s vyživujícím makadamiovým olejem
` s regeneračním panthenolem
DOSTUPNÉ VŮNĚ:

52 (510052), 134 (510134), 199 (510199)
50 ml

PĚNA NA HOLENÍ
SHAVING FOAM

HOLICÍ PĚNA PRO ŽENY
SHAVING FOAM FOR WOMEN
Navržena speciálně pro jemnou ženskou pokožku. Zanechá ji měkkou a příjemnou na dotek. Účinně změkčí
chloupky a zajistí hladké a pohodlné oholení.

` obohacená o alantoin, který zklidňuje a snižuje riziko zarudnutí
` ideální pro nohy a jemnou pokožku v oblasti podpaží nebo bikin
` nádherná vůně parfému PURE 18
250 ml | 516018

Vhodná konzistence krémové pěny účinně změkčuje
tvrdé vousy, čímž usnadňuje holení. Složení obohacené
o výtažek z máty příjemně osvěžuje pokožku na tváři.

` zaručuje důkladné a pohodlné holení
` s osvěžujícím výtažkem z máty
` se svěží vůní parfému PURE 134
250 ml | 516134
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PŘÍPRAVKY NA
OPALOVÁNÍ

Zlatavý odstín pokožky působí vždy výjimečně. Užívejte si bezpečně sluníčka a
přitahujte pohledy díky krásnému opálení.

1

2

MLÉKO NA OPALOVÁNÍ PRO
DĚTI I MIMINKA

KOKOSOVÉ MLÉKO NA
OPALOVÁNÍ

DVOUFÁZOVÝ URYCHLOVAČ
OPÁLENÍ

OCHLAZUJÍCÍ MLHA PO
OPALOVÁNÍ

SPF 50 / VYSOKÁ OCHRANA

SPF 15 / STŘEDNÍ OCHRANA

SPF 6 / NÍZKÁ OCHRANA

Nejlepší ochrana pro citlivou a jemnou pokožku
miminek i dětí! Snižuje riziko podráždění a spálení
sluncem a zároveň zabraňuje nadměrnému
vysoušení pokožky. Je odolné vůči vodě,
bazénovému chlóru i písku.

SPF 30 / VYSOKÁ OCHRANA

Krásné opálení za zkrácený čas. Snižuje riziko
změny zabarvení, změkčuje a zjemňuje pokožku.

Okamžitě zklidňuje popáleniny a podráždění
pokožky způsobené příliš intenzivním opalováním.
Dobře se vstřebává a zanechává pokožku
hedvábně hladkou.

KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION

COCONUT SUNSCREEN LOTION

Dokonale pomáhá chránit před škodlivým UV
zářením.

` s kokosovým olejem, který hydratuje a
zlepšuje pevnost pokožky

` bezpečné pro děti od 6 měsíců věku
` s D-panthenolem a alantoinem, které mají

` zabraňuje nadměrnému vysoušení a
fotostárnutí pokožky

zklidňující účinky

150 ml | 504006

1

200 ml | 504003

2

200 ml | 504004

2-PHASE SUNTAN ACCELERATOR

` urychluje opalování a viditelně zvýrazňuje
intenzitu opálení

`

s obsahem kokosového oleje, který
hydratuje, zpevňuje a zvyšuje pružnost
pokožky

150 ml | 504001

AFTER SUN COOLING MIST

` v praktické konzistenci mlhy
` se zklidňujícími složkami: dužinou z aloe,
mentolem a zvlhčovadly

150 ml | 504007

ZKLIDŇUJÍCÍ BALZÁM
PO OPALOVÁNÍ S
D-PANTHENOLEM

AFTER SUN SOOTHING D-PANTHENOL LOTION

Dokonale zjemňuje účinky nadměrného
vystavení pokožky slunci, zklidňuje popáleniny
a podráždění.

` chladí a hydratuje pokožku, které přináší
úlevu

s dužinou z aloe a D-panthenolem

`
` rychle se vstřebává
150 ml | 504008

MLÉKO 2 V 1 „TROPICKÁ
ÚLEVA”
TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK

Jedno mléko – dvojitý účinek! Zklidňuje podráždění
pokožky způsobené buď nadměrným opalováním
nebo štípnutím hmyzem. Viditelně snižuje projevy
spálení od slunce.

` s esenciálními oleji, které vytvářejí
přirozenou vonnou bariéru

` s trojnásobným účinkem D-panthenolu,
alantoinu a kadidla

` hydratuje a vyhlazuje pokožku
150 ml | 504009
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HELLO HONEY

ALOE VERA

Z přírody jsme převzali to, co je na medu nejlepší – jeho výtažek – a zkombinovali jsme ho s
ingrediencemi pečujícími o pokožku tak, abyste si každý den mohli vychutnat sladkou péči.

Aloe je bohatým zdrojem vitamínů A, B, C a E, stejně jako řady minerálních látek jako zinek, selen nebo
měď. Není proto divu, že se v medicíně a kosmetice používá již po staletí. My také doceňujeme jeho
zázračné vlastnosti, které jsme využili při tvorbě řady ALOE VERA.

ÚČINEK
PATRNÝ JIŽ PO
PRVNÍM
POUŽITÍ

ENZYMATICKÝ PLEŤOVÝ PEELING
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Skvělá alternativa k tradičním mechanickým peelingům. Produkt jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky,
zesvětluje zabarvení, účinně čistí pokožku a stimuluje přirozené procesy její obnovy. Kromě toho díky
složkám, jako je výtažek z aloe vera a alantoin, zklidňuje podráždění a zvlhčuje pokožku. Peeling zanechává
pokožku hladkou a měkkou na dotek.

` vhodný pro všechny typy pleti včetně té citlivé
` bez nutnosti drhnutí pleti
` hypoalergenní
50 ml | 514006

ALOE je poklad:
• zklidňuje podráždění
• hydratuje a zjemňuje
• redukuje zarudnutí
• podporuje regeneraci tkání
• bojuje proti volným radikálům
• zlepšuje elasticitu
NEKTAR PRO MYTÍ TĚLA

CUKROVÝ TĚLOVÝ PEELING

TĚLOVÝ PUDINK

Měkká a voňavá pokožka díky šetrné tekutině
s jemnou, olejovou konzistencí. Nektar čistí a
vyživuje pokožku.

Důkladně očisťuje pokožku, vyhlazuje a intenzivně ji
hydratuje. Navrátí jí jemnost a pružnost.

Dlouhotrvající a intenzivní hydratace a
saténová jemnost. Nádherně vonící máslo s
mimořádně nadýchanou konzistencí. Snadno
se roztírá a rychle se vstřebává.

NECTAR BODY WASH

` obsahuje výtažek z medu, kyselinu

mléčnou a alantoin, které poskytují
pokožce správnou úroveň hydratace

`

s výtažkem z opuncie, hrušně a mučenky

220 ml | 515005

SUGAR BODY SCRUB

` s arganovým olejem, který chrání pokožku
před vysoušením, zlepšuje její pružnost
a oddaluje proces stárnutí

` s olejem ze sladkých mandlí s posilujícími

účinky, který je bohatý na hořčík, draslík,
zinek a vitamíny: E, niacin a vitaminy skupiny B

150 ml | 515003

REVITALIZAČNÍ PLEŤOVÁ MASKA

BODY PUDDING

` s mandlovým olejem a výtažkem z medu,
které dokonale hydratují

`

s bambuckým máslem, které
vyživuje pokožku

130 ml | 515004

RICH REVITALIZING FACIAL MASK

BOHATSTVÍ
ROSTLINNÝCH
VÝTAŽKŮ

Díky síle aktivních složek působí dvěma způsoby: čistí a detoxikuje pokožku a intenzivně ji vyživuje a
remineralizuje. Maska obsahuje mimo jiné výtažek ze zeleného čaje a kůry kadidlovníku, které obnovují a
tonizují pleť, stejně jako výtažky z aloe a kořene lékořice, které zklidňují podráždění a stimulují epidermální
regeneraci.

` vhodná pro všechny typy pleti
` obsahuje biomimetický peptid, který má podobné vlastnosti jako protein mořské sasanky,
poskytuje účinnou úlevu citlivé pokožce a minimalizuje hyperreaktivitu

` dodává pokožce zdravý a zářivý vzhled
` hypoalergenní
50 ml | 514007
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ALOE VERA

VÝŽIVNÝ GELOVÝ OBKLAD
• neocenitelná šťáva z aloe urychluje regeneraci pokožky, dokonale
zklidňuje podráždění a pomáhá redukovat zarudnutí
• alantoin a panthenol zklidňují a vyhlazují pokožku
• mentol má chladivé účinky, přináší úlevu, zklidňuje podráždění
a svědění, čímž obnovuje pocit pohodlí
• glycerin intenzivně hydratuje pokožku

PĚNA NA ČIŠTĚNÍ PLETI

PLEŤOVÉ TONIKUM

PLEŤOVÝ GEL-KRÉM

EMULZE PRO INTIMNÍ HYGIENU

PEEL-OFF PLEŤOVÁ MASKA

Jemné, ale účinné a zvlhčující složky. Odstraňuje
make-up a zbavuje nečistot, osvěží a zklidní pleť.

Obnovuje správné pH pokožky a zajišťuje jí
odpovídající úroveň hydratace. Ve formě jemné
mlhy.

Rychle se vstřebává. Intenzivně hydratuje, vyživuje
a zklidňuje pokožku. Dodá ji sametovou hebkost a
zdravý svěží vzhled.

Jemně myje, dodává pocit čistoty a svěžesti.
Posiluje přirozené ochranné bariéry v oblasti
intimních partií a obnovuje správné pH.

` s praktickým rozprašovačem
` bez alkoholu

` má jemnou konzistenci
` vhodný jako podklad pod make-up

` zklidňuje podráždění, hydratuje a snižuje

Jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky, dokonale
čistí a stahuje póry, tím zabraňuje lesknutí pokožky
a dodává jí měkkost, pružnost a příjemný pocit
svěžesti.

150 ml | 514003

50 ml | 514008

FACIAL CLEANSING FOAM

` velmi účinná (jedna dávka = jedno mytí)
` ideální pro každodenní péči
150 ml | 514009

FACIAL TONER

FACIAL GEL-CREAM

INTIMATE HYGIENE WASH

riziko infekce

PEEL-OFF FACIAL MASK

` se zklidňujícím výtažkem z jasmínu
a výtažkem z kůry stromu Enantia
Chlorantha, který redukuje sekreci
kožního mazu

` s hygienickým dávkovačem
200 ml | 514005

`

pro pleť normální, smíšenou a mastnou

50 ml | 514002

CHLADIVÝ GEL PO OPALOVÁNÍ
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Ultra lehký vzorec urychluje vstřebávání gelu, čímž
pokožce přináší okamžitou úlevu. Cenná receptura
je obohacena o vzácnou šťávu z aloe vera, která
dokonale hydratuje pokožku a zároveň jí dodává
jemnou, osvěžující vůni.

` zklidňuje podráždění a podporuje regeneraci
pokožky

` bojuje s volnými radikály
` osvěžující mentol poskytuje chladivý efekt
150 ml | 503030
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COMPLETE CARE
Jak vypadat každý den úchvatně? Máme na to jednoduchý recept. Klíčem je zdravá a hydratovaná pleť. Díky
kosmetice z řady COMPLETE CARE je péče o obličej, ruce a tělo neobyčejně jednoduchá a příjemná.

UNIVERZÁLNÍ PEČUJÍCÍ SPRCHOVÝ GEL
COMPLETE CARE SHOWER GEL

Dokonale čistí pokožku a zanechává pocit hebkosti. Vhodný pro všechny typy pleti i pro děti od 3 let věku. Obsahuje
mandlový olej, který zabraňuje dehydrataci pokožky a intenzivně ji zvlhčuje.

` jemně pění a obsahuje šetrné čistící složky
` s anthenolem a alantoinem se zklidňujícím účinkem
250 ml | 501002

UNIVERZÁLNÍ PEČUJÍCÍ KRÉM
COMPLETE CARE CREAM

NOVINKA

Jeho lehké, jemné složení je vhodné pro všechny typy pleti, tedy i pro pleť citlivou a děti od 3 let věku. Zanechává jemný
ochranný film. Se složkami, které optimálně hydratují a vyhlazují pokožku obličeje, těla a rukou.

` obsahuje kokosový a avokádový olej, které posilují ochrannou bariéru pokožky
` s panthenolem a alantoinem, které zklidňují a mají protizánětlivé účinky
` komplex vitamínů C a E, které zpomalují proces stárnutí
30 ml | 501001

MALÝ KRÉM, VELKÉ POTĚŠENÍ
Tento kosmetický produkt byste měli mít neustále při ruce. Je ideální i na
cestování, je totiž tak malý, že se vejde i do malé taštičky.

HLUBOCE HYDRATAČNÍ TĚLOVÝ BALZÁM
TUHÉ MÝDLO
SOAP BAR

Skvěle pění a důkladně očistí celé tělo. Obsahuje vzácný avokádový olej
bohatý na vitamíny, nenasycené mastné kyseliny a aminokyseliny.
s příjemnou jemnou vůní

`
` s hydratačním glycerinem a výživným bambuckým máslem
` s olivovým olejem, který zanechává pokožku hedvábně jemnou a
hladkou

` neobsahuje barviva
100 g | 501021

DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

Bohaté složení, obsahující mimo jiné mandlový olej, kokosový olej, panthenol, alantoin a bisabolol, intenzivně hydratuje,
vyživuje a činí pokožku dokonale pružnou. Dokonale vyhlazuje drsný a suchý povrch pokožky a zanechává ji jemnou a
hladkou.

` díky pečlivě vybranému složení jemně promašťuje pokožku a poskytuje jí okamžitý pocit pohodlí a hydratace
` zklidňuje a uvolňuje napnutou pokožku, chrání ji před vysušením
250 ml | 501003
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COMPLETE CARE

ULTRAZVLHČUJÍCÍ KÚRA
Karbamid je jednou z hlavních složek NMF – přirozeného hydratačního faktoru v pokožce – a zároveň je skvělým
humektantem, tedy látkou, která váže vodu a jejíž obsah se v organismu s věkem snižuje. Vysoká 10% koncentrace karbamidu
navíc působí keratolyticky – usnadňuje odstraňování zrohovatělé kůže tak, že ji změkčuje a vyhlazuje a také zvyšuje její
propustnost, což usnadňuje vstřebávání jiných aktivních látek, které přípravek obsahuje. Na takto hydratovaných a hladkých
chodidlech můžete směle kráčet světem.

OSVĚŽUJÍCÍ ANTIPERSPIRANT
NA CHODIDLA

INTENZIVNÍ HYDRATAČNÍ
KRÉM NA CHODIDLA

ZJEMŇUJÍCÍ PEELING NA
CHODIDLA

Vytvořen na bázi osvěžujícího oleje z citronové
trávy. Napomáhá regeneraci pokožky vystavené
kontaktu s bakteriemi a plísněmi. Skvělý pro
každodenní použití.

Intenzivně hydratuje dokonce i velmi suchou
pokožku chodidel. Díky změkčujícím a vyhlazujícím
složkám dokonale pomáhá pečovat o paty s
tendencí k praskání. Při pravidelném používání
omezuje výskyt zrohovatělé kůže.

Účinně odstraňuje zrohovatělou pokožku. Díky
obsahu allantoinu a glycerinu výrazně zjemňuje
a vyhlazuje tvrdou a suchou pokožku chodidel.
Bambucké máslo a vitamín E s hydratačními
vlastnostmi chodidlům zaručí zdravý vzhled.

` s vysokým obsahem karbamidu
` s vyživujícím včelím voskem, bambuckým

` vytvořen na bázi přírodních vyhlazujících

` obnovuje hebkost a pružnost pokožky

` s osvěžujícím a relaxačním výtažkem z

75 ml | 501020

75 ml | 501017

REFRESHING ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

VYHLAZUJÍCÍ PEELING NA RUCE

VYŽIVUJÍCÍ KRÉM NA RUCE

Dopřejte pokožce vašich rukou vyhlazující terapii, která ji učiní měkčí,
hydratovanější a pružnější. Díky vulkanickému perlitu a prášku z vlašských
ořechů peeling jemně odstraňuje odumřelou kůži a stimuluje obnovu nové.

Díky bohatému složení viditelně zlepšuje stav pokožky rukou, která se po jeho
použití stává měkkou a jemnou. Obsahuje močovinu a glycerol, které pronikají
do pokožky, intenzivně a dlouhodobě ji zvlhčují. Zklidňující panthenol snižuje
podráždění a cenné oleje – kokosový a avokádový – vyživují, regenerují a lehce
promašťují pokožku.

SMOOTHING HAND PEELING

` dokonale vyhladí i velmi vysušenou a popraskanou pokožku rukou
` ideálně připraví pokožku rukou na další kosmetické ošetření
` s anthenolem, alantoinem a triglyceridy se zklidňujícími účinky
100 ml | 501005

NOURISHING HAND CREAM

` snadno se roztírá a rychle se vstřebává
` ponechává na pokožce jemný film, který zabraňuje vysychání
100 ml | 501004

` snižuje tvorbu potu
` chrání před nepříjemným pachem
` zaručuje dlouhodobý pocit svěžesti
` neobsahuje alkohol
150 ml | 501019

ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

máslem a makadamiovým olejem
chodidel

SOFTENING FOOT SCRUB

zrníček z pecek meruněk, slupek vlašských
ořechů a mandlovníků
divoké vonné máty
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COMPLETE CARE
Zdravé a lesklé vlasy jsou vaší nejkrásnější ozdobou. Abyste je udrželi v co nejlepším stavu, používejte
produkty přizpůsobené jejich potřebám. S našimi novými šampony z řady COMPLETE CARE se o ně
můžete snadno postarat tím, že jim dodáte ty nejkvalitnější suroviny.

ŠAMPON PRO VLASY SLABÉ A
BEZ OBJEMU

ŠAMPON NA SUCHÉ A
POŠKOZENÉ VLASY

VOLUME SHAMPOO

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

KONDICIONÉR NA SUCHÉ A
POŠKOZENÉ VLASY

Díky němu budou vlasy nadýchané o viditelně
větším objemu. Pečlivě vybrané složení zahrnuje
mimo jiné panthenol, který zlepšuje hydrataci
vlasů. Obsahuje pšeničný protein – složku, která
přidá objem a měkkost.

Pečuje speciálně o vlasy, které potřebují intenzivní
regeneraci. Pečlivě vybrané přísady, jako je šťáva
z aloe vera, glycerin a hyaluronát sodný, dokonale
hydratují vlasy. Speciálně vyvinutý vzorec
usnadňuje rozčesávání, zabraňuje elektrizování a
lámání vlasů.

Jedinečná receptura pomáhá regenerovat dokonce
i ty nejvíc poškozené vlasy, kterým dodává krásný a
zdravý vzhled. Díky krémovému složení, bohatému
na aktivní složky jako je panthenol nebo hyaluronát
sodný, hloubkově hydratuje a regeneruje vlasy,
které zároveň chrání před vysycháním.

` rychlá a intenzivní regenerace vlasů

` vysoce kvalitní bambucké máslo intenzivně

` jedinečná kombinace aktivních složek učiní

` oplachuje se
` pro dosažení lepších výsledků doporučujeme

` cenné rostlinné výtažky čistí a zklidňují
pokožku hlavy

` účinné látky mají na vlasy antistatický
účinek, usnadňují česání a zaručují
výjimečnou lehkost

230 ml | 501010

poškozených barvením, vysoušením nebo
narovnáváním
vaše vlasy neuvěřitelně měkké, hladké a
pružné

230 ml | 501012

DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

vyživuje vlasy, které činí hladkými a lesklými

používat společně s Šamponem na suché a
poškozené vlasy

180 ml | 501015

ŠAMPON NA BARVENÉ
VLASY
COLORED HAIR SHAMPOO

Intenzivní a zářivá barva po neuvěřitelně
dlouhou dobu? Tento šampon dokonale
vyživuje vlasy a zabraňuje jejich vysychání.
Výtažek z jinanu dvoulaločnatého vlasy posiluje
a UV filtr podporuje jejich ochranu před
negativními účinky slunečního záření, včetně
vyblednutí barvy.

` díky obsahu mléčných bílkovin jsou vlasy
extrémně jemné a snadno se tvarují

` zanechává lesklé a zdravě vypadající vlasy
230 ml | 501013

ŠAMPON PROTI LUPŮM

ŠAMPON PRO MUŽE

Zapomeňte na nevzhledné stopy lupů na
oblečení. Díky speciálně vybraným, aktivním
složkám, jako je pyrithion zinečnatý, a
pravidelné aplikaci šampon účinně zklidňuje
podrážděnou pokožku hlavy a obnovuje její
přirozenou rovnováhu.

Určený pro každodenní péči o pokožku hlavy
a vlasy. Obsahuje keratin a hedvábí, které
posilují a regenerují přirozenou strukturu vlasů
a vytvářejí na nich jemný film chránící je před
negativními účinky vnějších faktorů.

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

` minerály z Mrtvého moře důkladně

vyživují a remineralizují vlasy, dodávají
jim sílu, hebkost a lesk

` určen pro každodenní péči
230 ml | 501014

MEN’S SHAMPOO

` složky, jako je panthenol a arganový olej

bohatý na vitamín E, zabraňují vysoušení
vlasů a dokonale je vyživují

230 ml | 501011
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COMPLETE CARE
V zájmu vašeho zářivého a oslnivého úsměvu jsme vytvořili vysoce specializované produkty pro
každodenní péči o dutinu ústní. Díky dokonale vybraným aktivním složkám získáte krásné, bílé zuby a
zdravé dásně.

EFEKTIVNÍ REDUKCE
DISKOMFORTU
PŘI KONZUMACI
HORKÝCH NEBO
STUDENÝCH
POTRAVIN

OBNOVUJE
PŘIROZENOU BĚLOST
ZUBŮ JIŽ PO DVOU
TÝDNECH
POUŽÍVÁNÍ

PASTA NA CITLIVÉ ZUBY

BĚLÍCÍ ZUBNÍ PASTA

Snižuje nepohodlí spojené s odhalenými kanálky zuboviny. Je
dokonalým řešením pro citlivé zuby a dásně.

Ohromujte krásným úsměvem plným lesku. Díky dokonale
vybraným aktivním složkám pasta již po dvou týdnech používání
výrazně obnovuje přirozenou bělost zubů.

SENSITIVE TOOTHPASTE

` zvyšuje komfort při jídle a pití
` jemné složení zubní pasty chrání citlivé zuby a zároveň
pomáhá udržovat silné dásně

`

určena pro dospělé

75 ml | 501006

WHITENING TOOTHPASTE

` odstraňuje zabarvení způsobené konzumací určitých druhů
potravin – například kávy nebo čaje – a kouřením

` bohaté složení, které obsahuje fluorid sodný, účinně

mineralizuje sklovinu, posiluje ji a snižuje riziko vzniku
zubního kazu

` určena pro dospělé
75 ml | 501008

3V1

JEDINEČNÉ,
TRANSPARENTNÍ
SLOŽENÍ BEZ
UMĚLÝCH
BARVIV A
ALKOHOLU

ÚSTNÍ VODA S JEMNOU MÁTOVOU
PŘÍCHUTÍ
MILD MINT MOUTHWASH

Díky svému vysoce specializovanému složení dokonale doplňuje
každodenní péči o zuby a dásně. Efektivně dosáhne i na místa,
kam se zubní kartáček nedostane, čímž pomáhá při dokonalé
péči o dutinu ústní. Jemná chuť máty poskytuje čistotu ústům a
dlouhodobé osvěžení dechu. Neobsahuje umělá barviva.

` předchází usazování zubního plaku, což je jedna z nejčastějších
příčin vzniku zubního kazu, zubního kamene a paradontózy

` dlouhotrvající osvěžení dechu
` neobsahuje alkohol
` určena pro dospělé
500 ml | 501009

TROJITÁ SÍLA PRO
SILNÉ DÁSNĚ:
ZKLIDŇUJE,
REGENERUJE A
CHRÁNÍ

ZUBNÍ PASTA NA OCHRANU DÁSNÍ
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Díky specializovanému složení, vyvinutému odborníky, poskytuje
zubní pasta komplexní podporu lidem s citlivými dásněmi, zároveň
je účinnou prevencí paradentózy. Jemné složení účinně čistí zuby a
zabraňuje vzniku zubního kamene.

` trojnásobná síla: zklidňuje podrážděné dásně, regeneruje je a
chrání před mikro-poškozením

` je dokonalou prevencí paradentózy
` určena pro dospělé
75 ml | 501007

VYJÁDŘETE SE

Teplé počasí a bezstarostné období, které jsou typické pro jaro a léto, jsou nyní ukryté
v make-upu. Přirozeně rozzářená pleť s výraznými akcenty je hlavním trendem nadcházející
sezóny. Barevné oční linky oživí jakoukoli stylizaci s odkazem na energii barevných
60. let. Jako kontrast se objevily i černé linky v retro stylu pro milovnice klasického
líčení. Budeme také experimentovat s metalickými očními stíny. Výjimečné události
oslavte ve stylu glamour díky zářivému efektu šperků, které lze přilepit přímo na kůži.
Vrátily se také lesky na rty, které se třpytí jako vodní hladina – jak ty jednobarevné,
tak i ty se třpytivými částečkami. Každá z vás si jistě najde něco pro sebe.

Vizualizace barev dekorativní kosmetiky je pouze orientační a skutečné
odstíny se mohou mírně lišit od barev na obrázku v závislosti na světle,
kvalitě tisku nebo nastavení monitoru.
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SPRING-SUMMER
TRENDS IN 2020
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SKY IS THE LIMIT
Za barvu roku 2020 Institut Pantone vybral Classic Blue. Odstín připomínající oblohu za soumraku
symbolizuje především mír a klid, ale také důvěru a touhu po stabilitě v dynamicky se měnícím světě,
který ovládá technologie. Má také zaručit pocit domova, bezpečí a pomáhat rozšiřovat horizonty. Při
líčení bude dominovat hlavně na očních víčkách, což jim dodá elegantní vzhled, který bude skvěle
kontrastovat s bledou pletí.

DESERT GLOW LIMITED EDITION
BY FEDERICO MAHORA
Inspirováni krásou přírody a pískovými odstíny,
které rozzářily paprsky horkého letního slunce,
jsme se rozhodli vytvořit limitovanou kolekci
DESERT GLOW. Nejkrásnější barvy pouště
– živé a ohnivé za dne, tlumené a tajemné v
noci – objevíte je v Klasických balzámech na rty
Color Intense a Očních stínech MIX & MATCH.
Seznamte se se sedmi úžasnými odstíny a
budete se cítit se jako hlavní hrdinka „Tisíce
a jedné noci“.

Oční stíny: Nautica a Galaxy, Automatická tužka na oči long-lasting:
Ocean Reflection, Metallic Teal a Blue Depth

Více kosmetických přípravků podle nejnovějších trendů najdete v našem katalogu. Označili jsme je
speciálními značkami.
• TREND: DESERT GLOW LIMITED EDITION
END 2020
TR

• TREND: BARVA ROKU
• TREND: ZRCADLOVÉ RTY
• TREND: TŘPYTIVÝ LESK
• TREND: BAREVNÁ LINKA

BA
Sandstorm, Caravan, Shadow, Mirage, Camel, Cleopatra, Pharaoh

RVA OKU
R

• TREND: PŘIROZENÉ LÍČENÍ
• TREND: RETRO POHLED
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NOVINKY V MAKE-UPU
Jedním z hlavních trendů této sezóny jsou rty, které se třpytí jako vodní hladina
díky Lesku na rty s kyselinou hyaluronovou Lustre Effect (str. 108), který jim
zaručí mimořádný lesk, a Lesku na rty Plump Effect s chilli (str. 109) s tisícem
barevných částeček, které zvýrazní vaše trendy líčení. Vyberte si ze šesti
odstínů a užijte si kvalitní složení této kosmetiky.
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OBLIČEJ
Bezchybná pleť, krásně zvýrazněné lícní kosti… Okouzlete svěžím a zářivým vzhledem v každé situaci.

END 2020
TR

6 KROKŮ K PERFEKTNÍ
PLETI

VYTVÁŘÍ MATNÝ EFEKT
A VYHLAZUJE NEROVNOSTI

SILIKONOVÁ BÁZE
SILICONE BASE

PŘ
Í
IRO
EN
ZENÉ LÍČ

1. KROK
Báze
• prodlužuje životnost líčení

Prodlužuje životnost make-upu. Matuje a
zajišťuje svěží vzhled po dlouhou dobu. Činí
pokožku dokonale hladkou a zaručuje menší
viditelnost pórů a vrásek.

` s vitamínem C a E komplexem, který
má antioxidační vlastnosti

` doporučujeme pro pleť, která vyžaduje
zmatnění a má tendenci se lesknout

2. KROK
Make-up
• vyrovnává tón pleti
• pečuje o pokožku

15 ml | 601301

3. KROK
Korektor
• maskuje nedokonalosti pleti

Rozjasňovač
• dodá pokožce mladistvý lesk

EN

RI

` s výjimečně lehkým složením
` nehromadí se ve vráskách, nezatěžuje

D LY

Krémová emulze s béžovým odstínem dodá pleti
krásný zdravý vzhled a jemně vyrovná její odstín.
Dokonale vyhlazuje pleť a zároveň ji chrání před
škodlivým UV zářením.
VEG A

N

F

PODKLADOVÁ BÁZE
POD OČNÍ STÍNY
EYESHADOW BASE

ani nevysušuje pleť

Zvyšuje intenzitu a hloubku barev. Prodlužuje životnost
očního make-upu.

` obohacená o heřmánkovou vodu a výtažky
z aloe a měsíčku

` tělová barva zakrývá nedokonalosti a vyrovnává

` má krásnou vůni

tón pleti

30 ml | 601312

NA

6. KROK

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

RA

5. KROK
Bronzer
• modeluje ovál tváře

MULTIFUNKČNÍ BÁZE POD
MAKE-UP SPF 30

C

H

4. KROK
Pudr
• zabraňuje nežádoucímu
lesku tváře
• fixuje líčení

POUŽÍVEJTE JAKO BÁZI POD MAKE-UP NEBO JAKO
SAMOSTATNÝ KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK

V YS O K Á O

` vhodná pod všechny typy očních stínů
4 g | 606101
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KRYCÍ MAKE-UP COVER EFFECT
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Zajistí polomatný efekt a dokonalý vzhled po neuvěřitelně dlouhou dobu bez efektu
masky. Vzhledem k lehké a hedvábné konzistenci se snadno roztírá. Obsahuje cenné
vitaminy B3 a E.

` odolný vůči vlhkosti
` překryje všechny nedokonalosti
` dokonale vyrovnává odstín pleti
` vysoce pigmentovaný
` velmi účinný – rovnoměrně kryje a dodá pleti matný efekt i při tenké vrstvě
30 ml

SOFT BEIGE

NUDE

601106

601105

OLIVE BEIGE

601107

IDEÁLNÍ PRO KAŽDÝ TYP PLETI

16

H OD I N

16h

ÍA

Ž

V YDR Ž

DLOUHOTRVAJÍCÍ SLOŽENÍ ODOLNÉ VŮČI
VHLKOSTI
• ideální během horkých dnů
• doporučeno pro fyzicky aktivní osoby
• zaručí dokonalý vzhled i během tréninku
• ideální pro slavnostní příležitosti

TOFFEE

601108

DARK BROWN

601109
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LIFTINGUJÍCÍ MAKE-UP BLUR EFFECT
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Dokonale kryje nedokonalosti a vyrovnává tón pleti. Zaručuje dokonalý, mladý a
přirozený vzhled bez efektu masky. Díky lehké tekuté konzistenci se skvěle nanáší.

` předchází lesknutí pleti
` zajišťuje účinek matné úpravy
` vyvolává okamžitý vizuální efekt liftingu
` vhodný pro vegetariány
30 ml

LIGHT NUDE

601204

CLASSIC BEIGE SATIN SAND

601205

601206

PERFEKTNÍ PRO ZRALOU PLEŤ

Blurring efekt je také znám pod pojmem soft focus nebo matující účinek. Tento termín je
dokonale znám z oblasti fotografie. Umožňuje vyhladit veškeré ostré kontury a rozmazat
DŁUGOTRWAŁA FORMUŁA ODPORNA NA WILGOĆ
obraz na fotce tak, aby byl obličej modelky bezchybný a ideálně hladký. V kosmetice lze
• doskonały na upalne dni
vytvořit
podobně
překvapivý
• polecany
osobom
aktywnym
fizycznie účinek. Díky složkám se specifickými optickými vlastnostmi
tvoří
na
povrchu
pokožky
vrstvu,nawet
která
rovnoměrně
• pozwala cieszyć się perfekcyjnym wyglądem
podczas
treningu odráží a rozptyluje světlo, a tím maskuje
nedokonalosti
pleti.
• idealny na tzw. wielkie wyjścia
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MINERÁLNÍ SYPKÝ PUDR

Rozjasní čelo

Vynikající pro zafixování make-upu a jeho dokonalé
zakončení. Obsahuje oxid křemičitý, který opticky
redukuje vrásky a drobné nedokonalosti pleti.

Opticky zvětší oči

MINERAL LOOSE POWDER

` s kaolinem, který absorbuje kožní maz
` vysoce účinný a dlouhotrvající

PERFECT BEIGE

602011

10 g

Rozjasní pohled
Zvýrazní lícní kosti

SAMETOVÁ PLEŤ, PERFEKTNĚ
VYROVNANÝ TÓN PLETI

Zeštíhlí a vymodeluje
nos

Vyplní rty
Zvýrazní bradu a zvětší
dolní ret

MAKE-UP FIXAČNÍ SPREJ
MAKE UP SETTING SPRAY

Vytváří neviditelný film, který chrání
make-up. Nezanechává pocit lepkavosti
nebo stažení.

` osvěžuje a dodává zdravý lesk
po celý den

` ve formě lehké hydratační mlhy
100 ml | 609003

TEKUTÝ ROZJASŇOVAČ 3D GLOWING DROPS
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Bleskově rozsvětluje pleť a dodá jí třpytivý vzhled. Tekutý přípravek je hedvábně
jemný. Nezanechává šmouhy a neucpává póry.

` přináší úžasně svěží a zářivý vzhled
` opticky omlazuje pokožku a minimalizuje známky únavy
` perfektní pro líčení technikou strobingu
` receptura obsahující olej z pšeničných klíčků a betain
` pro bodové použití na různá místa obličeje a těla
` lze ho aplikovat pod make-up, nebo místně na make-up

a dokonce jej lze i smíchat s make-upem těsně před aplikací

` s pipetou umožňující pohodlné dávkování
` vhodné pro vegetariány
10 ml | 601311

JAK VYTVOŘIT
LÍČENÍ METODOU
STROBINGU
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MIX & MATCH
Vybírejte, kombinujte, vyměňujte – díky magnetickým kazetám MIX & MATCH si sestavíte kosmetickou
paletu, která bude přesně vyhovovat vašim potřebám. Vytvořte si dokonalý set očních stínů, pudrů,
tvářenek a rozjasňovačů.

KAZETA XXL

KAZETA XL

XXL PALETTE

XL PALETTE

608121

608120

Do kazety se vejdou:

24 x

12 x

Do kazety se vejdou:

6x

16 x

8x

4x

JAK VYTVOŘIT SADU MIX & MATCH
KROK 1

KROK 2

KROK 3

VYBÍREJTE

KOMBINUJTE

VYMĚŇUJTE

Vyberte si kazetu ideálně přizpůsobenou svým
potřebám

libovolné přípravky

kdykoli budete mít chuť –
experimentujte s odstíny a hrajte si s
rozložením přípravků

Příklad

Příklad

stíny

XL

velká
tvářenky
a rozjasňovače

malá
XXL

pudry
Příklad

Příklad

KAZETA
PALETTES

Ideální pro ty, kteří oceňují praktičnost
a pohodlí. Do kazet se vejdou všechny Vaše
nápady – sestavíte v ní přípravky, s pomocí
kterých vytvoříte perfektní líčení. Omezuje
Vás pouze Vaše představivost.

POHODLNÉ ZAVÍRÁNÍ NA MAGNETKU
JE IDEÁLNÍ JAK NA CESTOVÁNÍ, TAK PRO
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

VELKÁ KAZETA

MALÁ KAZETA

LARGE PALETTE

SMALL PALETTE

608102

608101

Do kazety se vejdou:

8x

4x

Do kazety se vejdou:

2x

4x

2x

1x
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MIX & MATCH
Pudry MIX & MATCH zaručí, že vaše líčení vydrží ve skvělém stavu mnohem déle. Zajistí hedvábný
efekt a nezatěžují póry, díky čemu bude pokožka dýchat. Kromě toho má každý z nich jedinečné
vlastnosti speciálně vyvinuté pro různé typy pleti. Vyberte si ten pravý pro vás.

PORCELAIN

(15 g) 602002

` vyrovná odstín pleti
` zakryje nedostatky
` doporučuje se

zejména pro
problematickou pleť

SJEDNOCUJÍCÍ
A KRYCÍ PUDR

SAND BEIGE
(15 g) 602005

GOLDEN TAN

` minimalizuje viditelnost

(14 g) 602001

` vyrovnává odstín pleti
` ideální pro citlivou

CINNAMON ROLL

nedokonalostí

pokožku, sjednotí
zabarvení pokožky

(14 g) 602019

` oživuje pleť
` zaručí přirozený
efekt opálení

KORIGUJÍCÍ PUDR

CAMEO BEIGE

` s rozjasňujícími
částečkami

ROZJASŇUJÍCÍ
BRONZUJÍCÍ PUDR

(13 g) 602006

WARM ALMOND
(13 g) 602003

` minimalizuje tvorbu
mazu

` prodlužuje

trvanlivost
podkladu

` nevytváří efekt
masky

MATUJÍCÍ PUDR

RADIANT GLOW
(14 g) 602018

` jemně rozjasní pokožku
` zaručí pleti mladistvý
a svěží vzhled

PUDR
POWDER

` dodává pokožce zářivý
a uvolněný vzhled

13 g, 14 g, 15 g
ROZJASŇUJÍCÍ
PUDR
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ROZJASŇOVAČ
HIGHLIGHTER

Jediným dotekem štětce bude vaše
pleť oslňovat jako hvězda.

THE ONE

` efekt odpočaté pokožky
` líčení ve stylu glamour
` zvýrazňuje přirozenou záři pleti

602102

6,5 g
AFTERGLOW

602103

WHITE GOLD

602101

TVÁŘENKA
BLUSH

COCKTAIL PEACH

602202

WILD SUNSET

602204

Díky širokému spektru barev jistě
naleznete perfektní tvářenku
přímo pro vás.

` účinek vyživené pleti
` dodává zdravý tón
` dokonalé se nanáší
6,5 g

DESIRE

602203

CHARISMA

602201

AMOUR

602205

LIBERTÉ

602206
TŘPYTIVÁ

VYPADÁ SVĚŽE A MLADISTVĚ NA
PLETI JAKÉHOKOLI ODSTÍNU
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OČI
Zvýrazněte krásu vašich očí. S pomocí naší kosmetiky vykouzlíte vzrušující oční make-up – denní i večerní.
Intenzivní barvy a extrémně odolné produktové vzorce vám zajistí svůdný a neodolatelný pohled.

ZVOLTE IDEÁLNÍ OČNÍ STÍNY K BARVĚ VAŠICH OČÍ
MODRÉ NEBO ŠEDÉ
•

kontrastní odstíny: hnědá, měděná,
béžová, zlatá, oranžová, broskvová,
korálová, fialová, růžová

•

harmonické odstíny: šedá, světle modrá,
tmavě modrá, grafitově šedá, stříbrná

ZELENÉ
•

kontrastní odstíny: fialová, růžová,
purpurová, korálová

•

harmonické odstíny: zelená, béžová,
zlatá, měděná, hnědá, šedá, grafitově
šedá

SVĚTLE A TMAVĚ HNĚDÉ
•

•

kontrastní odstíny: tmavě modrá,
světle modrá, zelená, tyrkysová, fialová,
purpurová, růžová
harmonické odstíny: hnědá, béžová,
měděná, zlatá, oranžová, korálová

END 2020
TR
KAZETA OBSAHUJE OČNÍ STÍNY:

• GALAXY (606010)
• NAUTICA (606017)

BA

RVA RO KU

• COPPER GODDESS (606016)
• SHOWTIME (606009)
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MIX & MATCH
DESERT GLOW LIMITED EDITION

NOVÉ ODSTÍNY
MIRAGE

(3 g) 606085

CAMEL

(3 g) 606084

CLEOPATRA

PHARAOH

PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

DARK CHOCOLATE ALCHEMY
(2,8 g) 606018 (2,5 g) 606004

SIN

COPPER GODDESS

(3,5 g) 606083

(3,5 g) 606082

MATNÝ EFEKT

FIRST LOVE

(3 g) 606012

ANONYMOUS
(2,8 g) 606022

NAUTICA
(2,5 g) 606017

FADE TO BLACK
(3 g) 606005

CHERRY COLA
(3 g) 606006

SATÉNOVÝ EFEKT

DOLCE VITA

GALAXY

(2,5 g) 606015 (2,8 g) 606010

(3 g) 606014

(3 g) 606016

GLAMOUR EFEKT SE TŘPYTKAMI

SHOWTIME

(2,5 g) 606009

INFUSION

(3 g) 606003

AUBERGINE QUEEN

(2,8 g) 606007

OČNÍ STÍNY

END 2020
TR
KAZETA OBSAHUJE OČNÍ STÍNY:

EYESHADOW

• MIRAGE (606085)

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

TŘPYTIVÝ EFEKT

• CAMEL (606084)

DE
MOONDUST

(2,8 g) 606021

GOLDEN RULE

(2,5 g) 606011

LOVELY ORCHID

(2,6 g) 606074

• PHARAOH (606082)
S E R T G LO W

• CLEOPATRA (606083)
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MIX & MATCH

ARCHITEKT OBOČÍ
EYEBROW CREATOR

Oči jsou zrcadlem duše a obočí je jejich rám.
Proto je důležité, aby správně vyniklo.

` zvýrazňuje barvu a tvar obočí
` ideálně dávkuje množství stínu
` pohodlně se používá
` praktický a kompaktní
607025

ARCHITEKT OČÍ
EYE ZONE CREATOR

Tento multifunkční produkt k líčení očí Vám umožní být
tvůrkyní neodolatelného pohledu.

` zároveň bleskurychlé i perfektní líčení
` odolný vůči vlhkosti
` vejde se do každé kosmetické taštičky
` pro opakované použití: umyjte aplikátor pod tekoucí

45,90 PLN

vodou, osušte a znovu použijte

606066

ZAJIŠŤUJE IDEÁLNÍ
TVAR OBOČÍ

DOKONALÉ NANÁŠENÍ
STÍNU NA VÍČKO

UMOŽNÍ NAKRESLIT
PŘESNOU LINKU

RYCHLE A PŘESNĚ
ZVÝRAZŇUJE OBOČÍ

POSTAČÍ AŽ NA
150 APLIKACÍ

STÍNY NA OBOČÍ NÁPLŇ
EYEBROW SHADOW REFILL

OČNÍ STÍNY NÁPLŇ

Díky třem univerzálním odstínům si můžete snadno
vybrat barvu, která vyhovuje vašemu typu krásy.

EYESHADOW REFILL

Bronzový lesk nebo lesklé stříbro? Nebo obojí najednou?
Vyberte si své oblíbené barvy očních stínů a přidejte
je k profesionálnímu líčení.

` zajišťuje přirozený vzhled
` krásně zvýrazňuje obočí
` skvěle se nanáší
` perfektně modeluje tvar obočí

` ve čtyřech módních odstínech
` složení pro dlouhou trvanlivost
` skvěle se nanáší

0,8 g

0,8 g

Ideální
pro brunetky

ALMOST BLACK

607023

Ideální pro ženy
s kaštanovými
vlasy

PURE BROWN

607024

Ideální pro
blondýny

LIGHT BROWN

607022

CREAMY FLASH

606060

SILVER SHINE

606063

TAUPE GLOW

606064

BROWN SHIMMER

606062
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OČNÍ KRÉMOVÝ STÍN
LONG-LASTING SPARKLE

LONG LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW

Na víčkách zanechá podmanivý intenzivní lesk. Díky
konzistenci krémového prášku se snadno nanáší
a nehromadí se v záhybech kůže.

V EG AN F

RI

E

` extrémně účinný a odolný, vydrží i celý den
` rychle ztuhne na víčkách, díky čemuž získají
ohromující lesk

` nelepí a neodlupuje se
3,5 g

ICE PALACE

606075

END 2020
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HRAJTE SI S MAKE-UPEM
STÍNUJTE SYTOST BARVY
APLIKACÍ DALŠÍCH VRSTEV

GOLDEN TREASURE

606076

COPPER GRACE

606077

UŽÍVEJTE SI SNADNÉ
POUŽÍVÁNÍ
PRSTEM NABERTE MALÉ
MNOŽSTVÍ STÍNU A NANESTE
NA OČNÍ VÍČKA

607027

VIOLET VELVET

607030

BLUE DEPTH

607028

METALLIC TEAL

607029

GRAPHITE DIMENSION

607026

OCEAN REFLECTION

607004

607005

DARK BLUE

101

DECADENCE BLACK
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AUTOMATICKÁ TUŽKA NA OČI
LONG-LASTING
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

ECRU IDEAL

607032

CLASSIC WHITE

607031

Výrazné nalíčení očí po neuvěřitelně dlouhou dobu? Od této
chvíle je to možné! Je vhodná jak na denní, tak na večerní
líčení. Precizně narýsuje silné i tenké linky.

` udržuje se bez rozmazávání až 12 hodin
` díky jemné, sametové konzistenci se snadno nanáší
` praktický, automatický mechanismus se

zabudovaným ořezávátkem usnadňuje rychlé a přesné
nalíčení

` široká škála barev – jistě si vyberete tu svou
` testováno pod dohledem očního lékaře

DLOUHOTRVAJÍCÍ TUŽKA NA OČI KAJAL

0,31 g

LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL

Okouzlujte krásným a hlubokým pohledem. Naneste tužku na linii horního víčka tak, aby ho
vizuálně zvětšila a rozjasnila, zároveň tak odstraní známky únavy.

LN

Á
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` neskutečná životnost – až 12 hodin
` použijte ji pro vizuální zvětšení očí, kterým díky ní poskytnete odpočatý a svěží vzhled
` extrémně trvanlivá a odolná vůči rozmazávání
` s praktickým ořezávátkem v těle tužky
` testována očním lékařem

efekt: VĚTŠÍ OČI,
SVĚŽÍ POHLED

BA

RE V

N Á LI N

KA

efekt: HLUBOKÝ,
OKOUZLUJÍCÍ
POHLED
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BISTRE

607012

AUBURN

Uchovávejte

ve svislé poloze hrotem dolů!

607013

POMOCÍ HOUBIČKY
NA ROZTÍRÁNÍ VYTVOŘTE
SVŮDNÉ KOUŘOVÉ
LÍČEN

AUTOMATICKÁ TUŽKA NA
OBOČÍ
AUTOMATIC BROW PENCIL

Zvýrazní tvar obočí a opticky ho zhustí.

` zaručuje hlubokou, dlouhotrvající barvu
a přirozený efekt

` s praktickým ořezávátkem v těle tužky
0,31 g

DIAMANTOVÁ TUŽKA NA OČI

OČNÍ LINKA

TEKUTÁ OČNÍ LINKA

Třpytivé částečky, které se podobají diamantům,
učiní vaše oči jiskřivé.

Intenzivní čerň a neuvěřitelná přesnost pro
výrazně koketní oční make-up.

` fascinující
` voděodolná

` dlouhotrvající efekt bez potřeby oprav

Nádherně zdůrazňuje kontury očí,
díky optickému zhuštění řas dodává
pohledu intenzitu.

DIAMOND EYE PENCIL

0,34 g | 607006 CRYSTAL BLACK

BOTTLED EYELINER

během dne!

` hypoalergenní
5 ml | 607001 DEEP BLACK

LIQUID EYELINER

` skvělý způsob pro rychlý a
elegantní make-up

` přesná a snadná aplikace
1,1 ml | 607009 CARBON BLACK
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LASH EXPERT ŘASENKA

VODĚODOLNÁ ŘASENKA

Perfektní oční make-up až na 12
hodin, bez rozmazávání a drolení.

Dodá řasám neuvěřitelný objem, zatímco
perfektně tvarovaný kartáček umožňuje
rovnoměrné nanesení řasenky od kořínků
až ke konečkům, což řasám dodá efekt
prodloužení. Prchavý silikon, obsažený ve
složení, zajišťuje dlouhou výdrž řasenky.
Zaručte si krásný a svůdný pohled za pár
chvil!

LASH EXPERT MASCARA

` maximálně prodloužené a
koketně natočené řasy

` asymetrický, flexibilní kartáček:
zatímco menší štětinky oddělují
a zvýrazňují i ty nejmenší řasy,
větší štětinky řasy tvarují a
nadzvedávají

11 ml | 607105 GLAM BLACK

VOLUMIZING VODĚODOLNÁ MASCARA

`

díky voděodolnosti je řasenka
chráněna před působením vody a
vlhkosti

` vhodná pro vegany
8 ml | 607108

FENOMENÁLNÍ
ŘASENKA

PHENOMENAL MASCARA

Pokročilé složení a velmi precizní
kartáček zaručují panoramatický
efekt řas.

`

s inovativní složkou podporující
růst řas

TŘÍFÁZOVÁ ŘASENKA
3 STEP MASCARA

Inovativní složení dodává řasám
maximální objem a zajišťuje jejich
důkladnou hydrataci.

` 3 v 1: prodlužuje, zhušťuje,
nadzvedává

` výjimečný tvar kartáčku

` prodloužené, zhuštěné, dokonale

umožňuje aplikaci řasenky od
kořínků až ke konečkům

` flexibilní mini kartáček dokonale

8 ml | 607103 PERFECT BLACK

oddělené a natočené řasy
zdůrazní i ty nejkratší a
nejjemnější řasy

10 ml | 607104 INTENSE BLACK
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VELKÝ OBJEM
AŽ 13,5 ML

SÉRUM PODPORUJÍCÍ
RŮST ŘAS
EYELASH ENHANCING SERUM

ŘASENKA LEGENDARY FULL HD LASHES

VODĚODOLNÝ GEL NA
ŘASENKU

LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Díky pokročilé receptuře dodá řasám extrémní objem, svůdně je
nakroutí a maximálně prodlouží. Speciálně navržený kartáček přesně
odděluje a zvýrazňuje všechny řasy, i ty nejkratší.

` dokonale zvednuté a opticky výrazné řasy už po první aplikaci
` netvoří hrudky, neodlupuje a nerozmazuje se
` obsahuje vosky, které vyživují řasy a zlepšují jejich stav
` díky výtažku z ořechu a inovativního hexapeptidu-1 zaručí jemný
efekt pigmentace

13,5 ml | 607039

VODĚODOLNÁ LASH TOP COAT

Vytvoří na řasách neviditelný povlak, který
promění každou řasenku ve voděodolnou.
Chrání před drolením a rozmazáváním.

` chrání řasy před vlhkostí a vodou
` hypoalergenní
MNOHOROZMĚRNÝ
EFEKT FULL HD

8 ml | 607106

Díky účinnému bimatoprostu
(nejúčinnějšímu stimulantu růstu chloupků)
sérum podporuje růst řas, zhušťuje je
a posiluje, viditelně zlepšuje jejich stav.
Produkt je vhodný i pro nositele kontaktních
čoček (před použitím je nutné čočky
vyjmout z očí), osoby po chemoterapii, na
prodloužené a zahuštěné řady, permanentní
make-up, stejně jako henu.

` silnější a delší řasy
` vyživuje a regeneruje i ty nejmenší řasy
3 ml | 607107
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RTY
Jemně zvýrazněné nebo se silnou a sytou barvou? Pokud se jedná o líčení rtů, máte neomezený výběr.

LESK NA RTY S KYSELINOU HYALURONOVOU
LUSTRE EFFECT
LUSTRE EFFECT HYALURONIC LIP GLOSS

Obsahuje kyselinu hyaluronovou, která dokonale hydratuje jemnou
pokožku rtů a zanechává ji jemnou a hladkou. Lesklé, poloprůhledné
odstíny zaručí přirozený vzhled, díky čemu se hodí na každý den
i slavnostní příležitosti.

NOVINKA

` opticky zvětšuje rty
` zaručí smyslný vzhled a pružnost
` pravidelné používání zlepšuje jejich stav
` s pohodlným, měkkým aplikátorem
` nelepí se a krásně voní
7 ml

END 2020
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NOVINKA
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OKAMŽITÝ VYHLAZOVACÍ
EFEKT

EFEKT VODNÍ
HLADINY
OSLŇUJÍCÍ
ROZJASŇUJÍCÍ
ČÁSTEČKY

EFEKT VODNÍ HLADINY

LESK NA RTY S ÚČINKEM CHILI PLUMP
EFFECT
PLUMP EFFECT CHILI LIP GLOSS

Díky tisícům třpytivých částeček opticky zvětšuje rty, které budou po
jeho aplikaci neodolatelné. Výrazné módní barvy rtům dodají svůdný
vzhled a zvýší přitažlivost, která dřímá v každé ženě.

` s extraktem z chilli papričky
` lákavě zvětšuje rty
` s pohodlným, měkkým aplikátorem
` nelepí se a krásně voní
UNICORN DUST

604036

CLASSY LADY

604037

RASPBERRY KISS

604038

VERY CHERRY

604039

CANDY FLOSS

604040

GOLDEN SHINE

604041

7 ml
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SANDSTORM

PASSIONATE FIRE

END 2020
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604042

604229

CARAVAN

AMAZING NUDE

604043

604231
DE

S E R T G LO W

SHADOW

SPLENDID MAGENTA

604045

604234

VIBRANT FUCHSIA

604224

SMOKED LYCHEE

604225

NOVÉ ODSTÍNY

BLAZING CORAL

604220

RTĚNKA COLOR INTENSE
COLOR INTENSE LIPSTICK

Zaručuje plné pokrytí rtů intenzivní barvou. Její použití je čistým
potěšením – díky krémové konzistenci se velmi snadno nanáší.
Obsahuje vyživující chia olej, díky kterému rtěnka nevysušuje rty.
Ty tak vypadají hladce a lákavě.

CUTE PINK

604223

` zaručuje sametový, matný povrch a intenzivní barvu, která na
rtech vydrží po dlouhou dobu

` s cenným olejem z chia semínek
` díky své krémové struktuře rtěnka nelepí a nabídne vám

RAVISHING ROSE

604222

dlouhotrvající pocit pohodlí – nebudete ani cítit, že ji máte
PLUM CHOCOLATE

604227

BURGUNDY WINE

604233

CARMINE BLISS

604230

SWEET CORAL

604228

PASSIONATE RED

604226

CLASSIC RED

604232

4,2 g

CLASSIC NUDE

604221
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HOT RED

MAUVE

CRIMSON

CREAMY

604014

604010

604009

604016

TAFFY

BLUSH

ROSE

VIOLET

604011

604017

CERISE

604012

604013

604015

CLARET

604018

DLOUHOTRVAJÍCÍ MATNÁ TEKUTÁ RTĚNKA
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Vynikající matné nalíčení, které na vašich rtech vydrží po celé hodiny. Ultra lehké složení zaručuje
nejen dokonalý, intenzivně matný povrch, ale zároveň nezatěžuje rty a poskytuje jim jedinečný pocit
pohodlí. Také je nevysušuje díky vzácným přírodním ingrediencím, jako je včelí vosk a avokádový
olej. Její snadné použití a dlouhotrvající barvu – bez pocitu lepkavosti, vysušení nebo rozmazání – si
zamilujete již od první aplikace.

` konec častých oprav make-upu – rtěnka vydrží až 6 hodin
` jedinečná kompozice zajišťuje intenzivní matnou barvu, která nejenže nevysušuje rty, ale
navíc hydratuje

` díky přesnému aplikátoru a hedvábné konzistenci s příjemnou vůní se líčení rtů stane
skutečným požitkem

6 ml
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ODLIČOVAČE

Dokonale čistá pleť ráno a před spaním je receptem na zdravou pleť. Nezapomeňte na to a mějte
správné odličovače vždy po ruce.

RUCE

Víte, co se říká: vaše ruce jsou vaší vizitkou. Dobře o ně pečujte! Doporučujeme každodenní péči
o nehtové kůžičky a posilující kondicionéry, díky tomu budou vaše nalakované nehty vždy vypadat
zdravě a elegantně.

MILKY DREAM

TRENDY BEIGE

COPPER LUSTRE

GLAM BROWN

COTTON CANDY

PINK RAPTURE

LEGENDARY FUCHSIA

CHIC PINK

PASTEL HEATHER

LILAC EFFUSION

TRENDY VIOLET

OCEAN IN THE SUN

STYLISH RED

POSH RED

MYSTERIOUS CLARET

PEARLY RASPBERRY

603150

603146

603144

603103

603106

603143

603148

603104

603136

603149

603142

603120

METALICKÝ

ODLIČOVACÍ RUČNÍK

DVOUFÁZOVÝ ODLIČOVAČ

Důkladně odstraňuje i voděodolný make-up
bez použití kosmetiky.

Jemně, ale velmi účinně odstraňuje oční
make-up a nalíčení rtů, a to i voděodolné.

` stačí ho navlhčit vodou
` vhodný pro všechny typy pleti,

` zanechává pokožku hydratovanou,

MAKEUP REMOVER TOWEL

dokonce i pokožku citlivou

608107

2 PHASE MAKEUP REMOVER

jemnou a hebkou

` hypoalergenní
150 ml | 609001

ODLIČOVACÍ MICELÁRNÍ
VODA
MICELLAR LOTION

Odstraňuje make-up a čistí pleť, dokonale ji
připravuje na další ošetření.

` vyrobená na bázi růžové vody
z damašských růží

` dokonale osvěžená pleť
150 ml | 609002

LAK NA NEHTY GEL FINISH
NAIL LACQUER GEL FINISH

Mimořádně lesklé složení s efektem gelového
zakončení.

` poskytuje sytou, dlouhotrvající barvu a vynikající
krytí již při první aplikaci

` odolný vůči odlupování, oděru a zmatnění
` s pohodlným a širokým štětečkem
11 ml

603107

603102

603140

603138
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KRÉM NA NEHTY
A NEHTOVÉ KŮŽIČKY

KONDICIONÉR NA NEHTY
8V1

CUTICLE & NAIL CREAM

NAIL CONDITIONER 8 IN 1

Dobře upravené nehtové kůžičky a krásné,
zdravé nehty díky intenzivní péči.

Skutečně multifunkční: intenzivně
regeneruje, posiluje, chrání, zajišťuje
hladkost, obnovuje lesk, rychle zasychá
a má dlouhotrvající efekt.

` s posilujícím arganovým olejem

a regeneračním bambuckým máslem

` hydratuje, obnovuje jemnost nehtových
kůžiček a dodává pružnost nehtovým

UŽ

ITÍ U V L

7 dní
KONDICIONÉR NA NEHTY
S KERATINEM
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN

Navržen pro třepící se nehty.

SVRCHNÍ LAK HYBRID LOOK

` keratin regeneruje a zpevňuje nehtové

Nalakovaným nehtům dodá úžasný lesk a efekt hybridní manikúry bez
použití UV lampy. Jedinečné složení účinně chrání před odštípnutím
a oděrem laku.

11 ml | 603006

NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

` nevyžaduje použití UV lampy
` zdůrazňuje intenzitu barvy
` prodlužuje trvanlivost manikúry až na 7 dní
` lze jej odstranit jakýmkoli typem odlakovače
11 ml | 603152

10 ml | 603005

A

PY

BEZ

O

a stav poškozených nehtů

` zabraňuje lámání a třepení nehtů

M

P

15 ml | 603003

` viditelně zlepšuje vzhled

ploténky a chrání je před poškozením

ZPEVŇOVAČ NEHTŮ
S DIAMANTEM
NAIL HARDENER

Diamantový prášek posiluje a zpevňuje nehty,
dodává jim dlouhotrvající lesk.

` vynikající jako podklad pod lak
10 ml | 603007
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Profesionální nástroje umožňují vytvářet krásný a profesionální make-up. Právě proto jsme
připravili široký výběr štětců, stejně jako další senzační doplňky.

1

4

ŠTĚTEC NA PUDR Č. 402

ŠTĚTEC KABUKI Č. 400

Vhodný pro aplikaci tekutých make-upů, korektorů a bází pod
make-up.

Ideální pro rychlou aplikaci sypkých, lisovaných
a minerálních pudrů

` ze syntetických štětin

` ze syntetických štětin

608402

608400

POWDER BRUSH NO. 402

KABUKI BRUSH NO. 400

2
ŠTĚTEC NA MAKE-UP Č. 403

FOUNDATION BRUSH NO. 403

Vhodný pro aplikaci tekutých make-upů, korektorů a bází pod
make-up.

` ze syntetických štětin
608403

3
OBOUSTRANNÝ ŠTĚTEC NA STÍNY
A LINKY Č. 408

PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

SPREJ NA OSUŠENÍ LAKU
NA NEHTY
NAIL LACQUER DRYING SPRAY

Urychluje schnutí laků a chrání je vůči
šmouhám a škrábancům.

` dodává krásný lesk a zvýrazňuje
barvu laku

50 ml | 603002

ACETONOVÝ ODLAKOVAČ
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Rychle a účinně odstraňuje lak na nehty.
Obsahuje vitamín E, který hydratuje nehty
a panthenol, který zlepšuje jejich kondici.

` odstraňuje i ty nejodolnější laky
` obsahuje vitamín E a panthenol, které

jsou zodpovědné za zlepšení stavu nehtů

150 ml | 603009

BEZACETONOVÝ
ODLAKOVAČ

ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Perfektní pro vytvoření přesného očního líčení! Jedním koncem
můžete dokonale rozprostřít oční stín na víčka a druhým vykreslit
tenkou linii stínem nebo oční linkou podél horní i dolní linie řas. Díky
zahnutému, ergonomickému tvaru usnadňuje aplikaci produktů.

` ze syntetických štětin
608408

Nejen, že odstraňuje lak na nehty, ale také,
díky obsahu ricinového oleje, hydratuje
nehty a pomáhá je udržet v dobré kondici.

` snadné použití
` s vůní jahod a vanilky
150 ml | 603008

1
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ŠTĚTEC NA OBOČÍ Č. 404
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Pro aplikaci produktů na obočí: pudrových, krémových,
gelových a ve formě vosku.

` ze syntetických štětin
608404

121

ŠTĚTEČEK NA OČNÍ STÍNY Č. 406
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Ideální pro přesnou aplikaci veškerých ruhu očních stínů

` ze syntetických štětin
608406

ŠTĚTEC NA STÍNOVÁNÍ Č. 410
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Díky dobře navrženému tvaru je ideální pro roztírání
očních stínů na víčkách. Skvěle spojuje barvy očních stínů a
eliminuje riziko vzniku nevzhledných skvrn.

` ze syntetických štětin
608410

ŠTĚTEC NA TVÁŘENKU Č. 405
BLUSH BRUSH NO. 405

Ideální na aplikaci tvářenek, konturujících a rozjasňujících
udru.

` ze syntetických štětin
608405

ŠTĚTEC NA ROZJASŇOVAČ Č. 409
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Ideální pro aplikaci pudrového rozjasňovače. Jemně
otírá pokožku obličeje a pomáhá dosáhnout přirozeného
výsledného efektu.

` ze syntetických štětin
608409

ŠTĚTEČEK NA RTY Č. 407
LIPS BRUSH NO. 407

Umožňuje rychlé a rovnoměrné nanášení všech typů rtěnek
a lesků na rty s tekutou i krémovou konzistencí.

` ze syntetických štětin
608407

ŠTĚTEC NA BRONZER Č. 401
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Vytvořen pro aplikaci bronzerů a rozjasňovačů.

` ze syntetických štětin
608401
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PRAKTICKÉ ROZMĚRY:
24 x 22 x 18 cm

BEZLATEXOVÁ HOUBIČKA NA
MAKE-UP
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Pomáhá vytvořit dokonalé nalíčení. Ideální pro
aplikaci např. make-upu nebo korektoru.

` neobsahuje latex
` jedinečný, přesný tvar
608104

ŠTĚTEC NA PLEŤOVOU
MASKU

ŠTĚTEC KABUKI
V CESTOVNÍM POUZDRU

PROFESIONÁLNÍ SPREJ
NA ŠTĚTCE

Zajišťuje hygienickou, rychlou a přesnou
aplikaci pleťových krémů a masek různé
konzistence. Díky syntetickým štětinám,
ze kterých je vyroben, neabsorbuje
nadměrné množství produktu a umožňuje
tak rovnoměrné nanesení.

Vždy po ruce! Pohodlné pouzdro, ideální na
nošení v kabelce. Štětec vhodný na sypké,
lisované a minerální pudry.

Okamžitě připraví štětce k dalšímu
použití, účinně odstraňuje zbytky
make-up kosmetiky. Je doporučen pro
kosmetické štětce vyrobené z přírodních
a syntetických štětin.

FACIAL MASK BRUSH

` snadno se čistí a rychle schne
` plochý tvar umožňuje snadné nanášení
a míchání masky

608003

KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

` ze syntetických štětin
608002

KOSMETICKÝ KUFR
MAKEUP ARTIST CASE

Velmi prostorný, obsahuje veškeré doplňky a kosmetiku nezbytnou
pro líčení a manikúru. Je vybaven praktickým zrcadlem, umístěným
pod víkem.

` ideální pro skladování a přepravu kosmetiky
` otevíratelný do stran se čtyřmi praktickými poličkami
608114 | Stříbrný
608115 | Černý
608116 | Růžový

PROFESSIONAL BRUSH SPRAY

` dokonale čistí štětce
` speciální složky udržují štětiny

štětců v dobrém
stavu a poskytují příjemnou vůni

100 ml | 608113

HOUBIČKA NA MAKE-UP

PÁS NA ŠTĚTCE

Dokonale roztírá báze pod make-up, make-upy, tekuté
korektory a krémové tvářenky.

Má až 28 kapes různých velikostí na malé i velké štětce a další
příslušenství. Usnadňuje ukládání vizážistického vybavení
a umožňuje jeho nošení na bocích – nabízí pohodlný přístup
k příslušenství během líčení.

MAKEUP SPONGE

` velmi praktický tvar
608103

MAKEUP BRUSH BELT

` ideální pro profesionální vizážistky i osoby, které svou cestu
s make-upem teprve začínají

` nastavitelný
608108

UŽIJTE SI CHUŤ…

kávy a čajů AURILE, které se zrodily kombinací mimořádné vášně a profesionality. Obzvláště
doporučujeme naše funkční kávy, vyvinuté vědci, které nejen, že lahodně chutnají, ale také
obsahují složky cenné pro Vaše zdraví: vitamíny a minerály. Čaje jsme obohatili o okvětní
lístky a přírodní aromata, takže si každý den můžete vychutnat jejich skvělou chuť.

126

127

INSTANTNÍ KÁVY

PŘÍRODNÍ KÁVY

Probuzení smyslů. Potěšení pro chuťové pohárky. Užijte si okamžik potěšení díky aromatické kávě kdekoli a
kdykoli.

Pro naše přírodní kávy jsme vybrali ušlechtilou Arabicu a její směsi. Její chuť si můžete vychutnat ve všech
formách.

KÁVOVÉ KAPSLE CLASSIC
CLASSIC COFFEE CAPSULES
100% Arabica, jemně mletá, pro kávovary
typu espresso
Kolumbijské odrůdy Arabicy, uzavřené v
našich kapslích, vytvářejí hedvábný odvar s
jemně nakyslými notami.

` v praktických kapslích kompatibilních
se systémem Nespresso®*

INSTANTNÍ KÁVA CREME
CREME INSTANT COFFEE

` původ: Kolumbie
10 x 5,5 g | 802005

Harmonická kombinace z vysoce kvalitních druhů kávy s lahodnou chutí a nádherně
bohatou vůní okouzlí smysly už od prvního doušku. Plný šálek této vytříbené kávy vás
okouzlí výraznou chutí a dodá každému okamžiku jedinečný nádech.

` jemná a dokonale vyvážená
` na povrchu vytváří sametovou pěnu
` jako stvořená pro odpolední setkání s přáteli
80 g | 802001

ZELENÁ KÁVA PURE
GREEN
PURE GREEN COFFEE
INSTANTNÍ KÁVA INTENSE
INTENSE INSTANT COFFEE
Jedná se o kombinaci dokonale sladěných druhů kávy, které vytváří zajímavou výraznou
chuť a mají bohatou vůni. Dodá energii a zaručí vám intenzivní zážitek. Dopřejte si šálek
plný černé energické esence.

` díky liofilizaci zaujme svou silnou chutí s několika aromaty
` pro znalce hlubokých chutí kávy
` ideální na dobrý začátek dne
100 g | 802002

100% Arabica, hrubě mletá, nepražená, v
pyramidových sáčcích
Jemná chuť s výraznými vinnými tóny.
Obsahuje vysoké množství kyseliny
chlorogenové (CGA) a povzbuzující
kofein.

` doporučujeme pro osoby, které

ocení jemnou chuť a pečují o svou
štíhlou linii

` z ekologického zemědělství
` původ: Peru

MLETÁ KÁVA / ZRNA KÁVA
EXCELLENCE
EXCELLENCE GROUND COFFEE /
COFFEE BEANS
100% Arabica
Moka je jednou z nejušlechtilejších odrůd kávy s hlubokou a
hedvábnou chutí.

` originální směs nejlepších zrn africké Arabicy
` původ: region Sidamo, Etiopie
250 g, MLETÁ | 802003
1 kg, ZRNA | 802004

20 x 7 g | 802006

*NESPRESSO® JE REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA VLASTNĚNÁ SPOLEČNOSTÍ SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM WORLD SP. Z O.O. NENÍ SMLUVNĚ, KAPITÁLOVĚ NEBO ORGANIZAČNĚ VÁZÁNA SE
SPOLEČNOSTÍ SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM WORLD SP. Z O.O. NENÍ ANI DRŽITELEM LICENCE ANI DISTRIBUTOREM ZNAČKY NESPRESSO®.
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OCHUCENÉ
KÁVY

FUNKČNÍ KÁVY
Nedostatek energie, nezdravé stravování, stres – začněte s tím bojovat již dnes. Ve vašem boji vám
pomohou naše inovativní funkční kávy, které byly navrženy ve spolupráci s nutričními odborníky.

Čokoláda nebo třešeň – čemu dnes dáte přednost? Lákavé chuti lískových oříšků nebo snad vůni vanilky? Bavte
se a experimentujte s našimi ochucenými kávami – jsou vynikající jak horké, tak ledové. Ochutnejte život.

MLETÁ KÁVA FOCUS
FOCUS GROUND COFFEE
s výtažkem z guarany a hořčíkem
Aromatická káva, obohacená o složky, které pomáhají vyčistit mysl a soustředit se na to,
co je skutečně důležité, zároveň přispívá k odstranění únavy a vyčerpání

` dvojitá síla: s přídavkem kofeinu a guarany
` nepostradatelná pro osoby vykonávající psychickou práci a pro studenty
` DDD* ve 2 šálcích kávy: 30% hořčíku, vitamínu B2, 24% kyseliny pantothenové, niacinu, biotinu
` původ: Východní Asie
250 g | 803003

MLETÁ KÁVA METABOLISM
METABOLISM GROUND COFFEE
s výtažkem z garcínie kambodžské a l-karnitinem
Aromatická a lahodná káva, která dokonale doplňuje proces hubnutí a detoxikace. Při správné dietě a troše sportu se
budete cítit výjimečně lehce.

` doporučujeme pro osoby, které pečují o svou štíhlou linii, válčí s nadváhou nebo ty, které chtějí podpořit
svůj metabolismus

` DDD* ve 2 šálcích kávy: 38% chromu, 30% zinku a vitamínu B2, 24% kyseliny pantothenové, niacinu, biotinu
` původ: Východní Asie
250 g | 803001

MLETÁ KÁVA
HAZELNUT
HAZELNUT
GROUND COFFEE

MLETÁ KÁVA
CHOCOLATE
CHOCOLATE
GROUND COFFEE

MLETÁ KÁVA
IRISH CREAM
IRISH CREAM
GROUND COFFEE

MLETÁ KÁVA
CHERRY
CHERRY GROUND
COFFEE

MLETÁ KÁVA
VANILLA
VANILLA
GROUND COFFEE

Sametová nota lískových
oříšků v dokonalé harmonii
s chutí stimulující kávy
je receptem na úspěšné
ráno a nezapomenutelné
odpoledne.

Klasické, sofistikované
aroma čokolády v
nezapomenutelném duetu s
nejkvalitnější směsí Arabicy
a Robusty zaručuje chvíle
plné odpočinku a vynikající
chuti.

Vynikající whisky a jemná,
sladká smetana obohacují
přirozené aroma čerstvě
pražené kávy, čímž jí
dodávají jemnost. Budete
snít o tom, že toto potěšení
nikdy neskončí!

Silná káva doplněná o
aroma a chuť sladkých
třešní. Každý doušek vás
zavede do prosluněného
třešňového sadu.

Exotické, sladké aroma
vanilky je perfektním
doplňkem chuti přírodní
kávy. Do složení přináší
teplé a radostné poznámky.
Skutečný požitek pro vaše
smysly!

` původ: Východní Asie

` původ: Východní Asie

250 g | 804003

250 g | 804005

` původ: Východní Asie
250 g | 804002

` původ: Východní Asie
250 g | 804001

` původ: Východní Asie
250 g | 804004

MLETÁ KÁVA ENERGY
ENERGY GROUND COFFEE
s výtažkem z guarany a taurinem
Stimulující taurin a komplex vitamínů skupiny B, ve spojení s výraznou chutí naší
kávy, zvyšuje tělesnou psychofyzickou aktivitu. Zvýšená dávka kofeinu z guarany
osvěží a dodá energii na celý den.

` ideální pro osoby fyzicky aktivní, pracující na noční směny, sportovce a
osoby, které často cestují

` DDD* ve 2 šálcích kávy: 30% vitamínu B2, 24% kyseliny pantothenové,
niacinu, biotinu

` původ: Východní Asie
250 g | 803002
*DDD – DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA. VÝZKUMNÉ PŘEDPOKLADY: 10 G KÁVY / 150 ML NÁPOJE.
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Zelené zahrady Číny a Srí Lanky jsou místa, odkud čerpáme skutečné bohatství přírody – nejkvalitnější
čajové lístky. Díky tomu se ve vašem šálku mohou odehrávat skutečná kouzla, která potěší každý den.
MODRÝ ČAJ HAPPINESS
HAPPINESS BLUE TEA

ČERVENÝ ČAJ JOY
JOY RED TEA

ČERNÝ ČAJ EARL GREY NOBLE
NOBLE BLACK EARL GREY TEA

Sypaný čaj Oolong s černým rybízem a přírodní
vanilkovou a broskvovou příchutí

Sypaný čaj Pu-erh se sušenými třešněmi, aronií,
okvětními lístky růží a příchutí třešní

Vynikající, hluboká chuť a tajemná, lehce
smaragdová barva čaje Oolong se rodí během
procesu poloviční fermentace listů. Aromatický
odvar svádí notami černého rybízu a obsahuje zdraví
prospěšné polyfenoly.
` jedinečný čaj s názvem Černý drak
` s celým černým rybízem
` původ: čínská provincie Fujian

Aromatický červený čaj obohacený o přidané
sušené třešně, aronie a jemné okvětní lístky
růže. Obsahuje dobře vstřebatelný přírodní
selen, vitamín E a cenné flavonoidy.
` bohaté aroma s jemnou třešňovou notou
` původ: čínská provincie Junnan

Sypaný čaj Ceylon s přírodním bergamotovým
olejem, okvětními lístky chrpy, pomerančovou kůrou
a citrónovou myrtou

75 g | 805002

75 g | 805001

Kombinace černého cejlonského čaje s přírodním
bergamotovým olejem z Itálie, pomerančovou
kůrou, okvětními lístky chrpy a citrónovou myrtou
vytváří jedinečnou variaci na téma klasického čaje
Earl Grey.
` výrazný charakter, tolik oceňovaný milovníky
Earl Grey
` původ: Srí Lanka

75 g | 805003

ZELENÝ ČAJ EUPHORIA
EUPHORIA GREEN TEA

BÍLÝ ČAJ SERENITY
SERENITY WHITE TEA

ČERNÝ ČAJ HARMONY
HARMONY BLACK TEA

Sypaný čaj Gunpowder s verbenou, citrónovou
trávou, citrónovou kůrou, okvětními lístky slunečnice
a citrónovou příchutí

Sypaný čaj Pai Mu Tan s okvětními lístky růží

Sypaný čaj Yunnan s květy ibišku a jasmínu,
okvětními lístky měsíčku lékařského, sušenými
brusinkami a broskvovou příchutí

Kombinace nejmladších lístků zeleného čaje druhu
Gunpowder a aromatické verbeny, citrónové trávy,
kůry a okvětních lístků slunečnice je klíčem této
energizující kompozice.
` kombinuje sladkou chuť a bohaté, citrónové
aroma
` původ: čínská provincie Zhejiang

75 g | 805004

Ušlechtilý bílý čaj s jemným, květinovým aroma
zaujme sametovou, lehce nasládlou chutí.
Neobvykle jemná, harmonická kompozice
skrývá nepřeberné množství vitamínů A, E a
prospěšné polyfenoly.
` vytvořen z velmi mladých čajových lístků,
extrémně jemný
` původ: čínská provincie Fujian

30 g | 805005

Vybraný černý čaj Yunnan s květy jasmínu a dalšími
jedinečnými přísadami se vyznačuje výraznou,
osvěžující chutí a nádherným, jemně broskvovým
aroma.
` s harmonickou chutí, kterou milují miliony lidí
po celém světě
` původ: čínská provincie Junnan

75 g | 805006

ZAHALTE SE DO SVÝCH
OBLÍBENÝCH VŮNÍ

Parfémy mají mimořádnou sílu – vyzařují kouzlo. Většina z nás sáhne po parfému,
když se chce ponořit do éterického oparu neuvěřitelných pocitů. My jsme se rozhodli
jít o krok dál a vytvořili jsme novou, jedinečnou produktovou řadu PURE HOME,
díky které vás budou vaše oblíbené vůně doprovázet při běžných, každodenních situacích.
Od této chvíle se vaše domácí povinnosti stanou skutečnou
radostí a váš domov bude plný vůní.
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NOVINKY PURE HOME
Aromatická rodina PURE HOME má nového člena – Vonný
sáček (str. 140) v šesti voňavých verzích. Je ideální pro různé
interiéry, např. pro váš domov, do kanceláře nebo do auta.
Dostupné jsou i nové vůně produktů Home Ritual – svíčky
a vonné tyčinky (str. 136-139) a také Vonné sáčky do skříně
(str. 141). Užijte si své oblíbené kompozice PURE a PURE ROYAL
a moderní design, ať už jste kdekoli.
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PURE HOME
Produkty prestižní řady PURE HOME potěší nejen jedinečnými vůněmi, ale také stylovým designem. Vybrali
jsme ty nejkrásnější parfémové kompozice, díky nimž budete každý den zahalovat svůj domov do aury
působivých akordů a rozmazlovat smysly členů domácnosti i hostů.
VONNÉ TYČINKY HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

Díky nim můžete každý den přímo u sebe doma provádět neobvyklý rituál. Dopřejte si trochu luxusu díky unikátním vůním v krásném balení.

` sofistikované vonné kompozice zajistí dlouhodobou a jedinečnou vůni v každém interiéru
` elegantní design
` neobvyklá trvanlivost vůní – až 70 dní
100 ml

DÁMSKÉ
718005 / PURE 05
718018 / PURE 18
718020 / PURE 20
718021 / PURE 21
718032 / PURE 32
718081 / PURE 81
718372 / PURE 372
718413 / PURE 413
718436 / PURE 436
718366 / PURE ROYAL 366
718809 / PURE ROYAL 809

PÁNSKÉ
718052 / PURE 52
718056 / PURE 56
718134 / PURE 134
718472 / PURE 472
718473 / PURE 473
718335 / PURE ROYAL 335

UNISEX
718900 / PURE ROYAL 900

NOVÉ VŮNĚ
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PURE HOME

NOVÉ VŮNĚ

JAK SPRÁVNĚ ZAPÁLIT SVÍČKY
Před každým hořením přistřihněte knot do výšky asi 5 mm, takže plamen bude stabilní a svíčka nebude
kouřit. Nechte ji hořet 3 až 4 hodiny – zabrání se tak tunelizaci (vosk se roztopí rovnoměrně) a díky tomu
svíčka uvolní celou vůni.

STANDARD NEJVYŠŠÍ KVALITY
Vonné svíčky Home Ritual se značkou kvality RAL se vyznačují:
` intenzitou vůně
` rovnoměrným hořením
` kvalitou knotu – silný, bavlněný knot vhodné tloušťky je odolný vůči přetrhnutí a ponoření ve svíčce
` minimalizují dým při hoření, který nezatěžuje dýchací cesty
` snížené množství saze na skle, což zaručuje krásný vzhled svíčky

VONNÁ SVÍČKA HOME RITUAL

DÁMSKÁ

S podmanivou vůní a nejvyšší úrovní kvality. Místnosti dodá smyslné
kouzlo a zároveň je vkusnou ozdobou každého interiéru. Obsahuje
parafin vyrobený díky modernímu procesu hydrorafinace, který splňuje
požadavky německé normy RAL.

719018 / PURE 18
719020 / PURE 20
719413 / PURE 413
719809 / PURE ROYAL 809

HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

` doba hoření od 35 do 40 hodin
` zanořená v elegantním skle
` s nadčasovými vůněmi parfémů PURE a PURE ROYAL
150 g

PÁNSKÁ
719472 / PURE 472

UNISEX
719900 / PURE ROYAL 900
719910 / PURE ROYAL 910
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PURE HOME

PARFÉMOVANÁ KAPALINA
NA ŽEHLENÍ

PERFUMED IRONING LIQUID

Žehlení se stane skutečným potěšením.
Jednoduše nalijte cca 5 ml tekutiny do
žehličky a vaše oblečení bude úžasně vonět.
Dostupná ve třech podmanivých, vonných
variantách.

` dodá oblečení jedinečnou vůni
100 ml

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

NOVÉ VŮNĚ
VONNÉ SÁČKY DO
SKŘÍNĚ
WARDROBE FRAGRANCE

Jedinečná parfémová kompozice ve vaší
skříni, ložnici a kanceláři.

` uvolňuje vůni postupně

NOVINKA

14,2 g, 15,2 g

DÁMSKÉ
DÁMSKÁ
VONNÝ SÁČEK
AIR FRESHENER

Originální kompozice voní stejně krásně jako vaše
oblíbené parfémy PURE a PURE ROYAL. Postupně
uvolňuje výraznou vůni.

` s praktickou elastickou gumičkou k zavěšení
` ideální pro různé interiéry, např. do vaší domácnosti,
do kanceláře nebo do auta

9,5 g, 10,5 g

708051 / PURE 18
708050 / PURE 20
708052 / PURE ROYAL 809

PÁNSKÁ
708049 / PURE 472
708053 / PURE ROYAL 823

UNISEX
708054 / PURE ROYAL 900

708041 / PURE 18
708039 / PURE 20
708018 / PURE 23
708019 / PURE 33
708036 / PURE 413
708436 / PURE 436
708037 / PURE ROYAL 366
708809 / PURE ROYAL 809

PÁNSKÉ
708040 / PURE 472
708473 / PURE 473
708038 / PURE ROYAL 335
708823 / PURE ROYAL 823

UNISEX
708900 / PURE ROYAL 900

PEČUJTE O DOMÁCNOST
BEZ OBTÍŽÍ
Dobře udržovaný, čistý a voňavý domov je místem, kam se vždy chceme vrátit.
Aby se úklid stal skutečným potěšením, vytvořili jsme moderní značku – SMART
& CLEAN. Je to značka té nejvyšší kvality a synonymum moderního přístupu
k péči o domácnost. S profesionálními produkty snadno dosáhnete hygienicky
čisté domácnosti. Snaha o dokonalost nikdy nebyla tak jednoduchá.
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NOVINKY SMART & CLEAN
Dřevěný, laminátový i dýhovaný nábytek – vše bude krásně lesklé díky Mléku na
péči o nábytek (str. 162), které nejen odstraní prach, ale také zabrání jeho hromadění.
Krásnou vůni během uklízení zajistí tři nové Vůně do vysavače (str. 160) a Tekutý
prostředek na mytí nádobí Effective Foam (str. 147) s malinovou vůní v praktické
mini verzi se postará o čisté nádobí během výletů o prázdninách.
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PRODUKTY DO KUCHYNĚ
Naše čisticí prostředky, které jsou určené do kuchyně, jsou ztělesněním vášně a odhodlání, které máme
pro naši práci. Víme, že jsou spolehlivé, protože je sami používáme! Chceme, aby vaše kuchyň byla
přátelským a hygienicky čistým místem.

TEKUTÝ PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ

NOVINKA

EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LIQUID

Inovativní tekuté složení snadno odstraní z nádobí veškerou špínu
a dokonce i tu nejodolnější mastnotu. Skvěle pění, díky čemu je
mimořádně účinný.

` vytváří hustou, aktivní pěnu, která účinně myje nádobí a
zanechává je dokonale čisté a lesklé

` šťavnaté ovocné aroma mění rutinní činnost na skutečné
potěšení

` velmi efektivní – dlouho vydrží
750 ml
Neobsahuje pumpičku, přikoupit zvlášť. 710004

250 ml
Neobsahuje otočné víčko, přikoupit zvlášť. 710006

705014

AVOCADO
& BERRIES

705015.02
(250 ml)

Jemná kombinace
vůní avokáda a
lesních plodů.
Obohacený o
avokádový extrakt
a panthenol.

705015

(750 ml)
RASPBERRY
Se sladkou a
lákavou malinovou
vůní. Obsahuje
extrakt z malin
a allantoin.

ODMAŠŤOVAČ

DEGREASER EXTRA POWER

Neporazitelný v boji proti mastnotě – odstraňuje dokonce
i lepkavé skvrny a připálenou mastnotu. Doporučujeme
zejména na: kuchyňské desky, dřezy, fritézy, digestoře, varné
desky, trouby, grily a hrnce.

` čistí bez zanechání šmouh a škrábanců
750 ml | 705009

TEKUTÝ PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ

BALZÁM NA MYTÍ NÁDOBÍ BABASSU OIL

Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

Snadno si poradí s mastnotou a jinými nečistotami. Obohacený o vitamíny
a rostlinné extrakty, které hydratují a pečují o pokožku rukou.

Účinně odstraňuje mastnotu a usazeniny. Obsahuje glycerin, allantoin
a babassu olej získaný z brazilských ořechů, které zanechávají ruce
příjemně hydratované.

WASHING-UP LIQUID

WASHING-UP BALM

` šetrný k pokožce – pH 5,5

` čisté nádobí, krásné ruce

750 ml

750 ml | 705006

Neobsahuje pumpičku, přikoupit zvlášť. 710004

Neobsahuje pumpičku, přikoupit zvlášť. 710004

705005

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
KUCHYŇSKÝCH POVRCHŮ
KITCHEN CLEANER

Nepostradatelný v každé kuchyni! Díky aktivní pěně
dokonale odstraňuje nečistoty a prach. Zaručuje dokonalou
čistotu bez šmouh a skvrn od vody. Dodatečně jemně leští a
zanechává čištěné povrchy na pohled dobře udržované.

` vynikající pro každodenní použití
750 ml | 705003
Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

ALOE

Obsahuje
výtažek z aloe,
který hydratuje
a regeneruje
pokožku.

705004

RED CITRUS
Doporučujeme
pro suché ruce
– s výtažkem z
exotického ovoce.
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TABLETY NA ČIŠTĚNÍ MYČEK NA NÁDOBÍ
DISHWASHER CLEANER

Eliminují vodní kámen, mastnotu a nepříjemné pachy. Používáním jedenkrát
do měsíce prodloužíte bezproblémový provoz myčky.

80 g / 2 kusy | 705008

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ LEDNIC A
MIKROVLNNÝCH TRUB
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Záruka hygienické čistoty! Prostředek odstraňuje nečistoty, včetně
mastných skvrn, a zároveň podporuje odmrazování. Díky praktickému
rozprašovači se dostane i na obtížně přístupná místa.

` zanechává svěží citrusovou vůni
` pro každodenní použití
750 ml | 705011

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ KERAMICKÝCH DESEK
CERAMIC HOB CLEANER

Moderní složení důkladně čistí a pečuje o čištěné povrchy. Aktivní pěna se
snadno roztírá, nezanechává šmouhy a nepoškrábe čištěný povrch.

` zabraňuje opětovnému ulpívání nečistot
` jemný k čištěným povrchům
750 ml | 705010
Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

TABLETY DO MYČKY 3 V 1

ÚLOŽNÝ BOX

Multifunkční: dokonale myjí a leští nádobí, zároveň chrání
myčku. Odstraňují dokonce i připálené zbytky jídla a ty
nejodolnější skvrny od kávy, čaje, mastnoty nebo vajec.

Tablety do myčky, prací kapsle – tento šikovný box můžete použít na oboje.
Chrání kapsle před vlhkostí. Víko se čtyřmi klipy poslouží jako dětská pojistka.

3 IN 1 DISHWASHER TABS

chrání stříbro proti korozi a sklo proti zmatnění

`
` prodáváme

STORAGE BOX

710001

UNIVERZÁLNÍ
ODVÁPŇOVAČ

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
POVRCHŮ Z NEREZU

Zapomeňte na vodní kámen! Univerzální
odvápňovač okamžitě odstraňuje vodní
kámen i z míst, která jsou těžko přístupná.
Při pravidelném používání prodlužuje
životnost spotřebičů. Doporučujeme na:
varné konvice, ohřívače, sítka, žehličky,
kávovary a další spotřebiče.

Navržen pro péči o prvky a plochy z matné nerezové
oceli. Odstraňuje mastné skvrny a otisky prstů. Čistí,
leští a chrání před opakovaným znečištěním.

DESCALER ALL PURPOSE

po 10 kusech – nakupte tolik tablet, kolik
skutečně potřebujete

180 g / 10 ks. | 981002

` koncentrované kyselé složení
` efektivní a účinný
250 ml | 705013

Rozměry: 19,5 x 14 x 10 cm

INOX CLEANER

` nepoškrábe čištěný povrch a nezanechává
šmouhy

250 ml | 705012
Neobsahuje atomizér, přikoupit zvlášť. 710005
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PRODUKTY DO KOUPELNY
Proměňte vaši koupelnu v říši relaxace. Připravte si sadu své oblíbené kosmetiky, zapalte svíčky a
zapomeňte na každodenní starosti. O vše ostatní se za vás postarají produkty SMART & CLEAN.

ČISTIČ NA WC

UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ TOALETY

TOILET BOWL CLEANER

TOILET CLEANING WIPES

Vyberte si hygienickou čistotu! Čistič účinně odstraňuje všechny
druhy nečistot a vodního kamene. Určený pro mytí záchodové mísy,
keramických a kovových dřezů, vany, vaničky sprchového koutu,
keramických dlaždic, terakoty a kování.

Nejpohodlnější způsob každodenního osvěžení toalety.
Díky čistícím vlastnostem zaručí 100% hygienu. Bezpečné
pro pokožku rukou.

` biologicky rozložitelné
` zanechávají svěží vůni
` intenzivně navlhčené

` hustá konzistence důkladně pokryje čištěný povrch
` nepoškrábe, snadno se oplachuje
` zanechává příjemnou vůni

84 kusů | 707001

750 ml

TEKUTÉ MÝDLO
LIQUID SOAP

Poskytne vaší pokožce dokonalou čistotu a hydrataci! Pečlivě vybrané složky
našich mýdel důkladně myjí a jemně vyživují, zanechávají příjemnou vůni.

500 ml

707003

BLOOMING
POWER
Podmanivá vůně
jarních květin.

707002
EXOTIC
FRUITS

Radostná vůně
exotického
ovoce.

TEKUTÝ ČISTIČ NA
KOUPELNY

TEKUTÝ ČISTIČ NA
SPRCHOVÉ KOUTY

Aktivně odstraňuje vodní kámen i mýdlové
usazeniny. Obsahuje inovativní přísady, které
zabraňují tvorbě vodních skvrn.

Čistý a zářivě lesklý sprchový kout! Díky
křemičitým nanočásticím vytváří ochranný
film, který omezuje opětovné ulpívání nečistot,
usazenin a vodní páry.

BATHROOM CLEANER

SHOWER CLEANER

` pečuje a dodává jemný lesk
` s příjemnou květinově-ovocnou vůní

` jedinečné složení je účinné

750 ml | 709001

` bezpečný pro alergiky

Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

750 ml | 709002

i při studené vodě

Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

701005

MANGO & BROSKEV
Sladké aroma svůdného manga a
broskve je denní chvílí relaxace.

701006
CITRUSY & JEHLIČNANY
Propracovaná kombinace tónů
jehličnanů (jedle, smrk a cypřiš)
s osvěžujícím akordem citrusů,
citrónové trávy a lehkým
nádechem růžového dřeva.

701004

HYPOALLERGENNÍ
Účinně čistí a vyživuje citlivou
pokožku rukou. Odstraňuje
nečistoty a mastnotu. Neobsahuje
barviva ani vonné alergeny.
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PRODUKTY DO
KOUPELNY A KUCHYNĚ

PRACÍ PROSTŘEDKY
S vášní a nadšením jsme vytvořili produkty, které pečují o vaše oblečení. Naši specialisté se ujistili nejen o
jejich účinnosti, ale také o pohodlném způsobu použití.

Dosáhnou do každého rohu a zbaví vás všech nevítaných návštěvníků. Nic je nezastaví. Ponechte zvláštní
úkoly ve vaší kuchyni a koupelně na našich specialistech.

KAPSLE NA PRANÍ BÍLÝCH
TKANIN

KAPSLE NA PRANÍ
BAREVNÝCH TKANIN

Zvýrazní přirozenou barvu bílých tkanin a
brání zašednutí. Navrženy pro bílé a světlé
oblečení.

Dokonale chrání barvy. Koncentrovaná
mycí síla.

SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

GEL NA ODSTRAŇOVÁNÍ
VODNÍHO KAMENE A RZI
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Snadno odstraňuje usazený vodní kámen, rez,
zbytky mýdla a jiné nečistoty. Při pravidelném
používání působí gel proti vzniku nových
nečistot.

` jemně čistí
` čistá armatura bez poškrábání
750 ml | 706003
Neobsahuje rozprašovač,
přikoupit zvlášť. 710003

PŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍ SPÁR
GROUT CLEANER

Expert na čisté spáry! Aktivně chrání před
nečistotami a vlhkostí. Nevymývá ani neodbarvuje
spáry.
na bílé i barevné spáry

`
` na všechny druhy nečistot
750 ml | 706004
Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

KRÉM NA ČIŠTĚNÍ
KUCHYŇSKÉHO A
SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES

256 g / 10 ks | 704001

256 g / 10 ks | 704002

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

Potěšení z čištění bez drhnutí! Sametově
měkká, ale zcela účinná konzistence.
Odstraňuje i přetrvávající špínu a
mastnotu.

` s čistícím dolomitem
` nepoškrábe ani neodbarví čištěný

UCHOVÁVEJTE JE V PRAKTICKÉM ÚLOŽNÉM BOXU! PODROBNOSTI NA STR. 148

povrch

750 ml | 706002

GRANULÁT PRO
ZPRŮCHODNĚNÍ
ODTOKŮ
DRAIN CLEAR GRANULES

Sáhněte po něm předtím, než
zavoláte instalatéra! Rozpouští
mastnotu, vlasy a zbytky jídla z
kuchyně. Pro zprůchodnění odtoků,
sifónů a potrubí u van a sprchových
koutů.

`

nepostradatelný v každé
kuchyni a koupelně

` používejte alespoň jedenkrát
do měsíce

450 g | 706001

TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
NA BAREVNÉ PRÁDLO

TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
NA BÍLÉ PRÁDLO

TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
NA ČERNÉ PRÁDLO

Dokonale chrání barvy a úspěšně odstraňuje
nečistoty. Je účinný i při nízkých teplotách,
zabraňuje smršťování a vytahávání tkanin.

Unikátní složení obnovuje oslnivou bělost
tkanin. Doporučujeme i na praní jemného
oblečení. S příjemnou vůní divoké orchideje.

` ideální pro každou barvu
` s vůní PURE 81

` oživuje bílou a zabraňuje jejímu zašednutí

Dokonale vypere tmavé oblečení a zachovává
intenzitu černé po delší dobu. S aktivními enzymy,
které účinně bojují proti skvrnám, a to bez ohledu na
teplotu vody při praní.

VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

1000 ml | 704005

WHITE LAUNDRY LIQUID

1000 ml | 704006

BLACK LAUNDRY LIQUID

` chrání černé tkaniny proti vyblednutí
1000 ml | 704007
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LUXUSNÍ TEKUTÁ AVIVÁŽ

AROMATHERAPY TEKUTÁ AVIVÁŽ

Je vysoce koncentrovaná, změkčuje látky,
působí antistaticky a probouzí smysly.
Užijte si hebkost a nadýchanost díky
rafinovaným vůním Federico Mahora.

S aktivními mikrokapslemi, které postupně uvolňují
krásnou vůni. Extrémně efektivní, má antistatický účinek.
Zanechá oblečení jemné a s vůni, která vydrží.

LUXURY FABRIC SOFTENER

1000 ml

AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

1000 ml

704012

SWEET DELIGHT
Podmanivé složení
kombinující vůni sladké
vanilky a rafinované bílé
lilie s vůní pačule, mandlí
a santalového dřeva.

ODSTRAŇOVAČ SKVRN
MULTI FABRIC STAIN REMOVER

Neúprosný ke skvrnám, šetrný k vašemu
oblečení. Díky aktivním enzymům odstraňuje
dokonce i skvrny od trávy, krve, vajec a mastných
omáček! Bezpečný pro barvy a jemné tkaniny.

` účinný i při nízkých teplotách
` neobsahuje chlór
` s příjemnou vůní čerstvého ovoce
750 ml | 704004
Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

704011

SUNNY BREEZE
PURE 23
Smyslná a jemně
sladká kompozice
citrusů a jasmínu.

704018

ALLURING FRESHNESS
PURE 18

Okouzlující kombinace
jehličnatých tónů s ovocněkvětinovými akordy.

704019

ORIENTAL MAGIC
PURE 20

Svůdná kombinace květin,
pižma a pačuli.

704013

AZURE SKY
Dokonalá kombinace
citrusů, čerstvého
ovoce, zelených
a vodních not
spojená s omamným
základem pižma a
ambry.
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UNIVERZÁLNÍ PRODUKTY
Od střechy po sklep, uvnitř i venku – kdykoli a kdekoli se můžete spolehnout na profesionální pomoc našich
produktů. Jsou skutečnými šampiony mezi čisticími prostředky.

INOVATIVNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ UTĚRKA
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH

Antibakteriální utěrka byla navržena s využitím pokročilých technologií,
dokonale odstraňuje odolné nečistoty, aniž by poškrábala jemné povrchy či
zanechala šmouhy. Unikátní velmi měkká struktura z mikrovláken má navíc
antibakteriální vlastnosti. Zaručí hygienickou čistotu bez použití chemických
prostředků.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA
OKNA S FUNKCÍ ANTIPÁRY

` dokonale čistí jak v suchém, tak mokrém stavu
` opakovaně použitelná, lze prát při teplotě 60°C
` ideální pro čištění displejů

ANTI-MIST GLASS CLEANER
Dokonale čistá okna a zrcadla po neuvěřitelně
dlouhou dobu. Díky křemíkovým nanočásticím
vytváří vrstvu, která usnadňuje mytí a snižuje
tvorbu nečistot.

smartphonů, tabletů,
počítačů, hodinek a brýlí

` zabraňuje tvorbě vodní páry, špíny a
prachu

NEUTRALIZÁTOR
ORGANICKÝCH
ZÁPACHŮ
BIO ODOR REMOVER SPRAY

Pachy nezakrývá, ale eliminuje!
Dokonale odstraňuje nepříjemné
zápachy organického původu, včetně
rybiny, cigaretového kouře, odéru ze
sportovní obuvi, domácích zvířat a
odpadků.

` pro použití na různé povrchy a
rozprášení do vzduchu

1 kus | 920103

250 ml | 702003

UNIVERZÁLNÍ TEKUTÝ
ČISTIČ

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ UBROUSKY

` ideálně odmašťuje a nezanechává
šmouhy

750 ml | 702013
Neobsahuje rozprašovač, přikoupit zvlášť. 710003

UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ SKLA

TEKUTÝ ČISTIČ NA OKNA

Mějte je vždy po ruce a snadno tak odstraňte otisky prstů ze skel nebo
skvrny na zrcadle! Účinné jak v domácnosti, tak v autě. Vhodné také na
čištění brýlí.

Jistý způsob, jak během několika minut docílit
zářivých oken! S křemičitými nanočásticemi,
které chrání povrch před opětovným
znečištěním. Obsažený silikon snižuje
usazování vodní páry.

GLASS CLEANING WIPES

` čistota bez šmouh
` biologicky rozložitelné
` intenzivně navlhčené
84 kusů | 702001

GLASS CLEANER

` efektivní a účinný
` s vůní zeleného jablka
750 ml | 702005
Neobsahuje rozprašovač,
přikoupit zvlášť. 710003

MULTI PURPOSE CLEANER

Nejlepší z nejlepších při malém i velkém
úklidu! Čistí a odmašťuje. Pro všechny
typy omyvatelných povrchů, jako
například podlahy, stěny, pracovní desky,
obklady nebo sanitu.

` zanechává příjemnou vůni
granátového jablka

1000 ml | 702004

MULTI PURPOSE CLEANING WIPES

Nepostradatelné v péči o celý dům. Ubrousky dokonale odstraňují
každodenní nečistoty a zároveň jsou šetrné k pokožce rukou a čištěným
povrchům. Doporučujeme na sklo, kov, dřevo a plast.

` biologicky rozložitelné
` s květinovou vůní
` intenzivně navlhčené
84 kusů | 702002
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ČISTIČ SKEL KRBŮ A TRUB
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Speciální složení odstraňuje připáleniny,
kouřové skvrny a dokonce i připálený tuk.
Vynikající také na čištění grilů a vybavení
kuchyně.

` se složkami, které omezují opětovné
usazování nečistot

` bezpečný pro čištěné povrchy
` nezanechává šmouhy

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH
POVRCHŮ
POWER CLEANER

Jeden prostředek – různé povrchy! Díky
speciálnímu složení čistí laminátové
podlahy, obklady, dlažby, linolea,
terakotové dlažby, stejně jako pletivo
a přístrojové desky aut. Dokonale
odstraňuje oleje a tuky.

` nepostradatelný v domácnostech,
garážích a na zahradách

1000 ml | 702010

ČISTIČ NA KOBERCE A
ČALOUNĚNÍ
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Složení s aktivní pěnou dokonale
odstraňuje skvrny, změkčuje tkaniny
a zabraňuje vzniku statické elektřiny.
Jemný k vašim rukám a barevným
tkaninám.

` určený k ručnímu čištění s
citrusovou vůní

ČISTIČ NA
LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

LAMINATE FLOOR LIQUID

Dokonale čistí podlahu, zbavuje ji
prachu a šmouh. Odstraňuje mastné
skvrny a nečistoty. Doporučujeme na:
laminátové podlahové desky, stěnové
panely a dýhovaný nábytek.

` čistí a pečuje
` zanechává příjemnou vůni mýdla

750 ml | 702009

` designed for hand washing
` with a citrus scent

Neobsahuje rozprašovač,
přikoupit zvlášť. 710003

1000 ml | 702007

1000 ml | 702006

ČISTICÍ HOUBIČKA

TEKUTÝ PROSTŘEDEK NA
ČIŠTĚNÍ PLASTOVÝCH
POVRCHŮ

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ OBRAZOVEK
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Pečlivě odstraňuje otisky prstů, prach, mastné skvrny a nečistoty.
Díky elektrostatickému filmu eliminuje opětovné usazování prachu.
Doporučujeme na: počítačové monitory, televizní, plazmové, LED a LCD
obrazovky, displeje, dálkové ovladače, mobilní telefony a klávesnice.

CLEANING SPONGE WET & WIPE

Již nikdy špinavé zdi – maže stopy po perech, zvýrazňovačích a
pastelkách! Můžete ji použít na čištění zahradního nábytku, spár,
obkladů, podlah, dveří, sporáků, nádobí, disků kol, plastů a kovů.
Inovativní struktura houbičky odstraňuje nečistoty tak, že proniká
hluboko do čištěného povrchu.

` zanechává lesk bez šmouh
` neocenitelný pomocník doma i v kanceláři

` funguje bez čisticích prostředků – stačí ji navlhčit!
` odstraňuje nečistoty a skvrny od vody

250 ml | 702011

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008

Neobsahuje atomizér, přikoupit zvlášť. 710005

Marseille

PLASTIC SURFACE CLEANER

Odstraňuje všechny druhy nečistot:
mastnotu, saze a prach. Účinný a jemný:
nepoškrábe čištěné povrchy ani je
neodbarví.

` na bílé i barevné povrchy
750 ml | 712001
Neobsahuje rozprašovač,
přikoupit zvlášť. 710003
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OSVĚŽUJÍCÍ PRODUKTY
Nádherné vůně zlepšují vaši náladu, vytvářejí pohodovou atmosféru a vzbuzují emoce. Nechte je
doprovázet vás kdykoli a kdekoli. S našimi osvěžujícími produkty je to možné.

VONNÝ SÁČEK DO SKŘÍNĚ
WARDROBE FRAGRANCE

Sáček je nasycen originální kompozicí vůní, které se postupně
uvolňují a zanechávají skvělé aroma. Interiér skříně oživí krásné
tóny, které zajišťují svěžest vašeho šatníku.

15,2 g

NOVÉ VŮNĚ
VŮNĚ DO VYSAVAČE

708032

VACUUM FRESHENER

708035

MALDIVES
PARADISE

Uvolňují příjemnou vůni, neutralizují
nepříjemný prachový odér a dlouhodobě
osvěžují vzduch ve vysávaných místnostech
. Vhodné do všech typů suchých vysavačů.
Snadné použití – stačí umístit poblíž filtru.

2 kusy (4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

VŮNĚ DO INTERIÉRU

SINGAPORE
TWILIGHT

40 ml

HOME PERFUME

Krásné kompozice pro váš domov.

708046

ALLURING
FRESHNESS

708047

ORIENTAL
MAGIC

708048

THRILLING
ADVENTURE

708031

MALDIVES
PARADISE

708034

SINGAPORE
TWILIGHT

708025

GREEN SPA

708026

CHARMING
ALLEY

708030 MALDIVES PARADISE

708033 SINGAPORE TWILIGHT

708023 GREEN SPA

708024 CHARMING ALLEY

Lehké mořské tóny v kombinaci s jemnou
sladkostí exotického ovoce vás přenesou
na dovolenou v ráji.

Pomeranč obklopen ovocněkvětinovými tóny, které pulzují energií
stejně jako Lví město.

Osvěžující kombinace vůně aloe a
akordu zelené okurky vám přinese
pozitivní náladu a pomůže vám
relaxovat.

Nádherný duet vůní růže a pižma
zahaluje pokoj romantickou aurou.
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PRODUKTY NA NÁBYTEK
Estetika, trvanlivost, jedinečná atmosféra – tyto vlastnosti můžete u kožených a dřevěných předmětů
zachovat po delší dobu, pokud se o ně budete správně starat. Naše produkty využívají sílu vosků tím, že z
nich čerpají to nejcennější.

UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ NÁBYTKU
FURNITURE CLEANING WIPES

Dokonale čistí a odstraňují prach. Chrání a konzervují dřevo, zatímco antistatický povrch omezuje
usazování prachu. Doporučujeme na dřevěný a laminátový nábytek.

NOVINKA

` biologicky rozložitelné
` důkladně nasáklé čisticí kapalinou
84 kusů | 703001

VOSK NA KŮŽI
MLÉKO NA PÉČI O NÁBYTEK
FURNITURE CREAM

Účinně odstraňuje prach a zabraňuje jeho hromadění. Obsahuje karnaubský vosk,
který dodá vyčištěným povrchům lesk a minimalizuje riziko poškrábání.

` se silikonovou emulzí, která zlepšuje odolnost nábytku vůči vlhkosti
` vhodné na dřevěné, laminované a dýhované povrchy
` zanechává příjemnou vůni
250 ml | 703004
Neobsahuje atomizér, přikoupit zvlášť. 710005

LEATHER WAX CONDITIONER

Směs dokonale vybraných složek, mezi které patří i med, zajistí, že kožené produkty budou opět
vypadat jako nové. Přírodní včelí vosk kůži vyživuje, obnovuje její barvu a dodává výjimečný lesk.
Dopřejte svým koženým botám, opaskům, kabelkám a nábytku druhý život.

` vhodný na přírodní i umělou kůži
` oleje, obsažené v produktu, zabraňují tvorbě prasklin
` není vhodný na semiš a nubuk
300 ml | 703003

164

AUTOKOSMETIKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
BEZPRAŠNÉ UTĚRKY NA HLADKÉ POVRCHY
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Nenahraditelné doma i v zařízeních vyžadujících vysokou úroveň hygieny (např. ve
farmaceutickém, lékařském, elektrotechnickém, automobilovém nebo polygrafickém průmyslu).
Hygienicky testovány.

` nepoškrábou čištěný povrch
` dokonale fungují s rozpouštědly
` měkký a pružný materiál usnadňuje
40 ks (23 x 39 cm)

710012

VELMI SAVÉ UTĚRKY

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Perfektní pro čištění různých typů povrchů v domácnosti. Jejich jedinečná struktura s otvory
usnadňuje vstřebávání vody, mastných látek, detergentů a barev.

` velmi savé
` praktické a ekonomické – po vyprání můžete opět použít
34 ks (23 x 39 cm)

710011

1 ks

1 ks

PROSTŘEDEK PRO PÉČI O MATNÉ INTERIÉRY AUT
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Dokonale čistí a poskytuje elegantní, matný vzhled. Dodává příjemnou vůni
a navíc brání opětovnému usazování prachu.

` zpomaluje proces stárnutí plastů
300 ml | 711005

ATOMIZÉR
| 710005
ATOMISER

PUMPIČKA
| 710004
DISPENSER PUMP

ROZPRAŠOVAČ
| 710003
TRIGGER CUP

OTOČNÉ VÍČKO
| 710006
FLIP-TOP CUP
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UTIQUE Ambergris
UTIQUE Ambre Royal
UTIQUE Black
UTIQUE Bubble
UTIQUE Flamingo
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UTIQUE Gold
UTIQUE Muffin
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CYPŘIŠOVÉ
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DŘEVITÉ

FOUGÉRE

CITRUSOVÉ

skupina vůní

CYPŘIŠOVÉ

CITRUSOVÉ

ORIENTÁLNÍ

DŘEVITÉ

CYPŘIŠOVÉ

vůně

pheromone

intense

sprchový gel

tělový balzám

deo roll-on

10, 17, 25, 180, 281, 806, 322, 420, 427, 437, 438, 443,
447, 449, 700, 800, 807, 817, 818, 827, Flamingo, 708,
711, 836, 835, 833, 486

10

10, 17, 25

Flamingo

Flamingo

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 434, 446, 317, 352, 444,
355, 909, 487, 489

20

20, 97

20

20

20

S VODNÍ NOTOU

7, 141, 174, 701, 707, 488

SE ZELENOU NOTOU

1, 81

1, 81

81

81

81

81

S ALDEHYDOVOU NOTOU

21, 826

S CITRUSOVOU NOTOU

298, 702, 810

S DŘEVITOU NOTOU

365, 414, 445, 777, 715, 710, 713

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

908, 485, 706

S CITRÓNOVOU NOTOU

33, 828, 712

S OVOCNOU NOTOU

419, 903

S MANDARINKOVOU
NOTOU

23, 801

S POMERANČOVOU NOTOU

6
902

S NÁDECHEM LIMETKY

911

S KVĚTINOVOU NOTOU

709, 714

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

484

S KVĚTINOVOU NOTOU

9 , 101, 171, 257, 431, 436, 440, 441, 442, 809, 820,
Violet Oud, Muffin, 834

S OVOCNOU NOTOU

12, 98, 237, 286, 413, 426, Ambre Royal, Bubble

S DŘEVITOU NOTOU

26, 142, 162, 359, 448, 904, Black, Gold, Ruby, 905

S KOŘENITOU NOTOU

24, 173, 177, 366, 906

S AMBROVOU NOTOU

32, Ambergris

S KVĚTINOVOU NOTOU

241, 313, 825

S OVOCNOU NOTOU

358, 900

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

703, Sexy Cashmere

S CITRUSOVOU NOTOU

907

S NÁDECHEM GURMÁNSTVÍ

910

S OVOCNOU NOTOU

5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829

S DŘEVITOU NOTOU

18

S KVĚTINOVOU NOTOU

432, 802, 803, 819, 912

S KOŘENITOU NOTOU

901

S OVOCNOU NOTOU

Flamingo

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

908

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

909

S OVOCNOU NOTOU

169

S DŘEVITOU NOTOU

56

56

56

S AMBROVOU A PIŽMOVOU
NOTOU

110

110

110

S KOŘENITOU NOTOU

901

S KVĚTINOVOU NOTOU

912

S VODNÍ NOTOU

704, 705

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

490

S KVĚTINOVOU NOTOU

52, 465, 481, Violet Oud, Muffin

52

52

S OVOCNOU NOTOU

478, 482, 813, 830, Ambre Royal, Bubble

S KOŘENITOU NOTOU

199, 224, 466, 815, 832, 906

S AMBROVOU NOTOU

64, 823, Ambergris

S DŘEVITOU NOTOU

301, 326, 335, 471, 475, 812, 821, 822, 904,
Black, Gold, Ruby, 905, 837

S NÁDECHEM GURMÁNSTVÍ

839

S OVOCNOU NOTOU

55, 195, 427, 479, 824, 900

S NOTOU PAČULE

160, 198, 327, 334

S VETIVEROVOU NOTOU

151, 152

S VODNÍ NOTOU

457, 474

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

Sexy Cashmere

S CITRUSOVOU NOTOU

907

S NÁDECHEM GURMÁNSTVÍ

910

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

838

S KAPRADINOVOU NOTOU

43, 135, 332

135

43

S LEVANDULOVOU NOTOU

54, 300, 473, 480, 483, 814, 831

473

S CITRÓNOVOU NOTOU

57

S MANDARINKOVOU NOTOU

134, 452

134

S POMERANČOVOU NOTOU

93

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

902

S OVOCNOU NOTOU

903

S NÁDECHEM LIMETKY

911

holicí pěna
pro ženy

CITRUSOVÉ

hlavní nota

20

KVĚTINOVÉ

21

33

DŘEVITÉ

23

23

33

33

33

FOUGÉRE

9, 436

171, 809, Muffin,
Violet Oud

809

98, 413

98, 413

Bubble

Bubble

Ruby, Black, Gold
173

5, 34

5, 16

18

18

173, 366

173, 366

18

Flamingo

52, Muffin,
Violet Oud

64

balzám po
holení

52

52

52

199

199

199

134

134

holící pěna

Bubble

823

472

472

472

472

457

457

473

473

473

134

134

134

134

S DŘEVITOU NOTOU

18, 56

18

18

S OVOCNOU NOTOU

05, 372

S MANDARINKOVOU
NOTOU

134

kapalina na
žehlení

tekutý prací
tekutá aviváž
vůně do vysavače
prostředek
na barevné Sunny Alluring Oriental Alluring Oriental Thrilling
prádlo
Breeze Freshness Magic Freshness Magic Adventure

18

23

18

23

18

23

33

S CITRÓNOVOU NOTOU
Flamingo

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

20

S ALDEHYDOVOU NOTOU
SE ZELENOU NOTOU

21

S OVOCNOU NOTOU

vonný sáček do
skříně

10

20

20

472, 900

472, 900

472, 900

472

809

436, 809

81

81

436, 809, 52

809, Violet Oud

S OVOCNOU NOTOU

32, 413

413

S KOŘENITOU NOTOU

366
335

S LEVANDULOVOU
NOTOU

473

20

20

81
472

413
366
823

S DŘEVITOU NOTOU

20

Black

823
335
473

2015
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Všechny ceny uvedené v katalogu jsou konečné a zahrnují 21% DPH. Tento katalog FM WORLD produktů č. 32 je platný od 14.03.2020.
Nabídka produktů včetně cen uvedených v katalogu je platná od 14.03.2020, a to do vyprodání zásob nebo uvedení nového katalogu. Podrobné informace o produktech a jejich použití naleznete na internetových
stránkách www.distribution.fmworld.com. Marketingový plán, katalogy, jiné informační, propagační a reklamní materiály, které byly vydány nebo výslovně schváleny FM WORLD nebo FM WORLD Distribution jsou
jedinými autorizovanými zdroji informací pro účel prodeje a reklamy produktů FM WORLD. Produkty FM WORLD jsou originálními produkty FM WORLD.

372
18

Flamingo

voda po
holení

deo roll-on

Ruby, Black,
Gold

vonný sáček

S AMBROVOU NOTOU

ORIENTÁLNÍ

101, 431, 436

tělový
balzám

199, 815
64

vonná svíčka

S KVĚTINOVOU NOTOU
33

sprchový gel

Bubble

vonné tyčinky

S OVOCNOU NOTOU

S OVOCNOU NOTOU

S JEHLIČNATÝM TÓNEM

tělová mlha

intense

2014

KVĚTINOVÉ

hlavní nota

pheromone

vůně

VÝROBKY PRO DOMÁCNOST

str. 14
str. 10
str. 16
str. 11
str. 13

PRODUKTY PRO ŽENY
skupina vůní

hlavní nota

18

18

18

© FM WORLD společnost s ručením omezeným se sídlem ve Vratislavi, adresa: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, zapsaná v obchodním rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného okresním
soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Vratislavi, VI Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000411446, DIČ: 8952010760; základní kapitál: 182 900,00 PLN (splaceno v plné výši), 2020.

K A T A L O G

VŮNĚ DÁMSKÉ
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PRODUKTY PRO MUŽE

O T O Č T E
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