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NYERDVISSZA AZ ÉLET 
EGYENSÚLYÁT

Tevékenységünk fő motivációja az igényeitek. Nagyon intenzív időket élünk – minden napunk 
elválaszthatatlan társa a stressz, a fáradtság és a környezetszennyezés. Ráadásul az egészséges, 
természetes termékekhez való hozzáférés nehézkes, és az élet gyors üteme megkönnyíti a rossz 
szokások kialakulását– rendszertelen étkezések, kevés alvás, sport hiánya. Éppen ezért minden tőlünk 
telhetőt megtesszük, hogy a NUTRICODE táplálék kiegészítők segítsenek visszaszerezni Nektek az élet 
egyensúlyát, támogatva a testetek megfelelő működését.
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Az Ön kondíciójára és jó közérzetére gondolva, újabb, úttörő NUTRICODE étrend-kiegészítőket 
alkottunk. Szerettük volna, hogy a napi étrend-kiegészítés nem csak nagyszerűen hatna az 
egészségére, hanem egy édes kellemesség is lenne – ezért hetet közülük innovatív formájú zselékbe 
zártunk: VIT-COMPLETE GUMMIES (30 old.), PROPOLIS PRO GUMMIES (31 old.), VIT-D3 
GUMMIES (32 old.), ENERGY KICK GUMMIES (36 old.), STRONG MUSCLE GUMMIES (37 
old.), FIT LINE GUMMIES (38 old.), FIBER GUMMIES (39 old.). Az Ön ellenálló képességéről a 
COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY (8 old.) gondoskodik – a kivételesen értékes kénen alapuló 
rendszer. A NUTRICODE részlegben először jelennek meg étrend-kiegészítők 2 gyógytea főzet 
formájában, amelyek a hatékony működést kitűnő ízzel egyesítik – ezek a DETOX és a SKINNY 
HERBAL INFUSION (14-15 old.) Ezen kívül javítottunk a DEPURCONTROL és az ANTI-CELLULITE 
formulákon. Keresse őket a katalógusban az új nevükön – DRENA PLUS (16 old.) és CELLUFIGHT 
(18 old.).

ÚJDONSÁGOK NUTRICODE 



6 7

Az Ön kondíciójára és jó közérzetére gondolva, újabb, úttörő NUTRICODE étrend-kiegészítőket 
alkottunk. Szerettük volna, hogy a napi étrend-kiegészítés nem csak nagyszerűen hatna az 
egészségére, hanem egy édes kellemesség is lenne – ezért hetet közülük innovatív formájú zselékbe 
zártunk: VIT-COMPLETE GUMMIES (30 old.), PROPOLIS PRO GUMMIES (31 old.), VIT-D3 
GUMMIES (32 old.), ENERGY KICK GUMMIES (36 old.), STRONG MUSCLE GUMMIES (37 
old.), FIT LINE GUMMIES (38 old.), FIBER GUMMIES (39 old.). Az Ön ellenálló képességéről a 
COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY (8 old.) gondoskodik – a kivételesen értékes kénen alapuló 
rendszer. A NUTRICODE részlegben először jelennek meg étrend-kiegészítők 2 gyógytea főzet 
formájában, amelyek a hatékony működést kitűnő ízzel egyesítik – ezek a DETOX és a SKINNY 
HERBAL INFUSION (14-15 old.) Ezen kívül javítottunk a DEPURCONTROL és az ANTI-CELLULITE 
formulákon. Keresse őket a katalógusban az új nevükön – DRENA PLUS (16 old.) és CELLUFIGHT 
(18 old.).

ÚJDONSÁGOK NUTRICODE 



 
 
 

8 9

ÚJDONSÁG
KIFINOMULT, KITŰNŐ ÖSSZETÉTEL 
TÁMOGATÓ ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
• a laktoferrin az újszülötteket tápanyag 

összetevőkkel látja el, és védelmet biztosít a 
baktériumok ellen

• a prolinben gazdag peptidek (PRP) támogatják az 
immunrendszer fejlődését

• a egzogén aminosavat tartalmazó fehérje az 
immunrendszer sajátos „építőköve”

• az immunglobulin enyhíti a szisztémás betegségek 
lefolyását és segíti az aktív immunitást a fertőzések 
elleni védekezésben

• a B6, C és D vitaminok, valamint a cink 
hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő 
működésének fenntartásához

• a spirulina nagy fehérjetartalmú, gazdag szerves 
formájú mikro tápanyagokban, köztük gamma-
linolénsavban (GLA) és biológiailag hasznosítható 
vasban

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a tehén első tejét (szürke) és tengeri algákból nyert 
spirulinát tartalmaz, amelyek segítik az immunrendszer 
megfelelő működését

• mindenek előtt pszichikai és fizikai stressznek kitett, 
munkában fáradt személyek számára ajánlottak, és 
azoknak, akik gyorsan meg szeretnék támogatni az 
immunrendszerüket

 
Reggel és este, vízzel vegyen be 1 tablettát.

2 x 30 FILMTABLETTA | 30 NAPRA ELEGENDŐ
RENDDSZER
19,4 g, 22,2 g | 801034

NUTRICODE EGYEDÜLÁLLÓ KIEGÉSZÍTŐ A PIACON:
1. TABLETTA REGGEL 
Az összetevők tökéletes kombinációja a jó napért. 

• a kávéhoz képest háromszor több koffeint tartalmazó 
guarana, valamint a ginzeng kivonat nagyszerűen serkenti 
az anyagcserét, élénkítő hatású a szervezetre, energiát és 
életerőt kölcsönöz, valamint kitűnően felhangolja és erősíti a 
fizikai és szellemi képességeket

• a B6 vitamin gondoskodik a szervezet jó működéséről, erősíti 
a magnézium hatását és fokozza az ellenálló képességet

2. DÉLUTÁNI TABLATTA 
Összetevők ereje egy aktív napra

• kislevelű bakopana természetes kivonata támogatja a 
szervezetet az erő és a vitalitás elvesztése esetén - segít 
koncentrálni, javítja a közérzetet, visszaállítja az elképesztő 
energiáját a cselekvéshez

• pantoténsav segíti visszaszerezni a szervezet egyensúlyát, 
megszüntetve a stresszt és a fáradtságot

3. ESTI TABLETTA 
Jó éjszakát tabletta összetevői 

• a citromfű és az álombogyó enyhíti az ideges állapotot, 
ingerültséget és a stresszt, nyugtató hatású, ellazítják 
a szervezetet, segít ellazulni és nyugodtan elaludni, 
valamint javítja a hangulatot és pozitívan hat a szervezet 
éjszakai regenerálódására

• a B6 vitamin fokozza a magnézium hatását és kihat a 
szervezet egyensúlyának fenntartására

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX 
POWER
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• egyedülálló, 30 napos rendszer 3 különböző, napközben 
beszedendő tablettából áll

• ideálisan illeszkedik a szervezet igényeinek napközbeni 
változásaihoz

• a magnézium-citráttal és magnézium-L-pidoláttal, amelyek a 
legújabb kutatások szerint kitűnően felszívódnak

• válogatott összetevők a kitűnő kondícióhoz 24 órán át
 
Vegyél be egy-egy tablettát reggel délután és este, vízzel lenyelve.

3 x 30 FILMTABLETTA | SYSTEM 30 NAPRA 
3 x 36 g | 801009

26 152 FT
242 148 FT / 1 kg
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ÚJDONSÁG
KIFINOMULT, KITŰNŐ ÖSSZETÉTEL 
TÁMOGATÓ ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
• a laktoferrin az újszülötteket tápanyag 

összetevőkkel látja el, és védelmet biztosít a 
baktériumok ellen

• a prolinben gazdag peptidek (PRP) támogatják az 
immunrendszer fejlődését

• a egzogén aminosavat tartalmazó fehérje az 
immunrendszer sajátos „építőköve”

• az immunglobulin enyhíti a szisztémás betegségek 
lefolyását és segíti az aktív immunitást a fertőzések 
elleni védekezésben

• a B6, C és D vitaminok, valamint a cink 
hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő 
működésének fenntartásához

• a spirulina nagy fehérjetartalmú, gazdag szerves 
formájú mikro tápanyagokban, köztük gamma-
linolénsavban (GLA) és biológiailag hasznosítható 
vasban

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a tehén első tejét (szürke) és tengeri algákból nyert 
spirulinát tartalmaz, amelyek segítik az immunrendszer 
megfelelő működését

• mindenek előtt pszichikai és fizikai stressznek kitett, 
munkában fáradt személyek számára ajánlottak, és 
azoknak, akik gyorsan meg szeretnék támogatni az 
immunrendszerüket

 
Reggel és este, vízzel vegyen be 1 tablettát.

2 x 30 FILMTABLETTA | 30 NAPRA ELEGENDŐ 
RENDDSZER 
19,4 g, 22,2 g | 801034

23 624 FT
567 885 FT / 1 kg

NUTRICODE EGYEDÜLÁLLÓ KIEGÉSZÍTŐ A PIACON:
1. TABLETTA REGGEL 
Az összetevők tökéletes kombinációja a jó napért. 

• a kávéhoz képest háromszor több koffeint tartalmazó 
guarana, valamint a ginzeng kivonat nagyszerűen serkenti 
az anyagcserét, élénkítő hatású a szervezetre, energiát és 
életerőt kölcsönöz, valamint kitűnően felhangolja és erősíti a 
fizikai és szellemi képességeket

• a B6 vitamin gondoskodik a szervezet jó működéséről, erősíti 
a magnézium hatását és fokozza az ellenálló képességet

2. DÉLUTÁNI TABLATTA 
Összetevők ereje egy aktív napra

• kislevelű bakopana természetes kivonata támogatja a 
szervezetet az erő és a vitalitás elvesztése esetén - segít 
koncentrálni, javítja a közérzetet, visszaállítja az elképesztő 
energiáját a cselekvéshez

• pantoténsav segíti visszaszerezni a szervezet egyensúlyát, 
megszüntetve a stresszt és a fáradtságot

3. ESTI TABLETTA 
Jó éjszakát tabletta összetevői 

• a citromfű és az álombogyó enyhíti az ideges állapotot, 
ingerültséget és a stresszt, nyugtató hatású, ellazítják 
a szervezetet, segít ellazulni és nyugodtan elaludni, 
valamint javítja a hangulatot és pozitívan hat a szervezet 
éjszakai regenerálódására

• a B6 vitamin fokozza a magnézium hatását és kihat a 
szervezet egyensúlyának fenntartására

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX 
POWER
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• egyedülálló, 30 napos rendszer 3 különböző, napközben 
beszedendő tablettából áll

• ideálisan illeszkedik a szervezet igényeinek napközbeni 
változásaihoz

• a magnézium-citráttal és magnézium-L-pidoláttal, amelyek a 
legújabb kutatások szerint kitűnően felszívódnak

• válogatott összetevők a kitűnő kondícióhoz 24 órán át
 
Vegyél be egy-egy tablettát reggel délután és este, vízzel lenyelve.

3 x 30 FILMTABLETTA | SYSTEM 30 NAPRA
3 x 36 g | 801009
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VITAMINS FOR HER 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• vitaminok és ásványok egyedülálló kompozíciója, amit 
kifejezetten a nőkre gondolva hoztak létre

• a tápanyagok egyedi összeállítása segít a szervezet 
napközbeni funkcionálásában

• folsavval – rendkívül fontos a terhességet tervező és 
gyermeket váró nők számára

 
Naponta két tablettát vegyél be és minden esetben igyál vizet 
 
2 x 30 FILMTABLETTA | SYSTEM 30 NAPRA
33 g, 21,9 g | 801011

TÖKÉLETES VÁLASZ A NŐI 
IGÉNYEKRE:
• tiamin, riboflavin, B12 vitamin 

hatásukkal fokozzák az energiát 
és a vitalitást, szabályozva az 
energiametabolizmus működését

• A,C,E vitaminok védenek az 
oxidációs stressz ellen, támogatva az 
imunrendszer működését, valamint a 
keringési rendszerét

• folsavszabályozza a test sejtjeinek 
működését és növekedését, mely 
rendkívül fontos a magzat helyes 
fejlődéséhet, ezért kötelező kiegészítője 
a terhességet tervező nők étrendjének

• D és K vitamin gondoskodnak a csontok 
erősségéről, növeli a szervezet ellenálló 
képességét

• króm csökkenti a vágyat az édességek 
iránt, részt vesz a zsír elégetésében, 
támogatja a test helyes súlyának 
fenntartását.

NUTRICODE 

VITAMINS FOR HER 50+
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• nagyszerű támogatása az 50 év feletti életkorú nők egészsége 
számára

• a magas, természetes réti here kivonat tartalmának 
köszönhetően enyhíti a menopauza terhes tüneteit, mint a 
hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerültség és kimerültség

• az összetevők ideális kompozíciója helyreállítja a hormonális 
egyensúlyt, javítja a hangulatot és előnyösen hat az egészségre 
és a gyönyörű megjelenésre, lehetővé téve az élet élvezetét 

Naponta három tablettát vegyél be és minden esetben igyál vizet

30 ÉS 60 FILMTABLETTA | SYSTEM 30 NAPRA 
33 g, 66 g | 801012

26 152 FT
264 162 FT / 1 kg

PROFESSZIONÁLIS 
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ ÉRETT 
NŐKNEK:
• réti lóhere hatékonyan segíti a 

menopauza tüneteit úgy mint a 
hőhullámokat és a hangulatingadozást

• vas jelentősen támogatja a 
vörösvértestek és hemoglobin helyes 
képződését valamint az oxigén 
szállítását a szervezetben, és csökkenti 
a fáradtság és levertség érzését. 

• cink és réz segítenek megőrizni a szép 
és egészséges hajat, bőrt és körmöket, 
ezen kívül segít megvédeni a sejteket az 
oxidációs stressztől

• tiamin, niacin és biotin tökéletesen 
támogatját az idegrendszer egészséges 
működését, valamint segítenek 
megőrizni a helyes pszichológiai 
kondíciót

• mangán  segít az egészséges energia 
metabolizmus fenntartásában, és a 
csontok egészségének megőrzésében.
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VITAMINS FOR HER 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• vitaminok és ásványok egyedülálló kompozíciója, amit 
kifejezetten a nőkre gondolva hoztak létre

• a tápanyagok egyedi összeállítása segít a szervezet 
napközbeni funkcionálásában

• folsavval – rendkívül fontos a terhességet tervező és 
gyermeket váró nők számára

 
Naponta két tablettát vegyél be és minden esetben igyál vizet 
 
2 x 30 FILMTABLETTA | SYSTEM 30 NAPRA 
33 g, 21,9 g | 801011

26 152 FT
476 357 FT / 1 kg

TÖKÉLETES VÁLASZ A NŐI 
IGÉNYEKRE:
• tiamin, riboflavin, B12 vitamin 

hatásukkal fokozzák az energiát 
és a vitalitást, szabályozva az 
energiametabolizmus működését

• A,C,E vitaminok védenek az 
oxidációs stressz ellen, támogatva az 
imunrendszer működését, valamint a 
keringési rendszerét

• folsavszabályozza a test sejtjeinek 
működését és növekedését, mely 
rendkívül fontos a magzat helyes 
fejlődéséhet, ezért kötelező kiegészítője 
a terhességet tervező nők étrendjének

• D és K vitamin gondoskodnak a csontok 
erősségéről, növeli a szervezet ellenálló 
képességét

• króm csökkenti a vágyat az édességek 
iránt, részt vesz a zsír elégetésében, 
támogatja a test helyes súlyának 
fenntartását.

NUTRICODE 

VITAMINS FOR HER 50+
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• nagyszerű támogatása az 50 év feletti életkorú nők egészsége
számára

• a magas, természetes réti here kivonat tartalmának
köszönhetően enyhíti a menopauza terhes tüneteit, mint a
hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerültség és kimerültség

• az összetevők ideális kompozíciója helyreállítja a hormonális
egyensúlyt, javítja a hangulatot és előnyösen hat az egészségre
és a gyönyörű megjelenésre, lehetővé téve az élet élvezetét

Naponta három tablettát vegyél be és minden esetben igyál vizet

30 ÉS 60 FILMTABLETTA | SYSTEM 30 NAPRA
33 g, 66 g | 801012

PROFESSZIONÁLIS 
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ ÉRETT 
NŐKNEK:
• réti lóhere hatékonyan segíti a 

menopauza tüneteit úgy mint a 
hőhullámokat és a hangulatingadozást

• vas jelentősen támogatja a 
vörösvértestek és hemoglobin helyes 
képződését valamint az oxigén 
szállítását a szervezetben, és csökkenti 
a fáradtság és levertség érzését. 

• cink és réz segítenek megőrizni a szép 
és egészséges hajat, bőrt és körmöket, 
ezen kívül segít megvédeni a sejteket az 
oxidációs stressztől

• tiamin, niacin és biotin tökéletesen 
támogatját az idegrendszer egészséges 
működését, valamint segítenek 
megőrizni a helyes pszichológiai 
kondíciót

• mangán  segít az egészséges energia 
metabolizmus fenntartásában, és a 
csontok egészségének megőrzésében.
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A LEGJOBB VÁLASZ A 
FÉRFIAK IGÉNYEIRE:
• tribulus terrestris (királydinnye) mely 

tökéletesen támogatja a szexuális 
hatásfokot. 

• cink segít az egészséges sav-bázis 
egyensúly fenntartásában, valamint 
a tesztoszteron megfelelő szintjének 
fenntartását a vérben

• tiamin hatásosan támogatja az 
idegrendszer és a szív egészséges 
működésének fenntartását

• pantoténsav jelentősen hozzájárul a 
fáradtság és bágyadtság érzésének 
csökkentéséhez valamint segíti az 
egészséges szellemi képességek 
fenntartásához a megfelelő szinten. 

• D vitamin felel a vérben a megfelelő 
kalcium szint fenntartásáért, az 
egészséges fogakért és csontokért, 
támogatja az egészséges 
immunrendszert.

VITAMINS FOR HIM
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• vitaminok és ásványi anyagok kitűnő kompozíciója, 
amely komplex módon erősíti az erőnlétet és a szellemi 
fittséget

• a királydinnye természetes kivonata szabályozza a 
tesztoteron szintet, fokozza a libidót, felszabadítja a 
vágyat és előnyösen hat a szexuális erőnlétre

• biztosítja a legmagasabb minőségű vitaminokat és 
ásványi anyagokat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
szervezet megfelelő működéséhez 

Naponta két tablettát vegyél be és minden esetben igyál vizet.
 
2 x 30 FILMTABLETTA | SYSTEM NA 30 NAPRA
2 x 33 g | 801010

NUTRICODE VÁLOGATOTT ÖSSZETEVŐK 
A SZERVEZET SAV-
BÁZIS EGYENSÚLYÁNAK 
FENNTARTÁSÁHOZ:
• a százlevelű rózsa virágának kivonata 

támogatja az anyagcsere termékei 
kiürítésének fiziológiai folyamatait, és segít 
fenntartani a sav-bázis egyensúlyt

• a cink előnyösen hat az immunrendszer 
működésére, és védi a sejteket az 
oxidációs stressz ellen

• a kalcium felelős a helyes energetikai 
anyagcseréért, és támogatja az emésztő 
enzimek megfelelő működését

• a magnézium és a vas hatással van 
a  fáradtságérzés és kimerültség 
csökkentésére

• a kálium és a réz támogatják az 
idegrendszer megfelelő működését

• a csalánkivonat támogatja a víz 
eltávolítását a szervezetből

• a citromfű és a komló kivonatai 
megkönnyítik az elalvást, jó álmot 
biztosítanak, hozzájárulnak a szervezet 
savassága további csökkentéséhez 

INNER BALANCE
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• fenntartja a sav-bázis egyensúlyt
• kulcsfontosságú mikroelemek forrása
• ideális azok számára, akik stresszes életmódnak vannak kitéve, 

fáradtak és a szervezetet savasító termékeket fogyasztanak, mint a 
cukor, kávé, alkohol és erősen feldolgozott élelmiszerek

Vegyen be 2 kapszulát éjszakára, és öblítse le vízzel.

Naponta 2 alkalommal vegye be 1 zacskó tartalmát, feloldva 200 ml vízben.

60 ZACSKÓ + 60 KAPSZULA | SYSTEM NA 30 NAPRA 
240 g + 30 g | 801001

26 152 FT
96 859 FT / 1 kg
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A LEGJOBB VÁLASZ A 
FÉRFIAK IGÉNYEIRE:
• tribulus terrestris (királydinnye) mely 

tökéletesen támogatja a szexuális 
hatásfokot. 

• cink segít az egészséges sav-bázis 
egyensúly fenntartásában, valamint 
a tesztoszteron megfelelő szintjének 
fenntartását a vérben

• tiamin hatásosan támogatja az 
idegrendszer és a szív egészséges 
működésének fenntartását

• pantoténsav jelentősen hozzájárul a 
fáradtság és bágyadtság érzésének 
csökkentéséhez valamint segíti az 
egészséges szellemi képességek 
fenntartásához a megfelelő szinten. 

• D vitamin felel a vérben a megfelelő 
kalcium szint fenntartásáért, az 
egészséges fogakért és csontokért, 
támogatja az egészséges 
immunrendszert.

VITAMINS FOR HIM
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• vitaminok és ásványi anyagok kitűnő kompozíciója, 
amely komplex módon erősíti az erőnlétet és a szellemi 
fittséget

• a királydinnye természetes kivonata szabályozza a 
tesztoteron szintet, fokozza a libidót, felszabadítja a 
vágyat és előnyösen hat a szexuális erőnlétre

• biztosítja a legmagasabb minőségű vitaminokat és 
ásványi anyagokat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
szervezet megfelelő működéséhez 

Naponta két tablettát vegyél be és minden esetben igyál vizet.
 
2 x 30 FILMTABLETTA | SYSTEM NA 30 NAPRA 
2 x 33 g | 801010

26 152 FT
396 242 FT / 1 kg

NUTRICODE VÁLOGATOTT ÖSSZETEVŐK 
A SZERVEZET SAV-
BÁZIS EGYENSÚLYÁNAK 
FENNTARTÁSÁHOZ:
• a százlevelű rózsa virágának kivonata 

támogatja az anyagcsere termékei 
kiürítésének fiziológiai folyamatait, és segít 
fenntartani a sav-bázis egyensúlyt

• a cink előnyösen hat az immunrendszer 
működésére, és védi a sejteket az 
oxidációs stressz ellen

• a kalcium felelős a helyes energetikai 
anyagcseréért, és támogatja az emésztő 
enzimek megfelelő működését

• a magnézium és a vas hatással van 
a  fáradtságérzés és kimerültség 
csökkentésére

• a kálium és a réz támogatják az 
idegrendszer megfelelő működését

• a csalánkivonat támogatja a víz 
eltávolítását a szervezetből

• a citromfű és a komló kivonatai 
megkönnyítik az elalvást, jó álmot 
biztosítanak, hozzájárulnak a szervezet 
savassága további csökkentéséhez 

INNER BALANCE
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• fenntartja a sav-bázis egyensúlyt
• kulcsfontosságú mikroelemek forrása
• ideális azok számára, akik stresszes életmódnak vannak kitéve, 

fáradtak és a szervezetet savasító termékeket fogyasztanak, mint a 
cukor, kávé, alkohol és erősen feldolgozott élelmiszerek

Vegyen be 2 kapszulát éjszakára, és öblítse le vízzel.

Naponta 2 alkalommal vegye be 1 zacskó tartalmát, feloldva 200 ml vízben.

60 ZACSKÓ + 60 KAPSZULA | SYSTEM NA 30 NAPRA
240 g + 30 g | 801001



 

WEIGHTLOSS 
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ÉRTÉKES, A SZERVEZET 
TISZTULÁSÁT TÁMOGATÓ 
GYÓGYNÖVÉNYEK:
• a hibiszkusz virág támogatja az anyagcsere 

helyes folyamatát, valamint a felesleges víz 
eltávolítását a szervezetből

• a zöldtea levél kitűnő antioxidáns, 
ezen kívül támogatja az emésztő 
enzimek aktivitását, előnyösen hatva az 
anyagcserére

• az ázsiai gázló és a homoktövis 
gyümölcse támogatják a keringési 
rendszert, pozitívan hatnak a szervezet 
működésére

• a tőzegáfonya gyümölcs támogatja a 
szervezet megtisztítását az anyagcsere 
felesleges termékeitől

ÚJDONSÁG

DETOX HERBAL INFUSION
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• nagyszerűen támogatja a szervezet természetes
megtisztulási folyamatait az anyagcsere felesleges
termékeitől

• aromás főzet jön belőle létre, amely egyesíti magában a
finom ízt és jótéteményű tulajdonságokkal

Öntsön az edénybe 1 mércényi (2 g) terméket, öntse le forró
vízzel (kb. 150 ml), forrázza 2 - 3 percig.
Igya naponta kétszer – reggeli és ebéd után, 18:00 óráig.

75 g | 801025

NUTRICODE 

KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL

TERMÉSZETES 
ADOMÁNYOKKAL TELI 
GYÓGYTEA KEVERÉK:
• a gyermekláncfű gyökér támogatja a máj 

megfelelő működését, és az emésztési 
folyamatok helyes lefolyását

• a kukorica bibe, tövises iglice gyökér 
és a hibiszkusz virág segítik a fölös víz 
eltávolítását a szervezetből, vele együtt 
pedig az anyagcsere felesleges termékeit, 
támogatva a karcsú alak elérésére irányuló 
igyekezetet

• a csipkebogyó a C-vitamin gazdag forrása

SKINNY HERBAL INFUSION
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• egyedülálló gyógynövény keverék, amely magában egyesíti 
a kitűnő ízt és a megfelelő testtömeg megőrzését segítő 
tulajdonságokat

• a természetes összetevőknek köszönhetően pozitív hatást 
fejt ki az egész szervezet működésére 

Öntsön az edénybe 1 mércényi (2 g) terméket, öntse le forró vízzel 
(kb. 150 ml), forrázza 2 - 3 percig. 
Igya naponta kétszer – reggeli és ebéd után, 18:00 óráig. 

75 g | 801026 

4 051 FT
54 013 FT / 1 kg

ÚJDONSÁG

KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL



 

WEIGHTLOSS 

14 15

ÉRTÉKES, A SZERVEZET 
TISZTULÁSÁT TÁMOGATÓ 
GYÓGYNÖVÉNYEK:
• a hibiszkusz virág támogatja az anyagcsere 

helyes folyamatát, valamint a felesleges víz 
eltávolítását a szervezetből

• a zöldtea levél kitűnő antioxidáns, 
ezen kívül támogatja az emésztő 
enzimek aktivitását, előnyösen hatva az 
anyagcserére

• az ázsiai gázló és a homoktövis 
gyümölcse támogatják a keringési 
rendszert, pozitívan hatnak a szervezet 
működésére

• a tőzegáfonya gyümölcs támogatja a 
szervezet megtisztítását az anyagcsere 
felesleges termékeitől

ÚJDONSÁG

DETOX HERBAL INFUSION
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• nagyszerűen támogatja a szervezet természetes 
megtisztulási folyamatait az anyagcsere felesleges 
termékeitől

• aromás főzet jön belőle létre, amely egyesíti magában a 
finom ízt és jótéteményű tulajdonságokkal 

Öntsön az edénybe 1 mércényi (2 g) terméket, öntse le forró 
vízzel (kb. 150 ml), forrázza 2 - 3 percig. 
Igya naponta kétszer – reggeli és ebéd után, 18:00 óráig. 

75 g | 801025 

4 051 FT
54 013 FT / 1 kg

NUTRICODE 

KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL

TERMÉSZETES 
ADOMÁNYOKKAL TELI 
GYÓGYTEA KEVERÉK:
• a gyermekláncfű gyökér támogatja a máj 

megfelelő működését, és az emésztési 
folyamatok helyes lefolyását

• a kukorica bibe, tövises iglice gyökér 
és a hibiszkusz virág segítik a fölös víz 
eltávolítását a szervezetből, vele együtt 
pedig az anyagcsere felesleges termékeit, 
támogatva a karcsú alak elérésére irányuló 
igyekezetet

• a csipkebogyó a C-vitamin gazdag forrása

SKINNY HERBAL INFUSION
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• egyedülálló gyógynövény keverék, amely magában egyesíti
a kitűnő ízt és a megfelelő testtömeg megőrzését segítő
tulajdonságokat

• a természetes összetevőknek köszönhetően pozitív hatást
fejt ki az egész szervezet működésére

Öntsön az edénybe 1 mércényi (2 g) terméket, öntse le forró vízzel
(kb. 150 ml), forrázza 2 - 3 percig.
Igya naponta kétszer – reggeli és ebéd után, 18:00 óráig.

75 g | 801026

ÚJDONSÁG

KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL
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KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL

DRENA PLUS
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• azok számára készült, akik a szervezet vízmegtartó képességének 
problémájával küzdenek

• gondosan válogatott, vízhajtó tulajdonságokkal rendelkező növényi 
kivonatokkal

• tökéletesen támogatja a szervezet vízháztartásának egyensúlyát és 
méregtelenítését

A mérőpohár segítségével mérj ki 15 ml készítményt, és oldd fel 1,5 l vízben. 
A folyadékot adagokra elosztva fogyassza a nap folyamán, legfeljebb a késő 
délutáni órákig.
 
SYSTEM NA 30 DNI
480 ml | 801035

A FIZIOLÓGIAI DIURÉZIS 
TERMÉSZETES 
TÁMOGATÁSA:
• a fehér bakhéj kivonat támogatja a 

fölös víz eltávolítását a szervezetből 
és a húgyrendszer helyes 
működését

• a nyírfalevél kivonat támogatja 
a szervezet megtisztulását az 
anyagcsere felesleges termékeitől

• a mezei zsurló kivonat nagyszerűen 
szabályozza és támogatja a 
szervezet vízháztartását

• a vesetea levél az egyik 
legismertebb gyógynövény a népi 
gyógyászatban, szabályozza a fölös 
víz kiürítését a szervezetből

• a gyermeklánc fű gyökér kivonat 
nagyszerűen támogatja a máj 
és az epehólyag működését, 
jótékony hatással van az emésztési 
folyamatokra és az anyagcsere 
felesleges anyagainak eltávolítására

NUTRICODE 

ÚJ FORMULA

ÚJ MEGNEVEZÉS

KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL

ACTIVE BURN FAT KILLER
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a tökéletesen komponált összetevők segítenek fenntartani az 
egészséges testtömeget, felgyorsítva a zsírégetést

• támogatja a bőr feszességéért és rugalmasságáért felelős kollagén és 
elasztin szintézisét

• a nagymértékben felszívódó, folyékony formula nemcsak rendkívül 
hatékonyan hat, hanem elősegíti az éhségérzet leküzdését is napközben, 
és kialakítja a gyakori vízivás pozitív szokását

A mérőpohár segítségével mérj ki 15 ml készítményt, és oldd fel 1,5 l vízben. 
Naponta igyál kis adagokban. 
 
SYSTEM NA 30 DNI 
480 ml | 801015

19 486 FT
40 596 FT / 1 l

A FOGYÁS EREDMÉNYEIT 
TÁMOGATÓ EGYEDI 
TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐ:
• L-karnitin – a szervezetben 

természetesen előforduló anyag, 
felgyorsítja a zsír metabolizmusát 

• ananász, papaya és guarana kivonat – 
javítja az emésztési folyamatot a zsírok és 
szénhidrátok megfelelő metabolizmusa 
által

• kivonat pitypanggyökérből és 
máriatövis magvakból – segít a 
felesleges víz valamint a szervezet 
anyagcseréjének szükségtelen 
termékeinek eltávolításában, ami 
előnyösen befolyásolja a megfelelő 
testtömeg megtartását

• kivonat ázsiai gázlóból valamint 
szőlőből – támogatja a kollagén és 
elasztin szintézisét, amelyek felelősek a 
bőr feszességéért, rugalmasságáért és 
flexibilitásáért

• keserű narancs kivonat – a kálium 
és oldható rost forrása – az alacsony 
glikémiás indexnek köszönhetően a 
metabolikus átalakulás normális, élettani 
gyorsaságát megtartja, különösen a 
zsíroknak, kiegészítve az összes fent leírt 
összetevőnek működését 
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KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL

DRENA PLUS
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• azok számára készült, akik a szervezet vízmegtartó képességének 
problémájával küzdenek

• gondosan válogatott, vízhajtó tulajdonságokkal rendelkező növényi 
kivonatokkal

• tökéletesen támogatja a szervezet vízháztartásának egyensúlyát és 
méregtelenítését

A mérőpohár segítségével mérj ki 15 ml készítményt, és oldd fel 1,5 l vízben. 
A folyadékot adagokra elosztva fogyassza a nap folyamán, legfeljebb a késő 
délutáni órákig.
 
SYSTEM NA 30 DNI 
480 ml | 801035

19 486 FT
40 596 FT / 1 l

A FIZIOLÓGIAI DIURÉZIS 
TERMÉSZETES 
TÁMOGATÁSA:
• a fehér bakhéj kivonat támogatja a 

fölös víz eltávolítását a szervezetből 
és a húgyrendszer helyes 
működését

• a nyírfalevél kivonat támogatja 
a szervezet megtisztulását az 
anyagcsere felesleges termékeitől

• a mezei zsurló kivonat nagyszerűen 
szabályozza és támogatja a 
szervezet vízháztartását

• a vesetea levél az egyik 
legismertebb gyógynövény a népi 
gyógyászatban, szabályozza a fölös 
víz kiürítését a szervezetből

• a gyermeklánc fű gyökér kivonat 
nagyszerűen támogatja a máj 
és az epehólyag működését, 
jótékony hatással van az emésztési 
folyamatokra és az anyagcsere 
felesleges anyagainak eltávolítására

NUTRICODE 

ÚJ FORMULA

ÚJ MEGNEVEZÉS

KÉSZLETBEN 
EGY PRAKTIKUS 

MÉRCÉVEL

ACTIVE BURN FAT KILLER
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a tökéletesen komponált összetevők segítenek fenntartani az 
egészséges testtömeget, felgyorsítva a zsírégetést

• támogatja a bőr feszességéért és rugalmasságáért felelős kollagén és 
elasztin szintézisét

• a nagymértékben felszívódó, folyékony formula nemcsak rendkívül 
hatékonyan hat, hanem elősegíti az éhségérzet leküzdését is napközben, 
és kialakítja a gyakori vízivás pozitív szokását

A mérőpohár segítségével mérj ki 15 ml készítményt, és oldd fel 1,5 l vízben. 
Naponta igyál kis adagokban. 
 
SYSTEM NA 30 DNI
480 ml | 801015

A FOGYÁS EREDMÉNYEIT 
TÁMOGATÓ EGYEDI 
TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐ:
• L-karnitin – a szervezetben 

természetesen előforduló anyag, 
felgyorsítja a zsír metabolizmusát 

• ananász, papaya és guarana kivonat – 
javítja az emésztési folyamatot a zsírok és 
szénhidrátok megfelelő metabolizmusa 
által

• kivonat pitypanggyökérből és 
máriatövis magvakból – segít a 
felesleges víz valamint a szervezet 
anyagcseréjének szükségtelen 
termékeinek eltávolításában, ami 
előnyösen befolyásolja a megfelelő 
testtömeg megtartását

• kivonat ázsiai gázlóból valamint 
szőlőből – támogatja a kollagén és 
elasztin szintézisét, amelyek felelősek a 
bőr feszességéért, rugalmasságáért és 
flexibilitásáért

• keserű narancs kivonat – a kálium 
és oldható rost forrása – az alacsony 
glikémiás indexnek köszönhetően a 
metabolikus átalakulás normális, élettani 
gyorsaságát megtartja, különösen a 
zsíroknak, kiegészítve az összes fent leírt 
összetevőnek működését 
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CELLUFIGHT
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• innovatív válasz korunknak arra a problémájára, amely nemcsak a
nőket, hanem a férfiakat is érinti - az úgynevezett narancsbőrre

• kétirányúan működik, nem csak a probléma forrásánál avatkozik be,
de kiküszöböli annak negatív hatásait is

• a gondosan kiválogatott növényi kivonatok elősegítik az anyagcsere
salakanyagainak eltávolítását, és fenntartják a zsírok megfelelő
metabolizmusát, hozzájárulva a cellulitisz csökkenéséhez

Vegyen be naponta fél tablettát t  vízzel.

60 FILMTABLETTA | 120 NAPOS PROGRAM
33,6 g | 801036

SOK GYÓGYNÖVÉNYI 
ÖSSZETEVŐ A FESZES ÉS 
SIMA BŐRNEK:
• kurkuma kivonat – támogatja a 

szervezet tisztítását és a zsírok 
megfelelő metabolizmusának 
megtartását, ami megszünteti a 
narancsbőr tüneteit, és növeli a 
teltség érzetét

• kivonat ázsiai gázlóból – segít 
megtartani a feszes és rugalmas 
bőrt valamint a zsírszövet megfelelő 
struktúráját

• indiai csalán kivonat – forskolint 
tartalmaz, amely befolyásolva a zsír 
metabolikus folyamatait támogatja 
a megfelelő testsúly megtartását 
és láthatóan hat a narancsbőr 
csökkenésére

• az orvosi somkóró és a vadgesztenye 
kivonata kivonat fenntartja az 
optimális vérellátást, amely a 
cellulitisz nélküli, sima bőr egyik 
legfontosabb feltétele

NUTRICODE 

ÚJ FORMULA

ÚJ MEGNEVEZÉS

IDEAL SHAPE
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• tökéletes étrend-kiegészítő azok számára, akik meg akarják őrizni a 
karcsúságukat és törődnek az egészségükkel

• a gondosan kiválasztott összetevők pozitívan befolyásolják a 
szervezet állapotát, és az alacsony kalóriatartalmú étrenddel 
együtt segítenek ledobni a felesleges kilókat, vagy fenntartani az 
egészséges testsúlyt 

Fogyasszál 1-1 kapszulát reggel és délután, evés közben. Minden alkalommal 
igyál rá egy pohár vizet. 

60 KAPSZULA | 30 NAPOS RENDSZER 
26,2 g | 801024

9 298 FT
354 885 FT / 1 kg

A FIATALSÁG TERMÉSZETES 
ELIXÍRJE ÉS EGÉSZSÉG GAZDAG 
FORRÁSA:
• valamennyi kapszula egészséget javító 

vitamin-, aminosav- és ásványbomba

• fiatal árpa, a zsírok felszívódását csökkentő és 
emésztést elősegítő magas rosttartalomnak 
köszönhetően a szervezet nélkülözhetetlen 
támpontja fogyás és a megfelelő testsúly 
megtartása során 

• zöld tea az általános egészségi állapot 
javulását eredményezi, de segít a fogyásban 
is. A katechin csoportba sorolható magas 
koncentrációjú teinok és polifenolok pihenés 
során felgyorsítják az anyagcserét, ezzel több 
kalória elégetését teszik lehetővé.

• tengeri kollagén - nagy tisztaságú és 
gyógyszerészeti szabványok szeriont állított 
elő - vizuálisan csökkenti a ráncokat, késlelteti 
a bőr öregedési folyamatait és javítja a 
hidratációt, ezzel a bőr lággyá és rugalmassá 
válik.

• cink - részt vesz a megfelelő szénhidrát 
anyagcsere és sav-bázis egyensúly 
fenntartásában, továbbá hozzájárul a haj, a 
bőr és a köröm jó állapotának fenntartásához.

4 HÓNAPOS RENDSZER
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CELLUFIGHT
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• innovatív válasz korunknak arra a problémájára, amely nemcsak a 
nőket, hanem a férfiakat is érinti - az úgynevezett narancsbőrre

• kétirányúan működik, nem csak a probléma forrásánál avatkozik be, 
de kiküszöböli annak negatív hatásait is

• a gondosan kiválogatott növényi kivonatok elősegítik az anyagcsere 
salakanyagainak eltávolítását, és fenntartják a zsírok megfelelő 
metabolizmusát, hozzájárulva a cellulitisz csökkenéséhez 

Vegyen be naponta fél tablettát t  vízzel. 

60 FILMTABLETTA | 120 NAPOS PROGRAM 
33,6 g | 801036

19 486 FT
579 940 FT / 1 kg

SOK GYÓGYNÖVÉNYI 
ÖSSZETEVŐ A FESZES ÉS 
SIMA BŐRNEK:
• kurkuma kivonat – támogatja a 

szervezet tisztítását és a zsírok 
megfelelő metabolizmusának 
megtartását, ami megszünteti a 
narancsbőr tüneteit, és növeli a 
teltség érzetét

• kivonat ázsiai gázlóból – segít 
megtartani a feszes és rugalmas 
bőrt valamint a zsírszövet megfelelő 
struktúráját

• indiai csalán kivonat – forskolint 
tartalmaz, amely befolyásolva a zsír 
metabolikus folyamatait támogatja 
a megfelelő testsúly megtartását 
és láthatóan hat a narancsbőr 
csökkenésére

• az orvosi somkóró és a vadgesztenye 
kivonata kivonat fenntartja az 
optimális vérellátást, amely a 
cellulitisz nélküli, sima bőr egyik 
legfontosabb feltétele

NUTRICODE 

ÚJ FORMULA

ÚJ MEGNEVEZÉS

IDEAL SHAPE
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• tökéletes étrend-kiegészítő azok számára, akik meg akarják őrizni a 
karcsúságukat és törődnek az egészségükkel

• a gondosan kiválasztott összetevők pozitívan befolyásolják a 
szervezet állapotát, és az alacsony kalóriatartalmú étrenddel 
együtt segítenek ledobni a felesleges kilókat, vagy fenntartani az 
egészséges testsúlyt 

Fogyasszál 1-1 kapszulát reggel és délután, evés közben. Minden alkalommal 
igyál rá egy pohár vizet. 

60 KAPSZULA | 30 NAPOS RENDSZER
26,2 g | 801024

A FIATALSÁG TERMÉSZETES 
ELIXÍRJE ÉS EGÉSZSÉG GAZDAG 
FORRÁSA:
• valamennyi kapszula egészséget javító 

vitamin-, aminosav- és ásványbomba

• fiatal árpa, a zsírok felszívódását csökkentő és 
emésztést elősegítő magas rosttartalomnak 
köszönhetően a szervezet nélkülözhetetlen 
támpontja fogyás és a megfelelő testsúly 
megtartása során 

• zöld tea az általános egészségi állapot 
javulását eredményezi, de segít a fogyásban 
is. A katechin csoportba sorolható magas 
koncentrációjú teinok és polifenolok pihenés 
során felgyorsítják az anyagcserét, ezzel több 
kalória elégetését teszik lehetővé.

• tengeri kollagén - nagy tisztaságú és 
gyógyszerészeti szabványok szeriont állított 
elő - vizuálisan csökkenti a ráncokat, késlelteti 
a bőr öregedési folyamatait és javítja a 
hidratációt, ezzel a bőr lággyá és rugalmassá 
válik.

• cink - részt vesz a megfelelő szénhidrát 
anyagcsere és sav-bázis egyensúly 
fenntartásában, továbbá hozzájárul a haj, a 
bőr és a köröm jó állapotának fenntartásához.

4 HÓNAPOS RENDSZER
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HAIR SKIN NAILS
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• azoknak ajánlott, akik erősebb hajat és a körmöt, 
valamint szép bőrt szeretnének

• a Pro-Beauty formulával
• kitűnő nőknek és férfiaknak egyaránt 

Vegyél be 1 tablettát naponta. Igyál vizet. 

56 FILMTABLETTA | 56 NAPOS RENDSZER 
44,8 g | 801005

7 323 FT
163 460 FT / 1 kg

KOMPOZÍCIÓ A 
FÉNYLŐ HAJÉRT, 
BÁRSONYOS BŐRÉRT 
ÉS EGÉSZSÉGES 
KÖRMÖKÉRT
• a réz befolyásolja a haj 

megfelelő pigmentációját

• a cink a köröm építőeleme

• a vas biztosítja a megfelelő 
hajnövekedést

• a gránátalma kivonat erős 
antioxidáns tulajdonságokkal 
rendelkezik

• a biotin hozzájárul az egészséges 
haj és bőr fenntartásához

• a sörélesztő értékes kén 
aminosavakat - metionint és 
ciszteint - tartalmaz

• az A, B2, B6, B12, C és E 
vitamin kedvezően befolyásolja 
a haj, a bőr és a köröm állapotát

SPIRULINA  
ZÖLD SUPERFOOD  

AKTYWNY KOLAGEN   
AZ ÓCEÁNOK KINCSE 

A kivételes alga, mely a tíz 
legjobb szupertermék között 
van, mely háromszor annyi 
fehérjét tartalmaz mint a hús 
(kb. 70%) és több meszet mint 
a tej. Ez az egyik leggazdagabb 
klorofil és béta-karotin és 
nukleinsav forrás minden állati 
és növényi táplálék között. 
Megtisztítja a májat és a 
veséket a mérgektől, lúgosítja a 
szervezetet és csökkenti a rossz 
koleszterin szintjét. A feniloanil 
tartalmának köszönhetően 
javítja az emésztést, és 
csökkenti az étvágyat. Ez tiszta 
„zöld arany” a szervezetünknek.

Vadlazacból előállított 
természetes tengeri 
kollagén - kivételes 

tisztaságú és koncentrációjú 
összetevő - garantálja a bőr 

öregedési folyamatainak 
késleltetését, javítja a 

hidratálását és csökkenti a 
ráncok láthatóságát. Ezen 

túlmenően gátolja az ízületeket 
károsodásához, fájdalmához és 

funkcióvesztésükhöz vezető 
gyulladásos állapotokat. 

Gyönyörű, hidratált, fiatal 
megjelenésű bőr és kiváló 

ízületi állapot - mostantól ez a 
szokatlan kombináció elérhető 

az Ön számára.

BEAUTY DETOX
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• szépség és egészség egy kapszulában
• a spirulina és a kollagén innovatív kombinációja 

lehetővé teszi, hogy egyszerre gondoskodhasson a 
szervezet kiváló állapotáról és a megjelenéséről

• C-vitaminban gazdag acerola gyümölcskivonattal 

Vegyél be két kapszulát naponta és minden alkalommal igyál 
vizet. 
 
60 KAPSZULA | 30 NAPOS RENDSZER
44,7 g | 801014

NUTRICODE 
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HAIR SKIN NAILS
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• azoknak ajánlott, akik erősebb hajat és a körmöt,
valamint szép bőrt szeretnének

• a Pro-Beauty formulával
• kitűnő nőknek és férfiaknak egyaránt

Vegyél be 1 tablettát naponta. Igyál vizet.

56 FILMTABLETTA | 56 NAPOS RENDSZER
44,8 g | 801005

KOMPOZÍCIÓ A 
FÉNYLŐ HAJÉRT, 
BÁRSONYOS BŐRÉRT 
ÉS EGÉSZSÉGES 
KÖRMÖKÉRT
• a réz befolyásolja a haj 

megfelelő pigmentációját

• a cink a köröm építőeleme

• a vas biztosítja a megfelelő 
hajnövekedést

• a gránátalma kivonat erős 
antioxidáns tulajdonságokkal 
rendelkezik

• a biotin hozzájárul az egészséges 
haj és bőr fenntartásához

• a sörélesztő értékes kén 
aminosavakat - metionint és 
ciszteint - tartalmaz

• az A, B2, B6, B12, C és E 
vitamin kedvezően befolyásolja 
a haj, a bőr és a köröm állapotát

SPIRULINA  
ZÖLD SUPERFOOD  

AKTYWNY KOLAGEN   
AZ ÓCEÁNOK KINCSE 

A kivételes alga, mely a tíz 
legjobb szupertermék között 
van, mely háromszor annyi 
fehérjét tartalmaz mint a hús 
(kb. 70%) és több meszet mint 
a tej. Ez az egyik leggazdagabb 
klorofil és béta-karotin és 
nukleinsav forrás minden állati 
és növényi táplálék között. 
Megtisztítja a májat és a 
veséket a mérgektől, lúgosítja a 
szervezetet és csökkenti a rossz 
koleszterin szintjét. A feniloanil 
tartalmának köszönhetően 
javítja az emésztést, és 
csökkenti az étvágyat. Ez tiszta 
„zöld arany” a szervezetünknek.

Vadlazacból előállított 
természetes tengeri 
kollagén - kivételes 

tisztaságú és koncentrációjú 
összetevő - garantálja a bőr 

öregedési folyamatainak 
késleltetését, javítja a 

hidratálását és csökkenti a 
ráncok láthatóságát. Ezen 

túlmenően gátolja az ízületeket 
károsodásához, fájdalmához és 

funkcióvesztésükhöz vezető 
gyulladásos állapotokat. 

Gyönyörű, hidratált, fiatal 
megjelenésű bőr és kiváló 

ízületi állapot - mostantól ez a 
szokatlan kombináció elérhető 

az Ön számára.

BEAUTY DETOX
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• szépség és egészség egy kapszulában
• a spirulina és a kollagén innovatív kombinációja 

lehetővé teszi, hogy egyszerre gondoskodhasson a 
szervezet kiváló állapotáról és a megjelenéséről

• C-vitaminban gazdag acerola gyümölcskivonattal 

Vegyél be két kapszulát naponta és minden alkalommal igyál 
vizet. 
 
60 KAPSZULA | 30 NAPOS RENDSZER 
44,7 g | 801014

9 705 FT
217 114 FT / 1 kg

NUTRICODE 
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VITALITY BOOST
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• napi energia adag a test és az elme számára
• gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban
• tökéletesen kiválasztott összetevőkből álló kompozíció, 

amely befolyásolja a fizikai és mentális energia áramlását a 
nap folyamán, és jobbá teszi az éjszakai pihenés

• megfelelő a vegetáriánusok és vegánok számára 
 
Vegyen be 2 tablettát éjszakára, és öblítse le vízzel. 
Orálisan vegye be 1 tasak tartalmát naponta. 

30 ZACSKÓ + 60 FILMTABLETTA | 30 NAPOS RENDSZER 
300 g + 48 g | 801003

26 152 FT
75 149 FT / 1 kg

AZ ÉLETNEK JÓ RITMUST 
ADÓ ÖSSZETEVŐK:
• a króm segít fenntartani a megfelelő 

vércukorszintet

• a szelén megvédi a sejteket az oxidatív 
stressztől

• a vas részt vesz az oxigén szállításában 
a testben

• a fekete borsból készült piperine 
támogatja az emésztést és a tápanyagok 
felszívódását

• a niacin, a pantoténsav és a 
riboflavin, kiegészítve a guaranából 
származó koffeinnel és a zöld tea 
teinével, hozzájárulnak a fáradtság és a 
kimerültség csökkentéséhez

• a pantoténsav befolyásolja a mentális 
teljesítményt

• a B-vitaminok ápolják az idegrendszert

• a tiamin felelős a szív megfelelő 
működéséért

• a szelén megvédi a sejteket az oxidatív 
stressztől

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH
SYSTEM
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• aktív összetevők áttörő kompozíciója, amelyet azok
számára készítettek, akik gondoskodni szeretnének a fizikai
képességeikről

• átfogó módon támogatja az ízületek működését - pozitív
hatással van mind az ízületi porcra, mind a munkájukban
részt vevő izmokra és inakra

• természetes, erősen tisztított tengeri kollagént tartalmaz,
kiváló biológiai hozzáférhetőséggel

Napközben vegyél be 2 kapszulát, igyál rá vizet.

2 x 30 KAPSZULA | 30 NAPOS RENDSZER
13,93 g, 15,22 g | 801018

ÍZÜLETEK ÉS CSONTOK 
ÁLLAPOTÁT TÁMOGATÓ 
FORRADALMI 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ: 
• kollagén - az ízületeket képező inak és porcok 

fő építőanyaga. A táplálékkiegészítőhöz 
nagy tisztaságú, gyógyszeriparra vonatkozó 
szabványok szerint előállított tengeri kollagén 
került felhasználásra

• C-vitamin - segíti a kollagén megfelelő 
termelését a porc és a csontok megfelelő 
működésének biztosítása érdekében

• bajkáli csucsóka - erős antioxidáns, hatékonyan 
támogatja az ízületek, inak és izmok védelmét

• D-vitamin - segíti az izmok megfelelő 
működését, amelyek jelentősen befolyással 
vannak az izmok működésére

• kalcium - az egészséges csontok fenntartásához 
szükséges

• glükózamin-szulfát - számos biomolekula 
fontos előfutára, beleértve a kondroitin, az 
ízületi porc egyik fő összetevője

NUTRICODE 
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VITALITY BOOST
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• napi energia adag a test és az elme számára
• gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban
• tökéletesen kiválasztott összetevőkből álló kompozíció, 

amely befolyásolja a fizikai és mentális energia áramlását a 
nap folyamán, és jobbá teszi az éjszakai pihenés

• megfelelő a vegetáriánusok és vegánok számára 
 
Vegyen be 2 tablettát éjszakára, és öblítse le vízzel.
Orálisan vegye be 1 tasak tartalmát naponta.

30 ZACSKÓ + 60 FILMTABLETTA | 30 NAPOS RENDSZER
300 g + 48 g | 801003

AZ ÉLETNEK JÓ RITMUST 
ADÓ ÖSSZETEVŐK:
• a króm segít fenntartani a megfelelő 

vércukorszintet

• a szelén megvédi a sejteket az oxidatív 
stressztől

• a vas részt vesz az oxigén szállításában 
a testben

• a fekete borsból készült piperine 
támogatja az emésztést és a tápanyagok 
felszívódását

• a niacin, a pantoténsav és a 
riboflavin, kiegészítve a guaranából 
származó koffeinnel és a zöld tea 
teinével, hozzájárulnak a fáradtság és a 
kimerültség csökkentéséhez

• a pantoténsav befolyásolja a mentális 
teljesítményt

• a B-vitaminok ápolják az idegrendszert

• a tiamin felelős a szív megfelelő 
működéséért

• a szelén megvédi a sejteket az oxidatív 
stressztől

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH 
SYSTEM
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• aktív összetevők áttörő kompozíciója, amelyet azok 
számára készítettek, akik gondoskodni szeretnének a fizikai 
képességeikről

• átfogó módon támogatja az ízületek működését - pozitív 
hatással van mind az ízületi porcra, mind a munkájukban 
részt vevő izmokra és inakra

• természetes, erősen tisztított tengeri kollagént tartalmaz, 
kiváló biológiai hozzáférhetőséggel

Napközben vegyél be 2 kapszulát, igyál rá vizet. 

2 x 30 KAPSZULA | 30 NAPOS RENDSZER 
13,93 g, 15,22 g | 801018

26 152 FT
897 153 FT / 1 kg

ÍZÜLETEK ÉS CSONTOK 
ÁLLAPOTÁT TÁMOGATÓ 
FORRADALMI 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ: 
• kollagén - az ízületeket képező inak és porcok 

fő építőanyaga. A táplálékkiegészítőhöz 
nagy tisztaságú, gyógyszeriparra vonatkozó 
szabványok szerint előállított tengeri kollagén 
került felhasználásra

• C-vitamin - segíti a kollagén megfelelő 
termelését a porc és a csontok megfelelő 
működésének biztosítása érdekében

• bajkáli csucsóka - erős antioxidáns, hatékonyan 
támogatja az ízületek, inak és izmok védelmét

• D-vitamin - segíti az izmok megfelelő 
működését, amelyek jelentősen befolyással 
vannak az izmok működésére

• kalcium - az egészséges csontok fenntartásához 
szükséges

• glükózamin-szulfát - számos biomolekula 
fontos előfutára, beleértve a kondroitin, az 
ízületi porc egyik fő összetevője

NUTRICODE 
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KOMPLEX ENERGIA ADAG KÉT 
LÉPÉSBEN:
NUTRICODE VITALITY BOOST  
– élénkítő injekció
• guaranakivonat nagyon sok koffeint tartalmaz, 

mely a fizikai és szellemi fáradság esetén megadja az 
energiát, szabályozza az álmosságot és bágyadtságot, 
megerősíti a koncentrációt és memóriát.

• niacin, pantoténsav, riboflavin felelnek az 
idegrendszer helyes működéséért – megfelelően 
szabályozza a szervezet energiagazdálkodását, 
enyhíti az idegi feszültséget, pozitívan befolyásolja a 
hanghulatot és az intellektus hatásfokát. 

• zöld tea kivonat egy természetes antioxidáns, mely 
segíti a szervezet harcát a szabadgyökökkel.

• 

NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– az ideális egyensúly
• magnesium felelős az elektrolitok egyensúlyának 

fenntartásáért a szervezetben, támogatva a fizikai és 
szellemi erőkifejtések idején, felel az idegrendszer és 
keringés megfelelő működéséért, és a munka idején az 
izmok nagyobb terhelhetőségében is szerepe van. 

• B6 vitamin a magnézium szövetségese – növeli 
annak hasznosulását, ezen kívül segíti a pszichés 
funkciókat, melyek felelnek a szervezet sajátságos 
energiametabolizmusáért.

VITALITY BOOST  
& MAGNESIUM POWER
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a jól emészthető, folyékony formula biztosítja az összetevők legjobb 
felszívódását és a szinte azonnali hatást

• úgy került kidolgozásra, hogy minden összetevő kiegészítse és erősítse 
egymás tulajdonságait

• finom, frissítő ízű 

Naponta igyál meg egy Vitality Boostközvetlen kinyitás után, és utána kb. két órával igyál meg egy 
Magnesium Power-t, hogy kiegészítsd a magnézium szintet. 

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 
6 x 25 ml | 801013

8 078 FT
53 853 FT / 1 l

IMMUNO
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• 100%-ig természetes C-vitamin
• cink adalékos formula, amely támogatja az immunrendszer 

megfelelő működését
• ideális azok számára, akik gyakran megfáznak, valamint 

edzést és fizikai munkát végző személyeknek
• acerola és meggy ízben
• megfelelő a vegetáriánusok és vegánok számára
Szopogass lassan két tablettát. 
 

60 SZOPOGATÓ TABLETTA | 30 NAPOS RENDSZER
72 g | 801004

SZUPERMEGGY BARBADOSRÓL
A C-vitamin csak természetes forrásból származik, valamint acerol gyümölcsből. 
Az Acerol, másnével barbadoszi meggy, egy szupergyümölcs, melyben 30-szor 
több C vitamint tartalmaz, mint a citrom. A másik a vadrózsa, mely szintén gazdag 
a bioflavoidban, mely természetes antioxidáns. A C-vitamin rendszeres szedése 
gondoskodik a megfelelő ellenálló képességről, kedvezően befolyásolja a fogakat, 
bőrt, csontokat, az idegrendszert, valamint védi a sejteket az oxidációs stressztől. 
A termék megfelel a vegetáriánusoknak és vegánoknak.

NUTRICODE 
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KOMPLEX ENERGIA ADAG KÉT 
LÉPÉSBEN:
NUTRICODE VITALITY BOOST  
– élénkítő injekció
• guaranakivonat nagyon sok koffeint tartalmaz, 

mely a fizikai és szellemi fáradság esetén megadja az 
energiát, szabályozza az álmosságot és bágyadtságot, 
megerősíti a koncentrációt és memóriát.

• niacin, pantoténsav, riboflavin felelnek az 
idegrendszer helyes működéséért – megfelelően 
szabályozza a szervezet energiagazdálkodását, 
enyhíti az idegi feszültséget, pozitívan befolyásolja a 
hanghulatot és az intellektus hatásfokát. 

• zöld tea kivonat egy természetes antioxidáns, mely 
segíti a szervezet harcát a szabadgyökökkel.

• 

NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– az ideális egyensúly
• magnesium felelős az elektrolitok egyensúlyának 

fenntartásáért a szervezetben, támogatva a fizikai és 
szellemi erőkifejtések idején, felel az idegrendszer és 
keringés megfelelő működéséért, és a munka idején az 
izmok nagyobb terhelhetőségében is szerepe van. 

• B6 vitamin a magnézium szövetségese – növeli 
annak hasznosulását, ezen kívül segíti a pszichés 
funkciókat, melyek felelnek a szervezet sajátságos 
energiametabolizmusáért.

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a jól emészthető, folyékony formula biztosítja az összetevők legjobb
felszívódását és a szinte azonnali hatást

• úgy került kidolgozásra, hogy minden összetevő kiegészítse és erősítse
egymás tulajdonságait

• finom, frissítő ízű

Naponta igyál meg egy Vitality Boostközvetlen kinyitás után, és utána kb. két órával igyál meg egy
Magnesium Power-t, hogy kiegészítsd a magnézium szintet.

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER
6 x 25 ml | 801013

IMMUNO
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• 100%-ig természetes C-vitamin
• cink adalékos formula, amely támogatja az immunrendszer 

megfelelő működését
• ideális azok számára, akik gyakran megfáznak, valamint 

edzést és fizikai munkát végző személyeknek
• acerola és meggy ízben
• megfelelő a vegetáriánusok és vegánok számára
Szopogass lassan két tablettát. 
 

60 SZOPOGATÓ TABLETTA | 30 NAPOS RENDSZER 
72 g | 801004

6 381 FT
88 625 FT / 1 kg

SZUPERMEGGY BARBADOSRÓL
A C-vitamin csak természetes forrásból származik, valamint acerol gyümölcsből. 
Az Acerol, másnével barbadoszi meggy, egy szupergyümölcs, melyben 30-szor 
több C vitamint tartalmaz, mint a citrom. A másik a vadrózsa, mely szintén gazdag 
a bioflavoidban, mely természetes antioxidáns. A C-vitamin rendszeres szedése 
gondoskodik a megfelelő ellenálló képességről, kedvezően befolyásolja a fogakat, 
bőrt, csontokat, az idegrendszert, valamint védi a sejteket az oxidációs stressztől. 
A termék megfelel a vegetáriánusoknak és vegánoknak.

NUTRICODE 
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A NUTRICODE karkötő a te útmutatód lesz a vágyott alakhoz vezető úton. Kösd össze a sport lelkét a modern 
technológiával, és kiváló eredményeket fogsz elérni. Az egészséges sport űzése még soha nem volt olyan egyszerű 
mint ma.

TÖBBFUNKCIÓS NUTRICODE PREMIUM 
KARKÖTŐ
FITNESS TRACKER PREMIUM

A NUTRICODE többfunkciós karkötő az aktív életet élő személyekre gondolva lett 
tervezve. Az eszközben a következő funkciók találhatók: pulzusmérő, óra, elégetett 
kalória számláló, lépésszámláló. Az okostelefonnal való kapcsolattartáshoz a 
Bluetooth technológiát használják. A karkötő Android és iOS eszközökkel működik.

920084 | Fekete

30 714 FT

TÖBBFUNKCIÓS NUTRICODE STANDARD 
KARKÖTŐ
FITNESS TRACKER STANDARD

A NUTRICODE többfunkciós karkötő az aktív életet élő személyekre gondolva 
lett tervezve. Az eszközben a következő funkciók találhatók: óra, elégetett kalória 
számláló, lépésszámláló. Az okostelefonnal való kapcsolattartáshoz a Bluetooth 
technológiát használják. A karkötő Android és iOS eszközökkel működik.

920082 | Fekete
920083 | Fehér

22 677 FT

AZ IZÜLETEK ÉS CSONTOK 
KONDÍCIÓJÁT TÁMOGATÓ, 
FORRADALMI ÉTREND-
KIGÉSZÍTŐ
• a glükomannán alacsony 

kalóriatartalmú étrenddel kombinálva 
fogyasztó hatású

• a króm segít fenntartani a normál 
vércukorszintet, csökkentve az 
édesség iránti vágyat és az étkezések 
közötti nassolás vágyát

• a Garcinia cambogia kivonat a hidroxi-
citromsav (HCA) forrása, amely 
lelassítja a szervezet zsírtermelését

• a kalcium befolyásolja az emésztő 
enzimek megfelelő működését

• a C-vitamin támogatja a 
kollagéntermelést

• a biotin és a B2-vitamin hozzájárul az 
egészséges arcbőr fenntartásához

NUTRICODE 

SLIM EXTREME
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• támogatja a fogyást, csökkenti az étvágyat
• magas súlycsökkentési hatékonyságú glükomannánt

tartalmaz
• lehetővé teszi a szép bőr megtartását karcsúsító diéta

esetén
• egyedülálló „All day weight control” rendszer
• megfelelő a vegetáriánusok és vegánok számára

Vegyen be 2 tablettát naponta háromszor bő vízzel (1 vagy 2 pohár).

A napi étkezés előtt vegyen be 1 pezsgőtablettát, feloldva 200 ml vízben.

180 FILMTABLETTA + 30 PEZSGŐTABLETTA | 30 NAPOS
RENDSZER
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002
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A NUTRICODE karkötő a te útmutatód lesz a vágyott alakhoz vezető úton. Kösd össze a sport lelkét a modern 
technológiával, és kiváló eredményeket fogsz elérni. Az egészséges sport űzése még soha nem volt olyan egyszerű 
mint ma.

TÖBBFUNKCIÓS NUTRICODE PREMIUM
KARKÖTŐ
FITNESS TRACKER PREMIUM

A NUTRICODE többfunkciós karkötő az aktív életet élő személyekre gondolva lett
tervezve. Az eszközben a következő funkciók találhatók: pulzusmérő, óra, elégetett
kalória számláló, lépésszámláló. Az okostelefonnal való kapcsolattartáshoz a
Bluetooth technológiát használják. A karkötő Android és iOS eszközökkel működik.

920084 | Fekete

TÖBBFUNKCIÓS NUTRICODE STANDARD
KARKÖTŐ
FITNESS TRACKER STANDARD

A NUTRICODE többfunkciós karkötő az aktív életet élő személyekre gondolva
lett tervezve. Az eszközben a következő funkciók találhatók: óra, elégetett kalória
számláló, lépésszámláló. Az okostelefonnal való kapcsolattartáshoz a Bluetooth
technológiát használják. A karkötő Android és iOS eszközökkel működik.

920082 | Fekete
920083 | Fehér

AZ IZÜLETEK ÉS CSONTOK 
KONDÍCIÓJÁT TÁMOGATÓ, 
FORRADALMI ÉTREND-
KIGÉSZÍTŐ
• a glükomannán alacsony 

kalóriatartalmú étrenddel kombinálva 
fogyasztó hatású

• a króm segít fenntartani a normál 
vércukorszintet, csökkentve az 
édesség iránti vágyat és az étkezések 
közötti nassolás vágyát

• a Garcinia cambogia kivonat a hidroxi-
citromsav (HCA) forrása, amely 
lelassítja a szervezet zsírtermelését

• a kalcium befolyásolja az emésztő 
enzimek megfelelő működését

• a C-vitamin támogatja a 
kollagéntermelést

• a biotin és a B2-vitamin hozzájárul az 
egészséges arcbőr fenntartásához

NUTRICODE 

SLIM EXTREME
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• támogatja a fogyást, csökkenti az étvágyat
• magas súlycsökkentési hatékonyságú glükomannánt 

tartalmaz
• lehetővé teszi a szép bőr megtartását karcsúsító diéta 

esetén
• egyedülálló „All day weight control” rendszer
• megfelelő a vegetáriánusok és vegánok számára 

Vegyen be 2 tablettát naponta háromszor bő vízzel (1 vagy 2 pohár).

A napi étkezés előtt vegyen be 1 pezsgőtablettát, feloldva 200 ml vízben.

180 FILMTABLETTA + 30 PEZSGŐTABLETTA | 30 NAPOS 
RENDSZER 
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

26 152 FT
76 468 FT / 1 kg
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CSATLAKOZZ A FIT6-HOZ MÁR MA  
Hat lépés az ideális alakhoz. Minden lépés egy hónap. 
A diéta hossza attól függ, mennyit akarsz fogyni. Minél 
többet akarsz fogyni, annál több lépésen kell átmenned. 
Minden pillanatban kiszállhatsz a diétából.

 ` A helytelen diéta a szervezet gyulladt állapotához 
vezet. Az első lépés segít visszatérni a szervezetnek a 
természetes egyensúlyhoz

 ` Az első lépés célja nem csak a súlyvesztés, hanem a 
szervezet méregtelenítése, a közérzet javítása, és az 
általános egészségi állapot javítása. 

GYULLADÁSOK SEMLEGESÍTÉSE

 ` Ez a szakasz 4 fázisra van felosztva

 ` Ennek a célja a zsírtömeg vesztése, amellett, hogy 
megőrizzük az energiát és vitalitást 

 ` A NUTRICODE diéta kiegészítő segítségével komplex 
módon segítünk a szervezetnek, hogy megkapja a 
szükséges tápanyagokat 

 ` További méregtelenítés és szervezet tisztítás segíti a 
jó közérzetünket 
 

 ` Megőrizzük az izomtömeget, megelőzve, hogy a test 
elveszítse a tartását

 ` hatékonyan veszítjük a  fölös kilókat

 ` csökken a cellulítisz láthatósága

SÚLYVESZTÉS

 ` Ez a lépés az izmok stimulálását szolgálja, hogy 
segítsük növekedésüket

TONIZÁLÁS

Elértük a célt. Ennek a lépésnek az idején kiegyensúlyozott diétát 
tartunk, mely garantálja a súly hosszú távú fenntartását, megelőzve 
a jojó hatást.

FENNTARTÁS

PROGRAMM FIT6  

Tökéletes alakról álmodik, de nehéz időt és motivációt találnia a 
rendszeres testmozgáshoz? Talán nincs ismerete a kiegyensúlyozott étrend 
összeállításához, mit kell ennie és mit nem? Nem kell már emiatt aggódnia. 
Létrehoztunk egy programot, ami egyszer és mindenkorra megváltoztatja 
az életét. A FIT6 a világ egyetlen ilyen, egyedülálló fogyókúrás program, 
ami a XXI. századi életmód alapos megértésének köszönhetően jött létre. 
Ez egy olyan rendszer, amely feltételezi a zsírszövet csökkentését, az 
alak karcsúsítását, egészséges és kiegyensúlyozott étrendet és innovatív 
NUTRICODE étrend-kiegészítőket. A program célja nem csak a fogyás, hanem 
az életminőség, az egészség és a közérzet javítása.

Végül az ideális alakról iránti vágy valósággá válik.

SZÜKSÉGES TÁPANYAG ÖSSZETEVŐK
A fogyás egy nehéz folyamat a szervezetnek, melyet fizikai 
értelemben nem érzel. Ezért a FIT6 program a szervezet 
számára a legmagasabb minőségű összetevőket biztosítja a 
NUTRICODE  innovatív diéta kiegészítőknek a révén. A fogyás 
minden szakaszában más termékösszeállítás szükséges, mely 
a szervezet szükségleteire a legjobb választ adja a fogyókúra 
adott szakaszában. 

PROFESSZIONÁLIS TÁMOGATÁS
A FIT6 program teljes tartama alatt a résztvevők mindegyike 
igénybe veheti professzionális dietetikus, a program 
lengyelországi vezetőjének tanácsait. Ő felügyeli és elemzi az 
eredményeket, megfelelő iránymutatást ad, és eloszlat minden 
kétséget.

TÉGY ÉS MOTIVÁLJ
Tudjuk, milyen fontos a támogatás és a motiváció. Ezen 
tényezők hiánya miatt gyakran megszakítjuk a fogyást, és 
lemondással és a erőtlenség érzésével visszatérünk a régi 
egészségtelen szokásokhoz. Gondolva erre alakult meg a FIT6 
program – egy tér, melyen minden résztvevő megoszthatja a 
saját nehézségeivel, gondolataival, hatásaival. 

ÉRD EL A CÉLOD
Érd el az egészséges és hatásos módszer révén a fogyást. 
Garantáljuk, hogy az ideálisan kiegyensúlyozott program 
hat lépésben lehetővé teszi neked a fölös kilók könnyű és 
biztonságos leadását. A FIT6 program révén nem csak a 
jó alaknak örülhetsz, hanem a kiváló egészségnek és a jó 
közérzetnek is. 

PROGRAMM FIT6  – INNOVÁCIÓ A FOGYÁS VILÁGÁBAN – TERMÉSZETES SÚLYVESZTÉS JOJÓ 
EFFEKTUS NÉLKÜL
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CSATLAKOZZ A FIT6-HOZ MÁR MA  
Hat lépés az ideális alakhoz. Minden lépés egy hónap. 
A diéta hossza attól függ, mennyit akarsz fogyni. Minél 
többet akarsz fogyni, annál több lépésen kell átmenned. 
Minden pillanatban kiszállhatsz a diétából.

 ` A helytelen diéta a szervezet gyulladt állapotához 
vezet. Az első lépés segít visszatérni a szervezetnek a 
természetes egyensúlyhoz

 ` Az első lépés célja nem csak a súlyvesztés, hanem a 
szervezet méregtelenítése, a közérzet javítása, és az 
általános egészségi állapot javítása. 

GYULLADÁSOK SEMLEGESÍTÉSE

 ` Ez a szakasz 4 fázisra van felosztva

 ` Ennek a célja a zsírtömeg vesztése, amellett, hogy 
megőrizzük az energiát és vitalitást 

 ` A NUTRICODE diéta kiegészítő segítségével komplex 
módon segítünk a szervezetnek, hogy megkapja a 
szükséges tápanyagokat 

 ` További méregtelenítés és szervezet tisztítás segíti a 
jó közérzetünket 
 

 ` Megőrizzük az izomtömeget, megelőzve, hogy a test 
elveszítse a tartását

 ` hatékonyan veszítjük a  fölös kilókat

 ` csökken a cellulítisz láthatósága

SÚLYVESZTÉS

 ` Ez a lépés az izmok stimulálását szolgálja, hogy 
segítsük növekedésüket

TONIZÁLÁS

Elértük a célt. Ennek a lépésnek az idején kiegyensúlyozott diétát 
tartunk, mely garantálja a súly hosszú távú fenntartását, megelőzve 
a jojó hatást.

FENNTARTÁS

PROGRAMM FIT6  

Tökéletes alakról álmodik, de nehéz időt és motivációt találnia a 
rendszeres testmozgáshoz? Talán nincs ismerete a kiegyensúlyozott étrend 
összeállításához, mit kell ennie és mit nem? Nem kell már emiatt aggódnia. 
Létrehoztunk egy programot, ami egyszer és mindenkorra megváltoztatja 
az életét. A FIT6 a világ egyetlen ilyen, egyedülálló fogyókúrás program, 
ami a XXI. századi életmód alapos megértésének köszönhetően jött létre. 
Ez egy olyan rendszer, amely feltételezi a zsírszövet csökkentését, az 
alak karcsúsítását, egészséges és kiegyensúlyozott étrendet és innovatív 
NUTRICODE étrend-kiegészítőket. A program célja nem csak a fogyás, hanem 
az életminőség, az egészség és a közérzet javítása.

Végül az ideális alakról iránti vágy valósággá válik.

SZÜKSÉGES TÁPANYAG ÖSSZETEVŐK
A fogyás egy nehéz folyamat a szervezetnek, melyet fizikai 
értelemben nem érzel. Ezért a FIT6 program a szervezet 
számára a legmagasabb minőségű összetevőket biztosítja a 
NUTRICODE  innovatív diéta kiegészítőknek a révén. A fogyás 
minden szakaszában más termékösszeállítás szükséges, mely 
a szervezet szükségleteire a legjobb választ adja a fogyókúra 
adott szakaszában. 

PROFESSZIONÁLIS TÁMOGATÁS
A FIT6 program teljes tartama alatt a résztvevők mindegyike 
igénybe veheti professzionális dietetikus, a program 
lengyelországi vezetőjének tanácsait. Ő felügyeli és elemzi az 
eredményeket, megfelelő iránymutatást ad, és eloszlat minden 
kétséget.

TÉGY ÉS MOTIVÁLJ
Tudjuk, milyen fontos a támogatás és a motiváció. Ezen 
tényezők hiánya miatt gyakran megszakítjuk a fogyást, és 
lemondással és a erőtlenség érzésével visszatérünk a régi 
egészségtelen szokásokhoz. Gondolva erre alakult meg a FIT6 
program – egy tér, melyen minden résztvevő megoszthatja a 
saját nehézségeivel, gondolataival, hatásaival. 

ÉRD EL A CÉLOD
Érd el az egészséges és hatásos módszer révén a fogyást. 
Garantáljuk, hogy az ideálisan kiegyensúlyozott program 
hat lépésben lehetővé teszi neked a fölös kilók könnyű és 
biztonságos leadását. A FIT6 program révén nem csak a 
jó alaknak örülhetsz, hanem a kiváló egészségnek és a jó 
közérzetnek is. 

PROGRAMM FIT6  – INNOVÁCIÓ A FOGYÁS VILÁGÁBAN – TERMÉSZETES SÚLYVESZTÉS JOJÓ 
EFFEKTUS NÉLKÜL
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PROPOLIS PRO GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• támogatja a gyermekek és felnőttek ellenálló 
képességét, valamint enyhíti a megfázás és az influenza 
tüneteit

• propoliszt, C-vitamint, valamint a fekete bodza és 
bíbor kasvirág kivonatainak speciálisan megválasztott 
kombinációját tartalmazó, ízletes formula

• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják
 
4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét.

30 MÁLNA ÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS 
FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
60 g | 801027

6 532 FT
81 650 FT / 1 kg

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

KINEK A SZÁMÁRA?   
Gyermekek és felnőttek számára, akik erősíteni akarják 
a szervezet ellenálló képességét, különösen őszi és 
téli szezonban, amikor a fertőzés kockázata jelentősen 
növekszik.

TERMÉSZETES VÉDŐFAL 
A propolisz (görög városi védőfal) olyan méhek által termelt anyag, amelyek 
ezt arra használják, hogy megvédjék a kaptárt a hívatlan vendégektől. Jó 
tulajdonságaira tekintettel hasonló szerepet játszik az emberi szervezetben. 
A propolisz gazdag vitaminokban (B1, B2, B5, B6, C, D, E), nyomelemekben 
(beleértve magnéziumot, cinket, káliumot, kalciumot, mangánt, vasat), 
flavonoidokban, terpénekben és aromás észterekben. Vírusellenes, 
gombaellenes és baktériumölő tulajdonságokkal rendelkezik, aminek 
köszönhetően elősegíti az ellenálló képesség erősítését és támogatja a 
szervezet regenerálódását.

 
KIVÉTELES ÖSSZETEVŐK AZ 
IMMUNRENDSZER TÁMOGATÁSÁHOZ:
• a propolisz természetes eredetű anyag, amely magas 

vitamin-, ásvány- és bioaktív vegyület tartalmának 
köszönhetően hozzájárul a szervezet ellenálló 
képességének fokozásához, valamint a támogató 
hatású fertőzések kezelése közben is

• a fekete bodza kiváló antioxidáns, többek között 
tartalmaz flavonoidokat, fenolsavakat, szterineket, 
tanninokat és ásványi sókat, amelyek támogatják a 
szervezet tisztulási folyamatait

• a bíbor kasvirág támogatja az immunrendszer és 
a felső légutak megfelelő működését, segíti az 
influenza és a megfázás tüneteinek enyhítését

• a C-vitamin segíti az immunrendszer megfelelő 
működését és a sejtek oxidatív stressz elleni 
védelmét, valamint hozzájárul a fáradtság és a 
kimerültség csökkentéséhe

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ: 
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

VITAMINBOMBA FINOM ZSELÉK 
FORMÁJÁBAN:
• a C-vitamin támogatja az immunrendszert

• a B3-vitamin hozzájárul az egészséges arcbőr 
fenntartásához

• a B5-vitamin pozitív hatással van a mentális 
teljesítményre

• a B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás 
szabályozásához

• a B12-vitamin támogatja a vörösvértestek 
termelődését

• a folsav elengedhetetlen a terhes nők számára 
 
Minden vitamin hozzájárul a fáradtság és a 
kimerültség csökkentéséhez, javítva a gyermekek, 
serdülők és felnőttek mindennapi életét.

ÚJDONSÁG

KINEK A SZÁMÁRA?   
Gyerekeknek és felnőtteknek, akik a napi étrendjüket 
többek között a szervezet megfelelő működéséhez 
szükséges B-vitamin komplexszel szeretnék kiegészíteni. 

VIT-COMPLETE GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a tápanyagok ereje az egész család számára
• a szervezet megfelelő működésének támogatása
• nagyszerű vitaminforrás a vegetáriánusok számára 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét. 

30 MULTIVITAMINOS, ANANÁSZ, EPER ÉS NARANCS ÍZŰ
ZSELÉ GYERMEKEK ÉS FELNŐTTEK SZÁMÁRA
60 g | 801029

NUTRICODE ÚJDONSÁG



30 31

PROPOLIS PRO GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• támogatja a gyermekek és felnőttek ellenálló 
képességét, valamint enyhíti a megfázás és az influenza 
tüneteit

• propoliszt, C-vitamint, valamint a fekete bodza és 
bíbor kasvirág kivonatainak speciálisan megválasztott 
kombinációját tartalmazó, ízletes formula

• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják
 
4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét.
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét.

30 MÁLNA ÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
60 g | 801027

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

KINEK A SZÁMÁRA?   
Gyermekek és felnőttek számára, akik erősíteni akarják 
a szervezet ellenálló képességét, különösen őszi és 
téli szezonban, amikor a fertőzés kockázata jelentősen 
növekszik.

TERMÉSZETES VÉDŐFAL 
A propolisz (görög városi védőfal) olyan méhek által termelt anyag, amelyek 
ezt arra használják, hogy megvédjék a kaptárt a hívatlan vendégektől. Jó 
tulajdonságaira tekintettel hasonló szerepet játszik az emberi szervezetben. 
A propolisz gazdag vitaminokban (B1, B2, B5, B6, C, D, E), nyomelemekben 
(beleértve magnéziumot, cinket, káliumot, kalciumot, mangánt, vasat), 
flavonoidokban, terpénekben és aromás észterekben. Vírusellenes, 
gombaellenes és baktériumölő tulajdonságokkal rendelkezik, aminek 
köszönhetően elősegíti az ellenálló képesség erősítését és támogatja a 
szervezet regenerálódását.

 
KIVÉTELES ÖSSZETEVŐK AZ 
IMMUNRENDSZER TÁMOGATÁSÁHOZ:
• a propolisz természetes eredetű anyag, amely magas 

vitamin-, ásvány- és bioaktív vegyület tartalmának 
köszönhetően hozzájárul a szervezet ellenálló 
képességének fokozásához, valamint a támogató 
hatású fertőzések kezelése közben is

• a fekete bodza kiváló antioxidáns, többek között 
tartalmaz flavonoidokat, fenolsavakat, szterineket, 
tanninokat és ásványi sókat, amelyek támogatják a 
szervezet tisztulási folyamatait

• a bíbor kasvirág támogatja az immunrendszer és 
a felső légutak megfelelő működését, segíti az 
influenza és a megfázás tüneteinek enyhítését

• a C-vitamin segíti az immunrendszer megfelelő 
működését és a sejtek oxidatív stressz elleni 
védelmét, valamint hozzájárul a fáradtság és a 
kimerültség csökkentéséhe

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ: 
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

VITAMINBOMBA FINOM ZSELÉK 
FORMÁJÁBAN:
• a C-vitamin támogatja az immunrendszert

• a B3-vitamin hozzájárul az egészséges arcbőr 
fenntartásához

• a B5-vitamin pozitív hatással van a mentális 
teljesítményre

• a B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás 
szabályozásához

• a B12-vitamin támogatja a vörösvértestek 
termelődését

• a folsav elengedhetetlen a terhes nők számára 
 
Minden vitamin hozzájárul a fáradtság és a 
kimerültség csökkentéséhez, javítva a gyermekek, 
serdülők és felnőttek mindennapi életét.

ÚJDONSÁG

KINEK A SZÁMÁRA?   
Gyerekeknek és felnőtteknek, akik a napi étrendjüket 
többek között a szervezet megfelelő működéséhez 
szükséges B-vitamin komplexszel szeretnék kiegészíteni. 

VIT-COMPLETE GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a tápanyagok ereje az egész család számára
• a szervezet megfelelő működésének támogatása
• nagyszerű vitaminforrás a vegetáriánusok számára 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét. 

30 MULTIVITAMINOS, ANANÁSZ, EPER ÉS NARANCS ÍZŰ 
ZSELÉ GYERMEKEK ÉS FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
60 g | 801029

6 532 FT
81 650 FT / 1 kg

NUTRICODE ÚJDONSÁG



400 IU  

32 33

KINEK AJÁNLOTT? 
Azok számára, akik étrendjüket szeretnék kiegészíteni a 
szükséges telítetlen omega-3 zsírsavakkal, erősíteni az 
ellenálló képességüket és támogatni az idegrendszer és a 
keringési rendszer működését.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• sertés zselatint

• földimogyorót, szóját és tejet

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

 
A SZERVEZET MEGFELELŐ 
MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OMEGA-3 
ZSÍRSAVAK:
• támogatják az idegrendszert és a szellemi frissesség 

megőrzését

• hozzájárulnak a megfelelő látás fenntartásához

• segítenek gondoskodni a vérkeringésről, ezen belül a 
szív működéséről is 

• szabályozzák a vér koleszterin szintjét

• hatással vannak az ellenálló képesség erősítésére

O! MEGA-3 GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a szervezet megfelelő működésének támogatása
• lenolajból származó omega-3 savakat tartalmaz
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét.

30 NARANCSÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS 
FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
120 g | 801021

9 298 FT
77 483 FT / 1 kg

Az alfa-linolénsav (ALA) az omega-3 csoport egyik 
nélkülözhetetlen telítetlen zsírsavja (EFA). Ezen felül a szervezet 
rendkívül értékes EPA- és DHD-savakká dolgozza fel.

KINEK A SZÁMÁRA?   
Gyermekek és felnőttek számára, akik pótolni szeretnék a 
hiányzó D3-vitamint, erősíteni az ellenálló képességet, és 
gondoskodni akarnak a csont- és az izomrendszerükről.

VIT-D3 GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• tökéletesen pótolja a szervezet megfelelő működéséhez
szükséges un. napfény vitamin hiányát

• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét.
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét.

30 EPER ÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
75 g | 801028

ÚJDONSÁG

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

 
A NAPFÉNY ÉRTÉKES VITAMINJA
A D3-vitamin nem csak az egészséges csontok és 
fogak megtartásában segít, hanem támogatja az 
izmok és az immunrendszer megfelelő működését is. 
Hosszantartó hiánya felboríthatja a szervezet fiziológiai 
egyensúlyát, és számos súlyos, krónikus betegség oka 
lehet. A D3-vitamin ellátás legfontosabb útja a bőrben 
a napfény hatására végbemenő szintézise, ezért ősszel 
és télen, valamint egész évben az alacsony benapozású 
területeken a kiegészítése döntő jelentőségű.

NUTRICODE 



400 IU  

32 33

KINEK AJÁNLOTT? 
Azok számára, akik étrendjüket szeretnék kiegészíteni a 
szükséges telítetlen omega-3 zsírsavakkal, erősíteni az 
ellenálló képességüket és támogatni az idegrendszer és a 
keringési rendszer működését.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• sertés zselatint

• földimogyorót, szóját és tejet

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

 
A SZERVEZET MEGFELELŐ 
MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OMEGA-3 
ZSÍRSAVAK:
• támogatják az idegrendszert és a szellemi frissesség 

megőrzését

• hozzájárulnak a megfelelő látás fenntartásához

• segítenek gondoskodni a vérkeringésről, ezen belül a 
szív működéséről is 

• szabályozzák a vér koleszterin szintjét

• hatással vannak az ellenálló képesség erősítésére

O! MEGA-3 GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a szervezet megfelelő működésének támogatása
• lenolajból származó omega-3 savakat tartalmaz
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét.

30 NARANCSÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
120 g | 801021

Az alfa-linolénsav (ALA) az omega-3 csoport egyik 
nélkülözhetetlen telítetlen zsírsavja (EFA). Ezen felül a szervezet 
rendkívül értékes EPA- és DHD-savakká dolgozza fel.

KINEK A SZÁMÁRA?   
Gyermekek és felnőttek számára, akik pótolni szeretnék a 
hiányzó D3-vitamint, erősíteni az ellenálló képességet, és 
gondoskodni akarnak a csont- és az izomrendszerükről.

VIT-D3 GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• tökéletesen pótolja a szervezet megfelelő működéséhez 
szükséges un. napfény vitamin hiányát

• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 2 zselét. 

30 EPER ÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS 
FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
75 g | 801028

6 532 FT
87 093 FT / 1 kg

ÚJDONSÁG

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

 
A NAPFÉNY ÉRTÉKES VITAMINJA
A D3-vitamin nem csak az egészséges csontok és 
fogak megtartásában segít, hanem támogatja az 
izmok és az immunrendszer megfelelő működését is. 
Hosszantartó hiánya felboríthatja a szervezet fiziológiai 
egyensúlyát, és számos súlyos, krónikus betegség oka 
lehet. A D3-vitamin ellátás legfontosabb útja a bőrben 
a napfény hatására végbemenő szintézise, ezért ősszel 
és télen, valamint egész évben az alacsony benapozású 
területeken a kiegészítése döntő jelentőségű.

NUTRICODE 



34 35

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• földimogyorót, szóját, tejet

• sertés zselatint (pektinek alapján készült)

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

KINEK AJÁNLOTT?   
Intenzív növekedésben levő, fogak és csontok erősítését 
igénylő gyermekeknek valamint olyan felnőtteknek, akik a 
pótolni szeretnék szervezetük D-vitamin hiányát.

 
MI KÖSZÖNHETŐ A D-VITAMINNAK?
• megfelelő kalciumszint a vérben

• erős csontok és egészséges fogak

• hatékony izomműködés

• immunrendszer megfelelő működése

• sejtosztódási folyamat javítása

• megfelelő kalcium és a foszfor felszívódás

HEALTHY BONES GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• egész családnak szóló étrendkiegészítő
• D-vitamin tökéletes forrása
• egészséges fogakért és erős csontokért
• finom, citrusíz 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 3 zselét.

30 CITROMÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS 
FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
66 g | 801019

7 555 FT
114 470 FT / 1 kg

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• sertés zselatint (pektin alapon készült)

• földimogyorót, szóját és tejet

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

Minden egyes gumicukor 2,5 milliárd egység 
azonosított Bacillus coagulans probiotikus 
baktériumtörzset tartalmaz. Kivételes ellenálló 
képességüknek köszönhetően ellenállnak a gyomorsav 
hatásának és nem kerülnek emésztésre, enyhítve az 
olyan emésztőrendszeri panaszokat, mint a székrekedés 
vagy a hasmenés.

PROBIOTIC GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a szervezet természetes bélflórájának komplex 
visszaállítása

• többirányú, pozitív hatás a szervezetre, különösen az 
emésztőrendszerre 

• vegetáriánusok is alkalmazhatják 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 1-2 zselét.

30 EPER- ÉS NARANCSÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
60 g | 801020

 
A SZERVEZET IDEÁLIS TÁMOGATÁSA 
UTAZÁS KÖZBEN
A környezetváltozás és az étrend megváltoztatása 
előnytelen hatással bír a bélflórára. Egyensúlyának 
felborulása, vagyis az ún. diszbiózis emésztési 
problémákat, emésztőrendszeri kellemetlenségeket 
valamint a fogyasztott termékekkel szembeni 
intoleranciát okoz. A PROBIOTIC GUMMIES alkalmazása 
utazás közben csökkenti e panaszok fellépésének 
kockázatát, ezenfelül megkönnyíti a helyi ételek 
emésztését, így örömtelivé téve azok fogyasztását.

NUTRICODE 

MOST A GYEREKEKNEK IS



34 35

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• földimogyorót, szóját, tejet

• sertés zselatint (pektinek alapján készült)

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

KINEK AJÁNLOTT?   
Intenzív növekedésben levő, fogak és csontok erősítését 
igénylő gyermekeknek valamint olyan felnőtteknek, akik a 
pótolni szeretnék szervezetük D-vitamin hiányát.

 
MI KÖSZÖNHETŐ A D-VITAMINNAK?
• megfelelő kalciumszint a vérben

• erős csontok és egészséges fogak

• hatékony izomműködés

• immunrendszer megfelelő működése

• sejtosztódási folyamat javítása

• megfelelő kalcium és a foszfor felszívódás

HEALTHY BONES GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• egész családnak szóló étrendkiegészítő
• D-vitamin tökéletes forrása
• egészséges fogakért és erős csontokért
• finom, citrusíz 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 3 zselét.

30 CITROMÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
66 g | 801019

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• sertés zselatint (pektin alapon készült)

• földimogyorót, szóját és tejet

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

Minden egyes gumicukor 2,5 milliárd egység 
azonosított Bacillus coagulans probiotikus 
baktériumtörzset tartalmaz. Kivételes ellenálló 
képességüknek köszönhetően ellenállnak a gyomorsav 
hatásának és nem kerülnek emésztésre, enyhítve az 
olyan emésztőrendszeri panaszokat, mint a székrekedés 
vagy a hasmenés.

PROBIOTIC GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a szervezet természetes bélflórájának komplex 
visszaállítása

• többirányú, pozitív hatás a szervezetre, különösen az 
emésztőrendszerre 

• vegetáriánusok is alkalmazhatják 

4 év felett gyermekek: Vegyen be naponta 1 zselét. 
Felnőttek: Vegyen be naponta 1-2 zselét.

30 EPER- ÉS NARANCSÍZŰ ZSELÉ GYERMEKEK ÉS 
FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
60 g | 801020

9 298 FT
154 967 FT / 1 kg

 
A SZERVEZET IDEÁLIS TÁMOGATÁSA 
UTAZÁS KÖZBEN
A környezetváltozás és az étrend megváltoztatása 
előnytelen hatással bír a bélflórára. Egyensúlyának 
felborulása, vagyis az ún. diszbiózis emésztési 
problémákat, emésztőrendszeri kellemetlenségeket 
valamint a fogyasztott termékekkel szembeni 
intoleranciát okoz. A PROBIOTIC GUMMIES alkalmazása 
utazás közben csökkenti e panaszok fellépésének 
kockázatát, ezenfelül megkönnyíti a helyi ételek 
emésztését, így örömtelivé téve azok fogyasztását.

NUTRICODE 

MOST A GYEREKEKNEK IS



36 37

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

KINEK A SZÁMÁRA?   
Sportolók és fizikailag aktív emberek számára, akik garantálni 
akarják az edzés minőségét és annak kielégítő hatásait.

 
ÉRMET ÉRDEMLŐ ÉTREND-KIEGÉSZÍTÉS 
AZ ATLÉTIKUS TESTALKAT ÉRDEKÉBEN
Amikor az edzőteremben végzett gyakorlatok hatása 
nem kielégítő, a BCAA siet segítségre – az izomszövet 
felépítését és újjáépítését segítő három aminosavból 
(L-leucin, L-izoleucin és L-valin, optimális, 2: 1: 1 arányú 
keverékéből) álló komplex. Minthogy ezeknek az 
anyagoknak egyikét sem állítja elő egyedül a szervezet, 
érdemes étrend-kiegészítő formájában bevinni, hogy 
támogassa az atlétikus testalkat elérésének folyamatát.

ÚJDONSÁG

STRONG MUSCLE GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• BCAA aminosavakon alapszik
• kiváló támogatás sportolók és fizikailag aktív emberek 

számára
• segíti az edzés hatékonyságát és a fizikai erőfeszítés 

utáni regenerálódást
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

Vegyen be naponta 2 zselét.

30 NARANCS ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
114 g | 801032

11 495 FT
100 833 FT / 1 kg

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

KINEK A SZÁMÁRA?   
Azok számára, akiknek energia injekcióra van szükségük 
edzés közben.

ÚJDONSÁG

ENERGY KICK GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• kiváló energiaforrás az aktív emberek számára
• segíti a kitartást a fizikai gyakorlatok során
• támogatja az edzés utáni regenerációs folyamatokat
• elősegíti a karcsú alak megtartását
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják
Vegyen be naponta 2 zselét.

30 VÖRÖS ÁFONYA ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEK SZÁMÁRA
117 g | 801030

 
ZSÍR, AMELY ENERGIÁVÁ
VÁLTOZIK
Az ENERGY KICK GUMMIES-be tettünk L-karnitint, 
amely felelős a zsírsavak mitokondriumokba történő 
szállításáért, ahol ezek a szervezet sejtjeinek megfelelő 
működéséhez szükséges energiává alakulnak. 
Tulajdonságainak köszönhetően annyira népszerű a 
sportolók körében, akiknek fontos az állóképesség 
javítása edzés közben és a regenerációs folyamatok 
hatékonyabbá tétele az edzés befejezése után.

NUTRICODE 
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

KINEK A SZÁMÁRA?   
Sportolók és fizikailag aktív emberek számára, akik garantálni 
akarják az edzés minőségét és annak kielégítő hatásait.

 
ÉRMET ÉRDEMLŐ ÉTREND-KIEGÉSZÍTÉS 
AZ ATLÉTIKUS TESTALKAT ÉRDEKÉBEN
Amikor az edzőteremben végzett gyakorlatok hatása 
nem kielégítő, a BCAA siet segítségre – az izomszövet 
felépítését és újjáépítését segítő három aminosavból 
(L-leucin, L-izoleucin és L-valin, optimális, 2: 1: 1 arányú 
keverékéből) álló komplex. Minthogy ezeknek az 
anyagoknak egyikét sem állítja elő egyedül a szervezet, 
érdemes étrend-kiegészítő formájában bevinni, hogy 
támogassa az atlétikus testalkat elérésének folyamatát.

ÚJDONSÁG

STRONG MUSCLE GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• BCAA aminosavakon alapszik
• kiváló támogatás sportolók és fizikailag aktív emberek 

számára
• segíti az edzés hatékonyságát és a fizikai erőfeszítés 

utáni regenerálódást
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

Vegyen be naponta 2 zselét.

30 NARANCS ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEK SZÁMÁRA
114 g | 801032

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

KINEK A SZÁMÁRA?   
Azok számára, akiknek energia injekcióra van szükségük 
edzés közben.

ÚJDONSÁG

ENERGY KICK GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• kiváló energiaforrás az aktív emberek számára
• segíti a kitartást a fizikai gyakorlatok során
• támogatja az edzés utáni regenerációs folyamatokat
• elősegíti a karcsú alak megtartását
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják
Vegyen be naponta 2 zselét.

30 VÖRÖS ÁFONYA ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
117 g | 801030

11 495 FT
98 248 FT / 1 kg

 
ZSÍR, AMELY ENERGIÁVÁ
VÁLTOZIK
Az ENERGY KICK GUMMIES-be tettünk L-karnitint, 
amely felelős a zsírsavak mitokondriumokba történő 
szállításáért, ahol ezek a szervezet sejtjeinek megfelelő 
működéséhez szükséges energiává alakulnak. 
Tulajdonságainak köszönhetően annyira népszerű a 
sportolók körében, akiknek fontos az állóképesség 
javítása edzés közben és a regenerációs folyamatok 
hatékonyabbá tétele az edzés befejezése után.

NUTRICODE 
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KINEK A SZÁMÁRA?   
Azok számára, akik támogatni akarják az emésztőrendszer 
megfelelő működését.

ÚJDONSÁG

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

 
A SOKOLDALÚ ROST 
Az inulin egy természetes, alacsony kalóriatartalmú 
cukor, amely a cikóriagyökér feldolgozása során 
keletkezik. A gyomor nem emészti meg, ennek 
köszönhetően étrendi rost szerepét játssza. Számos 
előnyös tulajdonsága van az egészség szempontjából:

• támogatja a belek munkáját

• probiotikus hatású – hozzájárul a baktériumegyensúly 
fenntartásához a belekben

• segíti a szervezet megtisztítását a toxinoktól

• hozzájárul a mikro- és makroelemek jobb 
beépüléséhez

• segít a bevett táplálék mennyiségének 
szabályozásában, jóllakottság érzetét keltve

• támogatja a szénhidrát és Livid anyagcsere 
szabályozását

FIBER GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• az emésztőrendszer megfelelő működését támogató 
inulinnal

• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

Vegyen be naponta 2 zselé étkezés közben vagy után.

30 ALMA ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
147 g | 801033

8 188 FT
55 701 FT / 1 kg

KINEK A SZÁMÁRA?   
Fizikailag aktív, fogyókúrázó emberek számára, akik javítani 
szeretnék a vitalitásukat.

ÚJDONSÁG

FIT LINE GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• konjugált linolsavon (CLA) alapul
• támogatja a karcsú testalkatra törekvéssel járó munkát
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

Vegyen be naponta 1 zselét.

30 MEGGY ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEKNEK
117 g | 801031

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:: 
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

 
ÚTON AZ IDEÁLIS TESTALKAT FELÉ
A CLA konjugált linolsavat általánosan használják a 
sportoló emberek és azok, akik fogyókúráznak, mivel 
támogatja a zsírégetést és számos egészségjavító hatást 
mutat. A rendszeres edzéssel és az egészséges étkezési 
szokásokkal összekapcsolva a szövetségesévé az ideális 
testalkathoz vezető úton.

NUTRICODE 
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KINEK A SZÁMÁRA?   
Azok számára, akik támogatni akarják az emésztőrendszer 
megfelelő működését.

ÚJDONSÁG

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

 
A SOKOLDALÚ ROST 
Az inulin egy természetes, alacsony kalóriatartalmú 
cukor, amely a cikóriagyökér feldolgozása során 
keletkezik. A gyomor nem emészti meg, ennek 
köszönhetően étrendi rost szerepét játssza. Számos 
előnyös tulajdonsága van az egészség szempontjából:

• támogatja a belek munkáját

• probiotikus hatású – hozzájárul a baktériumegyensúly 
fenntartásához a belekben

• segíti a szervezet megtisztítását a toxinoktól

• hozzájárul a mikro- és makroelemek jobb 
beépüléséhez

• segít a bevett táplálék mennyiségének 
szabályozásában, jóllakottság érzetét keltve

• támogatja a szénhidrát és Livid anyagcsere 
szabályozását

FIBER GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• az emésztőrendszer megfelelő működését támogató 
inulinnal

• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

Vegyen be naponta 2 zselé étkezés közben vagy után.

30 ALMA ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEK SZÁMÁRA
147 g | 801033

KINEK A SZÁMÁRA?   
Fizikailag aktív, fogyókúrázó emberek számára, akik javítani 
szeretnék a vitalitásukat.

ÚJDONSÁG

FIT LINE GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• konjugált linolsavon (CLA) alapul
• támogatja a karcsú testalkatra törekvéssel járó munkát
• a terméket vegetáriánusok is fogyaszthatják 

Vegyen be naponta 1 zselét.

30 MEGGY ÍZŰ ZSELÉ FELNŐTTEKNEK 
117 g | 801031

8 188 FT
55 701 FT / 1 kg

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:: 
• tejet és hozzáadott cukrot

• (pektinek alapján készült) sertés-zselatint

• tartósítószereket

 
ÚTON AZ IDEÁLIS TESTALKAT FELÉ
A CLA konjugált linolsavat általánosan használják a 
sportoló emberek és azok, akik fogyókúráznak, mivel 
támogatja a zsírégetést és számos egészségjavító hatást 
mutat. A rendszeres edzéssel és az egészséges étkezési 
szokásokkal összekapcsolva a szövetségesévé az ideális 
testalkathoz vezető úton.

NUTRICODE 
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KINEK A SZÁMÁRA?   
Azoknak, akik kiemelt figyelmet szeretnének fordítani 
a látásukra. Ideális azok számára, akik sok időt töltenek 
a monitor előtt, mesterséges megvilágítás mellett 
tartózkodnak, gyakori diszkomfort érzetet tapasztalnak a 
szemfáradásból adódóan.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• sertés zselatint (pektin alapon készült)

• földimogyorót, szóját és tejet

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

 
ÍZLETES GUMICUKOR, AMELY 
TÁMOGATJA A MEGFELELŐ LÁTÁST:
• A Lutein és a zeaxantin a - többek között- a 

látásélességet javító és a retinát a kék fénnyel 
szemben védő sárgatestben előforduló fő pigmentek

• A Cink segít a megfelelő látás fenntartásában, 
ezenfelül az A-vitamin megfelelő anyagcseréjének 
fenntartásához is hozzájárul

• Az E-, és C-vitamin az oxidációs stresszel szemben 
segíti a sejtek védelmét, ami pozitív hatással van a 
látás megfelelő kondíciójának megőrzésére

EYE PROTECT GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a megfelelő látást segítő hatóanyagok tökéletes 
kompozíciója

• luteinnel és zeaxantinnal
• vegetáriánusok is alkalmazhatják  

Fogyasszál 1 gumicukrot naponta.

30 NARANCSÍZŰ GUMICUKOR FELNŐTTEKNEK  
90 g | 801022

9 298 FT
103 311 FT / 1 kg

KINEK AJÁNLOTT? 
Mindenkinek, aki természetes és kellemes módon szeretne 
veszíteni a súlyából, és növelni egészségét .

PERFECT SLIM GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• természetes kivonatokkal a tökéletes alakért
• a legkiválóbb minőségű málna-ketonokat tartalmazza
• amelyet vegetáriánusok is alkalmazhatnak 

Szedjél napi 2 gumicukrot.

28 DB ALMAÍZŰ GUMICUKOR FELNŐTTEK RÉSZÉRE
112 g | 801023

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• Sertés zselatint (pektin alapon készült)

• földimogyorót, szóját és tejet 

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

 
TERMÉSZETES ÚT A SZÉPSÉGHEZ
A gondosan összeválogatott növényi kivonatoknak 
köszönhetően a PERFECT SLIM GUMMIES gumicukor 
segít a szép és karcsú alak elérésében.

• a zöld kávé kivonatban található klorogénsav 
csökkenti a szervezet szénhidrát–, és zsírkészleteinek 
felhalmozódását és a zsírégetés fokozásának 
is kedvez. Ezen effektust tovább fokozza az 
anyagcserét serkentő koffein

• a hydroxycitromsav (HCA) forrását képező Garcinia 
cambogia kivonat lassítja a szervezet zsírtermelését

• a málna keton kivonat hozzájárul a zsírszövet 
lerakódásának korlátozásához és támogatja a már 
felhalmozódott zsír elégetését, emellett felgyorsítja 
az anyagcserét és szabályozza a vércukorszintet

NUTRICODE 
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KINEK A SZÁMÁRA?   
Azoknak, akik kiemelt figyelmet szeretnének fordítani 
a látásukra. Ideális azok számára, akik sok időt töltenek 
a monitor előtt, mesterséges megvilágítás mellett 
tartózkodnak, gyakori diszkomfort érzetet tapasztalnak a 
szemfáradásból adódóan.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• sertés zselatint (pektin alapon készült)

• földimogyorót, szóját és tejet

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

 
ÍZLETES GUMICUKOR, AMELY 
TÁMOGATJA A MEGFELELŐ LÁTÁST:
• A Lutein és a zeaxantin a - többek között- a 

látásélességet javító és a retinát a kék fénnyel 
szemben védő sárgatestben előforduló fő pigmentek

• A Cink segít a megfelelő látás fenntartásában, 
ezenfelül az A-vitamin megfelelő anyagcseréjének 
fenntartásához is hozzájárul

• Az E-, és C-vitamin az oxidációs stresszel szemben 
segíti a sejtek védelmét, ami pozitív hatással van a 
látás megfelelő kondíciójának megőrzésére

EYE PROTECT GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• a megfelelő látást segítő hatóanyagok tökéletes 
kompozíciója

• luteinnel és zeaxantinnal
• vegetáriánusok is alkalmazhatják  

Fogyasszál 1 gumicukrot naponta.

30 NARANCSÍZŰ GUMICUKOR FELNŐTTEKNEK
90 g | 801022

KINEK AJÁNLOTT? 
Mindenkinek, aki természetes és kellemes módon szeretne 
veszíteni a súlyából, és növelni egészségét .

PERFECT SLIM GUMMIES
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

• természetes kivonatokkal a tökéletes alakért
• a legkiválóbb minőségű málna-ketonokat tartalmazza
• amelyet vegetáriánusok is alkalmazhatnak 

Szedjél napi 2 gumicukrot.  

28 DB ALMAÍZŰ GUMICUKOR FELNŐTTEK RÉSZÉRE 
112 g | 801023

12 495 FT
111 562 FT / 1 kg

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM TARTALMAZ:
• Sertés zselatint (pektin alapon készült)

• földimogyorót, szóját és tejet 

• mesterséges színezékeket, aromákat és 
tartósítószereket

• cukrot

 
TERMÉSZETES ÚT A SZÉPSÉGHEZ
A gondosan összeválogatott növényi kivonatoknak 
köszönhetően a PERFECT SLIM GUMMIES gumicukor 
segít a szép és karcsú alak elérésében.

• a zöld kávé kivonatban található klorogénsav 
csökkenti a szervezet szénhidrát–, és zsírkészleteinek 
felhalmozódását és a zsírégetés fokozásának 
is kedvez. Ezen effektust tovább fokozza az 
anyagcserét serkentő koffein

• a hydroxycitromsav (HCA) forrását képező Garcinia 
cambogia kivonat lassítja a szervezet zsírtermelését

• a málna keton kivonat hozzájárul a zsírszövet 
lerakódásának korlátozásához és támogatja a már 
felhalmozódott zsír elégetését, emellett felgyorsítja 
az anyagcserét és szabályozza a vércukorszintet

NUTRICODE 



A LUXUS VILÁGA
Tartson velünk a UTIQUE rendkívüli birodalmába, gazdag készítmények, értékes olajok 

és a legjo  formulák világá a. Nálunk az elegancia, a ki nomultság és a nomság 
találkozik, hogy minden érzékszervnek élményt nyújtson. A tökéletesen harmonizáló 

illatjegyek a szépség, a harmónia és az élet energiáját tükrözik. A luxus olajok a 
felejthetetlen nomság és erő párosát képviselik. Érezze a Uti ue világának varázsát.



A LUXUS VILÁGA
Tartson velünk a UTIQUE rendkívüli birodalmába, gazdag készítmények, értékes olajok 

és a legjo  formulák világá a. Nálunk az elegancia, a ki nomultság és a nomság 
találkozik, hogy minden érzékszervnek élményt nyújtson. A tökéletesen harmonizáló 

illatjegyek a szépség, a harmónia és az élet energiáját tükrözik. A luxus olajok a 
felejthetetlen nomság és erő párosát képviselik. Érezze a Uti ue világának varázsát.
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ÚJDONSÁGOK UTIQUE
A kivételes UTI UE márkához újabb nagyszerű termékek csatlakoznak. Luxus tusf rdők (60-61 
old.) és testápoló balzsamok (62-63 old.) az egyedi UTI UE parfümök lenyűgöző illatával alakítják 
át a mindennapi testápolást leírhatatlan élménnyé, és lehetővé teszik az aromás élmény fokozását. 
A négy luxus kézmosó szappan (58-59 old.) elbűvöl az értékes alapanyagok bársonyos állagával és 
a kifinomult formulájával. A luxus masszázsola okkal (64-65 oldal) a kikapcsolódás legnagyszerűbb 
pillanatait fogja megtapasztalni, amelyek nemcsak elfeledtetik a mindennapi gondokat, hanem a 
bőrét selymessé, puhává, simává és kellemes tapintásúvá teszik. Az AMERGRIS parfümök (46-47 
oldal) csipetnyi pikantériával ízesített tengeri akkordokkal kápráztatják el Önt.
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ÚJDONSÁGOK UTIQUE
A kivételes UTI UE márkához újabb nagyszerű termékek csatlakoznak. Luxus tusf rdők (60-61 
old.) és testápoló balzsamok (62-63 old.) az egyedi UTI UE parfümök lenyűgöző illatával alakítják 
át a mindennapi testápolást leírhatatlan élménnyé, és lehetővé teszik az aromás élmény fokozását. 
A négy luxus kézmosó szappan (58-59 old.) elbűvöl az értékes alapanyagok bársonyos állagával és 
a kifinomult formulájával. A luxus masszázsola okkal (64-65 oldal) a kikapcsolódás legnagyszerűbb 
pillanatait fogja megtapasztalni, amelyek nemcsak elfeledtetik a mindennapi gondokat, hanem a 
bőrét selymessé, puhává, simává és kellemes tapintásúvá teszik. Az AMERGRIS parfümök (46-47 
oldal) csipetnyi pikantériával ízesített tengeri akkordokkal kápráztatják el Önt.



UTIQUE 100 
502048

UTIQUE 15 
502048.02

46 47

ÚJDONSÁG
Az óceán viharos hullámain sodródó, a lenyűgöző 
AMBERGIS parfümökbe varázsolt borostyán 
illata csipetnyi pikantériával fűszerezett, tengeri 
akkordokkal bűvölt el. Olyan, mint egy titokzatos 
utazás napnyugtakor, amely nem ér véget a hajnal 
elérkezésekor. Ez egy példa nélküli vonzóerő titokzatos 
története.

UTIQUE

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

Karakter:  mély, titokzatos, abszolút
Illat egyek:
Fejjegyek:  bergamott, paprika, köménymag, kardamom
Szívjegyek:  vad jázmin, gyöngyvirág, ylang-ylang
Alapjegyek:  borostyán, tonkabab, labdanum, bőr,   

  tölgyfamoha, pacsuli, pézsma



UTIQUE 100 
502048

UTIQUE 15 
502048.02

46 47

ÚJDONSÁG
Az óceán viharos hullámain sodródó, a lenyűgöző 
AMBERGIS parfümökbe varázsolt borostyán 
illata csipetnyi pikantériával fűszerezett, tengeri 
akkordokkal bűvölt el. Olyan, mint egy titokzatos 
utazás napnyugtakor, amely nem ér véget a hajnal 
elérkezésekor. Ez egy példa nélküli vonzóerő titokzatos 
története.

UTIQUE

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

Karakter:  mély, titokzatos, abszolút
Illat egyek:
Fejjegyek:  bergamott, paprika, köménymag, kardamom
Szívjegyek:  vad jázmin, gyöngyvirág, ylang-ylang
Alapjegyek:  borostyán, tonkabab, labdanum, bőr,   

  tölgyfamoha, pacsuli, pézsma



48 49

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

A FLAMINGO a felfedezetlen paradicsom illata. Az 
ártatlanság és az elegancia kvintesszenciája. Olyan, 
mint egy csodálatos, színes mese. Felejthetetlen 
kaland, amelyben minden érzék elsüllyed. Titokzatos és 
tagadhatatlanul bájos.

A BUBBLE parfümös üvegbe ágyazott elegancia és az 
érzékek kivételes intenzitása a legszebb nyári emlékeket 
idézik fel. Elég, ha behunyja a szemét, és szétpermetezi az 
illatot, és a frissítő aura, mint egy varázspálca, elrepíti egy 
csodálatos gondtalan pillanatba.

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

UTIQUE 100 
502007

UTIQUE 15 
502007.02

UTIQUE 100 
502009

UTIQUE 15 
502009.02

UTIQUE

Karakter:  elbűvölő és csábító, mint egy tiltott gyümölcs
Illat egyek:
Fejjegyek:  vadrózsa, fekete szeder, zöld jegyek
Szívjegyek:  damasztrózsa, jázmin, kajszibarack
Alapjegyek:  fás jegyek, kristályrózsa, pézsma

Karakter:  varázslatos, élvezetes
Illat egyek:
Fejjegyek:  bergamott, kardamom, lime
Szívjegyek:  liliom, jázmin, menta 
Alapjegyek:  guajakfa, pézsma, cédrusfa
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

A FLAMINGO a felfedezetlen paradicsom illata. Az 
ártatlanság és az elegancia kvintesszenciája. Olyan, 
mint egy csodálatos, színes mese. Felejthetetlen 
kaland, amelyben minden érzék elsüllyed. Titokzatos és 
tagadhatatlanul bájos.

A BUBBLE parfümös üvegbe ágyazott elegancia és az 
érzékek kivételes intenzitása a legszebb nyári emlékeket 
idézik fel. Elég, ha behunyja a szemét, és szétpermetezi az 
illatot, és a frissítő aura, mint egy varázspálca, elrepíti egy 
csodálatos gondtalan pillanatba.

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

UTIQUE 100 
502007

UTIQUE 15 
502007.02

UTIQUE 100 
502009

UTIQUE 15 
502009.02

UTIQUE

Karakter:  elbűvölő és csábító, mint egy tiltott gyümölcs
Illat egyek:
Fejjegyek:  vadrózsa, fekete szeder, zöld jegyek
Szívjegyek:  damasztrózsa, jázmin, kajszibarack
Alapjegyek:  fás jegyek, kristályrózsa, pézsma

Karakter:  varázslatos, élvezetes
Illat egyek:
Fejjegyek:  bergamott, kardamom, lime
Szívjegyek:  liliom, jázmin, menta 
Alapjegyek:  guajakfa, pézsma, cédrusfa
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml
 

A MUFFIN egy ellenállhatatlan kísértés. Édesség és 
kifinomultság egyszerre. A jómód és az ízlés házassága. 
Lépjen be az elbűvölő illatjegyek színes univerzumába, 
hogy minden pillanata felejthetetlen élménnyé váljon.

UTIQUE 100 
502006

UTIQUE 15 
502006.02

A SEXY CASHMERE a vágy és az ellenőrizhetetlen 
szenvedély robbanása. Az első pillanatokban erőteljes és 
hipnotikus akkordokkal nyűgöz le, melyek lassan lágy és 
meleg jegyekbe mennek át, a testet kasmírsálként körülvéve. 
Az ellentétekkel teli kompozíció felgyújtja a fantáziáját, 
kibontva belőle a legmélyebben elrejtett vágyait.

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

UTIQUE 100 
502034

UTIQUE 15 
502034.02

UTIQUE

Karakter:  elbűvölő, nemes, felejthetetlen
Illat egyek:
Fejjegyek:  citrom, rózsa, sáfrány 
Szívjegyek:  fás jegyek, peónia, Amyris,
   bőr jegyek
Alapjegyek:  borostyán, oud, vanília

Karakter:  zavarba ejtő, kétértelmű, vágykeltő
Illat egyek:
Fejillat:    szilva
Szívillat:    írisz, ibolya, ylang-ylang, cédrusfa, pacsuli
Alapillat:    szantálfa, benzoin gyanta, vanília, pézsma
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

A MUFFIN egy ellenállhatatlan kísértés. Édesség és 
kifinomultság egyszerre. A jómód és az ízlés házassága. 
Lépjen be az elbűvölő illatjegyek színes univerzumába, 
hogy minden pillanata felejthetetlen élménnyé váljon.

UTIQUE 100 
502006

UTIQUE 15 
502006.02

A SEXY CASHMERE a vágy és az ellenőrizhetetlen 
szenvedély robbanása. Az első pillanatokban erőteljes és 
hipnotikus akkordokkal nyűgöz le, melyek lassan lágy és 
meleg jegyekbe mennek át, a testet kasmírsálként körülvéve. 
Az ellentétekkel teli kompozíció felgyújtja a fantáziáját, 
kibontva belőle a legmélyebben elrejtett vágyait.

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

UTIQUE 100 
502034

UTIQUE 15 
502034.02

UTIQUE

Karakter:  elbűvölő, nemes, felejthetetlen
Illat egyek:
Fejjegyek:  citrom, rózsa, sáfrány 
Szívjegyek:  fás jegyek, peónia, Amyris,
   bőr jegyek
Alapjegyek:  borostyán, oud, vanília

Karakter:  zavarba ejtő, kétértelmű, vágykeltő
Illat egyek:
Fejillat:    szilva
Szívillat:    írisz, ibolya, ylang-ylang, cédrusfa, pacsuli
Alapillat:    szantálfa, benzoin gyanta, vanília, pézsma
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A RUBY felébreszti az érzékeket, és körülöleli a bőrt, 
mint egy finom műselyem. Vonzerő, szenvedély, 
csábítás, az legnagyszerűbb érzelmek üvegbe zárva. 
Elcsábít, rabszolgává tesz, felkelti a vágyat. Menekülés 
a mindennapokból, egy lenyűgöző utazás az  emberi 
lélekben.

UTIQUE 100 
502003

UTIQUE 15 
502003.02

A VIOLET OUD egy olyan elemet hord magában, amely 
egy új utazás kezdete az ismeretlenbe. Fenséges, nemes, 
kiszámíthatatlan. Permetezze maga köré a varázslatot, 
merüljön el a kiszámíthatatlanság lila mélységébe.

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

UTIQUE 100 
502012

UTIQUE 15 
502012.02

UTIQUE

Karakter:  mágneses, vonzó, csábító
Illat egyek:
Fejjegyek:  kasmírfa, jázmin, szuhar 
Szívjegyek:  vanília, ámbrafa, balzsam 
Alapjegyek:  fehér oud, fekete pézsma, száraz fa 

Karakter:  kifinomult, lenyűgöző
Illat egyek:
Fejjegyek:  rózsa, bársony, pórsáfrány 
Szívjegyek:  fagyasztott málna, bőr, vadrózsa, cypriol
Alapjegyek:  agarfa, fehér pézsma, amerikai ámbrafa 

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

A RUBY felébreszti az érzékeket, és körülöleli a bőrt, 
mint egy finom műselyem. Vonzerő, szenvedély, 
csábítás, az legnagyszerűbb érzelmek üvegbe zárva. 
Elcsábít, rabszolgává tesz, felkelti a vágyat. Menekülés 
a mindennapokból, egy lenyűgöző utazás az  emberi 
lélekben.

UTIQUE 100 
502003

UTIQUE 15 
502003.02

A VIOLET OUD egy olyan elemet hord magában, amely 
egy új utazás kezdete az ismeretlenbe. Fenséges, nemes, 
kiszámíthatatlan. Permetezze maga köré a varázslatot, 
merüljön el a kiszámíthatatlanság lila mélységébe.

UTIQUE 100 
502012

UTIQUE 15 
502012.02

UTIQUE

Karakter:  mágneses, vonzó, csábító
Illat egyek:
Fejjegyek:  kasmírfa, jázmin, szuhar 
Szívjegyek:  vanília, ámbrafa, balzsam 
Alapjegyek:  fehér oud, fekete pézsma, száraz fa 

Karakter:  kifinomult, lenyűgöző
Illat egyek:
Fejjegyek:  rózsa, bársony, pórsáfrány 
Szívjegyek:  fagyasztott málna, bőr, vadrózsa, cypriol
Alapjegyek:  agarfa, fehér pézsma, amerikai ámbrafa 

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

A GOLD olyan aromája, amely káprázatos, mint az 
arany, és olyan finom, mint a kézzel készített ékszerek. 
Fenséges, esszenciális, inspiráló. A keleties pompa 
lényege. Permetezze maga köré az érzéki tapasztalatok 
bájos ködét. 

UTIQUE 100 
502002

UTIQUE 15 
502002.02

A BLACK minden pillanatnak egyedi jelentőséget ad. 
Függővé tesz, lenyűgöz és megrészegít. Ez egy  
titokzatos parfüm, amelyben a melegség találkozik  
a finomsággal. Vegye körül magát a fekete elegancia 
illatával.

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

UTIQUE 100 
502001

UTIQUE 15 
502001.02

UTIQUE

Karakter:  luxus, kifinomult
Illat egyek:
Fejjegyek:  rózsaszín bors, cédrusfa, szerecsendió
Szívjegyek:  orris, sáfrány, vetiver 
Alapjegyek:  cipriol, pacsuli, fekete pézsma, ámbra

Karakter:  elegáns, kifinomult, titokzatos
Illat egyek:
Fejjegyek:  fás, sáfrány, styrax 
Szívjegyek:  vetiver, borostyán, vanília 
Alapjegyek:  bőr, szantálfa, ámbrafa
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

A GOLD olyan aromája, amely káprázatos, mint az 
arany, és olyan finom, mint a kézzel készített ékszerek. 
Fenséges, esszenciális, inspiráló. A keleties pompa 
lényege. Permetezze maga köré az érzéki tapasztalatok 
bájos ködét. 

UTIQUE 100 
502002

UTIQUE 15 
502002.02

A BLACK minden pillanatnak egyedi jelentőséget ad. 
Függővé tesz, lenyűgöz és megrészegít. Ez egy  
titokzatos parfüm, amelyben a melegség találkozik  
a finomsággal. Vegye körül magát a fekete elegancia 
illatával.

Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

UTIQUE 100 
502001

UTIQUE 15 
502001.02

UTIQUE

Karakter:  luxus, kifinomult
Illat egyek:
Fejjegyek:  rózsaszín bors, cédrusfa, szerecsendió
Szívjegyek:  orris, sáfrány, vetiver 
Alapjegyek:  cipriol, pacsuli, fekete pézsma, ámbra

Karakter:  elegáns, kifinomult, titokzatos
Illat egyek:
Fejjegyek:  fás, sáfrány, styrax 
Szívjegyek:  vetiver, borostyán, vanília 
Alapjegyek:  bőr, szantálfa, ámbrafa
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml
PARFÜM

Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

Az AMBRE ROYAL egy királyi kompozíció, amely 
elkápráztat, mint egy értékes gyöngyszem, és olyan 
meglepő, mint az első nyári eső. Győződjön meg róla, 
hogyan szabadítja fel fenségét minden egyes pillanatban, 
élvezve a szokatlan illatjegyek gazdagságát.

UTIQUE 100 
502008

UTIQUE 15 
502008.02

FEHÉR KÉSZLET
WHITE SET | 502011
Fehér nemtörődömség egy gyönyörű 
dobozban. A készlet két érdekes parfümöt 
tartalmaz – FLAMINGO és MUFFIN 15 ml-es 
üvegekben. Különleges ajándékot keres? Vagy 
talán megtartja magának, hogy minden nap 
különböző illatba burkolózzon, hangulattól 
függően? Bármelyik választás kiváló lehetőség.

Illat: 20% 
Kiszerelés: 2 × 15 ml

15109 FT
503665 FT / 1 l

FEKETE KÉSZLET
BLACK SET | 502010

Lépjen be a fekete elegancia univerzumába, 
ahol a RUBY, a GOLD és a BLACK élveznek 
elsőbbséget. A fekete készlet három illatot 
tartalmaz 15 ml-es üvegekben egy elegáns 
dobozba csomagolva. Tökéletes ajándék egy 
szerette vagy saját maga számára. Élvezze a 
lenyűgöző illatokat, gyönyörűen csomagolva.

Illat: 20% 
Kiszerelés: 3 × 15 ml

22374 FT
497208 FT / 1 l

A UTI UE parfümök nem csak kisebb, praktikus 15 ml-es üvegekben kaphatók, hanem elegáns 
készletben is. Lenyűgöző illatok új környezetben. Illataink univerzumában korlátlan lehetőségeket 
kínálunk.

UTIQUE

Karakter:  érzéki, bájos, egy kis rejtélyességgel
Illat egyek:
Fejjegyek:  bergamott, narancs, alma, fahéj
Szívjegyek:  szegfűszeg, dohány, cédrusfa
Alapjegyek:  pacsuli, tonkabab, mirha, pézsma
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Illat: 20% | Kiszerelés: 15 ml

7264 FT
484267 FT / 1 l

PARFÜM
Illat: 20% | Kiszerelés: 100  ml

29639 FT
296390 FT / 1 l

Az AMBRE ROYAL egy királyi kompozíció, amely 
elkápráztat, mint egy értékes gyöngyszem, és olyan 
meglepő, mint az első nyári eső. Győződjön meg róla, 
hogyan szabadítja fel fenségét minden egyes pillanatban, 
élvezve a szokatlan illatjegyek gazdagságát.

UTIQUE 100 
502008

UTIQUE 15 
502008.02

FEHÉR KÉSZLET
WHITE SET | 502011
Fehér nemtörődömség egy gyönyörű
dobozban. A készlet két érdekes parfümöt
tartalmaz – FLAMINGO és MUFFIN 15 ml-es
üvegekben. Különleges ajándékot keres? Vagy
talán megtartja magának, hogy minden nap
különböző illatba burkolózzon, hangulattól
függően? Bármelyik választás kiváló lehetőség.

Illat: 20%
Kiszerelés: 2 × 15 ml

FEKETE KÉSZLET
BLACK SET | 502010

Lépjen be a fekete elegancia univerzumába, 
ahol a RUBY, a GOLD és a BLACK élveznek 
elsőbbséget. A fekete készlet három illatot 
tartalmaz 15 ml-es üvegekben egy elegáns 
dobozba csomagolva. Tökéletes ajándék egy 
szerette vagy saját maga számára. Élvezze a 
lenyűgöző illatokat, gyönyörűen csomagolva.

Illat: 20%
Kiszerelés: 3 × 15 ml

A UTI UE parfümök nem csak kisebb, praktikus 15 ml-es üvegekben kaphatók, hanem elegáns 
készletben is. Lenyűgöző illatok új környezetben. Illataink univerzumában korlátlan lehetőségeket 
kínálunk.

UTIQUE

Karakter:  érzéki, bájos, egy kis rejtélyességgel
Illat egyek:
Fejjegyek:  bergamott, narancs, alma, fahéj
Szívjegyek:  szegfűszeg, dohány, cédrusfa
Alapjegyek:  pacsuli, tonkabab, mirha, pézsma
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A keze a legfontosabb névjegykártyája. Megérdemlik a legmagasabb színvonalú ápolást. Az UTI UE luxus 
kézszappanok elragadtatnak a kifinomult formulájukkal és érdekes illatukkal. Kitűnően habzik, a kezét 
bársonyos habba csomagolva, amely finoman tisztítja és nem szárítja meg a bőrt. Ezenkívül a kifejezetten az 
FM WORLD számára kiválogatott egyedi Biohydration Plus® komplex kellemes hidratálást biztosít. Mind a 
négy lenyűgöző illatkompozíció a csábító és pihentető illatharmóniát hagy vissza kézfején.

AMBER | 502035

Vanília, pacsuli és 
fahéj jegyek édes 
házassága elcsábítja a 
kifinomult élmények 
kedvelőit. A mély 
és nem egyértelmű 
illat a jegyek gazdag 
kompozíciójával hat.

LUXUS KÉZMOSÓ SZAPPAN 
LUXURY HAND WASH  | 300 ml

8 078 FT
26 927 FT / 1 l

GRAPEFRUIT  
& ORANGE 
BLOSSOM | 502036

Elbűvölő 
illatkompozíció, a 
grapefruit frissítő és 
a narancsvirág érzéki 
jegyeivel. Az akkordok 
eredeti fúziója, amely 
energiát ad és pozitívan 
hangol.

OUD & ROSE | 502037

A tökéletes harmónia 
egyedülálló 
kombinációja, a 
mágnesező oud 
és az érzéki rózsa 
megbűvölő jegyeivel. 
Ez a titokzatos illat egy 
királyi kert káprázatos 
pompájához repít el.

FIG LEAVES | 502038

A fügelevél többszálú 
húrja a kezét egy 
fenséges illattal 
borítja, amelyben a 
szokatlan frissességet 
hangulatos és nemes 
aromák egészítik 
ki. Igazi ünnep az 
érzékek számára. 

A BŐRHIDRATÁLÁS TERMÉSZETES FOLYAMATAI ÁLTAL INSPIRÁLVA 
A természetes NMF (Natural Moisturizing Factor) hidratáló tényező a bőrben lévő anyagok csoportja. Ezek rendeltetése, hogy 
gondoskodjanak a többrétegű szaruréteg (stratum corneum) megfelelő vízellátásáról. Az UTI UE luxus kézmosó szappanok 
egyedülálló Biohydration Plus® komplexszel lettek gazdagítva, amely nagyszerűen utánozza az NMF-et, a kézfejen selymesen 
puhává és sima tapintásúvá téve a bőrt.

UTIQUE

ÚJDONSÁG
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A keze a legfontosabb névjegykártyája. Megérdemlik a legmagasabb színvonalú ápolást. Az UTI UE luxus 
kézszappanok elragadtatnak a kifinomult formulájukkal és érdekes illatukkal. Kitűnően habzik, a kezét 
bársonyos habba csomagolva, amely finoman tisztítja és nem szárítja meg a bőrt. Ezenkívül a kifejezetten az 
FM WORLD számára kiválogatott egyedi Biohydration Plus® komplex kellemes hidratálást biztosít. Mind a 
négy lenyűgöző illatkompozíció a csábító és pihentető illatharmóniát hagy vissza kézfején.

AMBER | 502035

Vanília, pacsuli és 
fahéj jegyek édes 
házassága elcsábítja a 
kifinomult élmények 
kedvelőit. A mély 
és nem egyértelmű 
illat a jegyek gazdag 
kompozíciójával hat.

LUXUS KÉZMOSÓ SZAPPAN
LUXURY HAND WASH  | 300 ml

GRAPEFRUIT  
& ORANGE 
BLOSSOM | 502036

Elbűvölő 
illatkompozíció, a 
grapefruit frissítő és 
a narancsvirág érzéki 
jegyeivel. Az akkordok 
eredeti fúziója, amely 
energiát ad és pozitívan 
hangol.

OUD & ROSE | 502037

A tökéletes harmónia 
egyedülálló 
kombinációja, a 
mágnesező oud 
és az érzéki rózsa 
megbűvölő jegyeivel. 
Ez a titokzatos illat egy 
királyi kert káprázatos 
pompájához repít el.

FIG LEAVES | 502038

A fügelevél többszálú 
húrja a kezét egy 
fenséges illattal 
borítja, amelyben a 
szokatlan frissességet 
hangulatos és nemes 
aromák egészítik 
ki. Igazi ünnep az 
érzékek számára. 

A BŐRHIDRATÁLÁS TERMÉSZETES FOLYAMATAI ÁLTAL INSPIRÁLVA 
A természetes NMF (Natural Moisturizing Factor) hidratáló tényező a bőrben lévő anyagok csoportja. Ezek rendeltetése, hogy 
gondoskodjanak a többrétegű szaruréteg (stratum corneum) megfelelő vízellátásáról. Az UTI UE luxus kézmosó szappanok 
egyedülálló Biohydration Plus® komplexszel lettek gazdagítva, amely nagyszerűen utánozza az NMF-et, a kézfejen selymesen 
puhává és sima tapintásúvá téve a bőrt.

UTIQUE

ÚJDONSÁG
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A luxus UTI UE tusolózselék a fürdőzést olyan lenyűgöző élménnyé változtatják, amely kényezteti 
érzékszerveit. Az innovatív összetevőknek köszönhetően javítják a bőr állapotát, selymesen simává 
téve azt, miközben a csábító illatkompozíciók nyugtató hatásúak és ellazítják Önt. Ajándékozza meg 
magát a felejthetetlen gyönyör pillanataival.

 1   RUBY  |  502039 

 2  MUFFIN  |  502040 
 

 3  BUBBLE  |  502041
 
 4  BLACK  |  502042 

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

 5  GOLD  |  502043
 
 6  VIOLET OUD  |  502044 

 7  FLAMINGO  |  502045

A parfüm tartóssága meghosszabbításának és az illat intenzívebbé tételének nagyszerű módja az, ha rétegekben alkalmazzuk. 
Köszönhetően annak, hogy a Luxus zuhanyzselékben az UTI UE parfümök legszebb kompozícióit használják, biztos lehet 
benne, hogy a lenyűgöző illat egész nap Önnel marad.

REGENERÁLÓ NEKTÁR ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐKBŐL 

• A Biohydration Plus® egy egyedülálló formula, amelyet kifejezetten az FM WORLD számára választottak ki, hogy a bőrt azonnal 
hidratálttá tegye hosszú időre. A fejlett technológiájának köszönhetően a termék á ogó hatása azonnali regenerációt és megkönnyebbülést 
nyújt. Ezenkívül megakadályozza a vízveszteséget, ezáltal védve a bőrt a kiszáradástól.

• A hitesenseTM egy értékes kivonat a Provence-i rózsa fehér virágaiból (Rosa centifolia L.), jázminból (Jasminum o cinale L.) és a 
százszorszépből (Bellis perennis L.), amely azonnal selymesen simává és rendkívül puhává varázsolják a testet. A UTI UE luxus gélekben a 
WhitesenseTM kivételes és érzéki élményt garantál, amitől remekül fogja érezni magát.

 8  GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  |  502015 
 

 9  FIG LEAVES  |  502016

10  AMBER  |  502020
 

11  OUD & ROSE  |   502014 

 12  SANDALWOOD & PATCHOULI  |  502013

LUXUS TUSOLÓGÉL
LUXURY SHOWER GEL  | 200 ml

8 078 FT
40 390 FT / 1 l

UTIQUE

ÚJDONSÁG
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 4  BLACK  |  502042 

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

 5  GOLD  |  502043
 
 6  VIOLET OUD  |  502044 

 7  FLAMINGO  |  502045

A parfüm tartóssága meghosszabbításának és az illat intenzívebbé tételének nagyszerű módja az, ha rétegekben alkalmazzuk. 
Köszönhetően annak, hogy a Luxus zuhanyzselékben az UTI UE parfümök legszebb kompozícióit használják, biztos lehet 
benne, hogy a lenyűgöző illat egész nap Önnel marad.

REGENERÁLÓ NEKTÁR ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐKBŐL 

• A Biohydration Plus® egy egyedülálló formula, amelyet kifejezetten az FM WORLD számára választottak ki, hogy a bőrt azonnal 
hidratálttá tegye hosszú időre. A fejlett technológiájának köszönhetően a termék á ogó hatása azonnali regenerációt és megkönnyebbülést 
nyújt. Ezenkívül megakadályozza a vízveszteséget, ezáltal védve a bőrt a kiszáradástól.

• A hitesenseTM egy értékes kivonat a Provence-i rózsa fehér virágaiból (Rosa centifolia L.), jázminból (Jasminum o cinale L.) és a 
százszorszépből (Bellis perennis L.), amely azonnal selymesen simává és rendkívül puhává varázsolják a testet. A UTI UE luxus gélekben a 
WhitesenseTM kivételes és érzéki élményt garantál, amitől remekül fogja érezni magát.

 8  GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  |  502015 
 

 9  FIG LEAVES  |  502016

10  AMBER  |  502020
 

11  OUD & ROSE  |   502014 

 12  SANDALWOOD & PATCHOULI  |  502013

LUXUS TUSOLÓGÉL
LUXURY SHOWER GEL  | 200 mlUTIQUE

ÚJDONSÁG
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A UTI UE luxus testbalzsamai a professzionális bőrápolást ötvözik egy csepp kifinomultsággal ...  
Az értékes összetevőknek és selymes textúrájuknak köszönhetően nem csak csodás illatba burkolják 
testét, hanem tökéletesen hidratálttá, lággyá és simává is teszik. Hála neki, úgy érezheti magát, mint 
egy érzéki aromákkal teli kertben.

 1   FLAMINGO   |  502046 

 2  BUBBLE   |  502047

Az UTI UE parfümök és a luxus testbalzsamok 
tökéletesen harmonizáló akkordjai lehetővé teszik, 
hogy fokozza az illatélményt és meghosszabbítsa 
a tartósságukat. Fedezze fel kedvenc kompozícióit 
teljesen új környezetben.

A LEGJOBB ALAPANYAGOK TÁPLÁLÓ 

• A Revitaoils Supreme® egy innovatív bőr-revitalizáló komplex, amelyet kifejezetten az FM WORLD számára választottak ki , amelynek  
titka a természetes eredetben rejlik. A macadámiából, az avokádóból, az olajbogyóból, a kókuszdióból, a lenből, a napraforgóból és az 
argánfából származó olajok egyedülálló kombinációja, amely a bőr számára vitaminok és nem telített zsírsavak pótolhatatlan forrását biztosítja.

• A HydromanilTM egy nagyon értékes hatóanyag, amely egy perui növény, a Tara magjából származik. A fejlett technológiának 
köszönhetően kettős hatással rendelkezik: azonnal növeli a bőr keményebb rétegének nedvességtartalmát, és szabályozza a bőrhámlasztás 
folyamatát, ami javítja a bőr megjelenését.

 3  AMBER   |  502017 

 

 4  GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM  | 502019 

  5  OUD & ROSE  |  502018 

LUXUS TESTBALZSAM 
LUXURY BODY BALM  | 200 ml

8 078 FT
40 390 FT / 1 l

UTIQUE

ÚJDONSÁG
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A UTI UE luxus testbalzsamai a professzionális bőrápolást ötvözik egy csepp kifinomultsággal ...  
Az értékes összetevőknek és selymes textúrájuknak köszönhetően nem csak csodás illatba burkolják 
testét, hanem tökéletesen hidratálttá, lággyá és simává is teszik. Hála neki, úgy érezheti magát, mint 
egy érzéki aromákkal teli kertben.

 1   FLAMINGO   |  502046 

 2  BUBBLE   |  502047

Az UTI UE parfümök és a luxus testbalzsamok 
tökéletesen harmonizáló akkordjai lehetővé teszik, 
hogy fokozza az illatélményt és meghosszabbítsa 
a tartósságukat. Fedezze fel kedvenc kompozícióit 
teljesen új környezetben.

A LEGJOBB ALAPANYAGOK TÁPLÁLÓ 

• A Revitaoils Supreme® egy innovatív bőr-revitalizáló komplex, amelyet kifejezetten az FM WORLD számára választottak ki , amelynek  
titka a természetes eredetben rejlik. A macadámiából, az avokádóból, az olajbogyóból, a kókuszdióból, a lenből, a napraforgóból és az 
argánfából származó olajok egyedülálló kombinációja, amely a bőr számára vitaminok és nem telített zsírsavak pótolhatatlan forrását biztosítja.

• A HydromanilTM egy nagyon értékes hatóanyag, amely egy perui növény, a Tara magjából származik. A fejlett technológiának 
köszönhetően kettős hatással rendelkezik: azonnal növeli a bőr keményebb rétegének nedvességtartalmát, és szabályozza a bőrhámlasztás 
folyamatát, ami javítja a bőr megjelenését.

 3  AMBER   |  502017 

 

 4  GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM  | 502019 

  5  OUD & ROSE  |  502018 

LUXUS TESTBALZSAM
LUXURY BODY BALM  | 200 mlUTIQUE

ÚJDONSÁG
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Kifinomult formula és nyugtató érzék, magával ragadó illatok - ezek a luxus UTI UE masszázsolajok. 
Mindegyik a legmagasabb minőségű összetevők tökéletes kombinációját tartalmazza, amely 
egyedülálló élményt javítja, valamint kiválóan javítja a bőr feszességét és rugalmasságát. Az értékes 
zsírsavakban és vitaminokban gazdag olajakat, mint például az argan, rózsa, jojoba, avokádó, rizs, 
kankalin vagy körömvirág tartalmazó receptúrák táplálják és kisimítják a bőrt, helyreállítva az 
egészséges fényét.

FIRMING RITUAL LUXUS MASSZÁZSOLAJL
FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502049

ÜNNEP A BŐRNEK ÉS AZ ÉRZÉKEKNEK

Az UTI UE olajokkal végzett masszázs nemcsak egy 
pillanatnyi nyugalom, ami feledteti a mindennapi gondokat, 
hanem egy olyan ápoló kezelés is, amitől a bőr selymesen 
puha, sima és kellemes tapintású lesz. A gondosan kiválasztott 
összetevőknek köszönhetően az olajok ideálisak az egész test 
és minden bőrtípus masszírozásához, különös tekintettel a 
száraz és érzékeny bőrre.

RELAXING RITUAL LUXUS MASSZÁZSOLAJ
RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502050

53 152 FTUTIQUE 265 760 FT / 1 l

RELAXING RITUAL luxus masszázsolaj,
az aromaterápiás tulajdonságainak 

köszönhetően a masszázst örömforrássá 
változtatja, nagyszerűen javítva a hangulatot. 
Citromfű olajat tartalmaz, amely tökéletesen 

ellazít, így a kozmetikumok ideálisak a 
pihentető masszázsokhoz.

 ` erősen pihentető illatú
 ` tökéletesen ápolja a bőrt

 ` praktikus pumpával a pontos adagoláshoz

Az UTI UE masszázsola ok 
vonzó illatukat természetes 
illóola oknak köszönhetik.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

FIRMING RITUAL luxus masszázsolaj 
nemcsak fokozza az érzéki élményeket, hanem 
tökéletesen javítja a bőr megjelenését. A 
benne lévő, gyömbérkivonaton alapuló egyedi 
olajkomponens tökéletesen támogatja a 
zsírégetést, hozzájárulva a bőr feszességének 
kifejezett javulásához.

 ` támogat a a zs régetést és seg ti a 
cellulitisz elleni k zdelmet

 `  eukaliptuszola al, amely pozi v hatással 
van a közérzetre

 ` a kényelmes pumpa megkönny ti a 
termék adagolását
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Kifinomult formula és nyugtató érzék, magával ragadó illatok - ezek a luxus UTI UE masszázsolajok. 
Mindegyik a legmagasabb minőségű összetevők tökéletes kombinációját tartalmazza, amely 
egyedülálló élményt javítja, valamint kiválóan javítja a bőr feszességét és rugalmasságát. Az értékes 
zsírsavakban és vitaminokban gazdag olajakat, mint például az argan, rózsa, jojoba, avokádó, rizs, 
kankalin vagy körömvirág tartalmazó receptúrák táplálják és kisimítják a bőrt, helyreállítva az 
egészséges fényét.

FIRMING RITUAL LUXUS MASSZÁZSOLAJL 
FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502049

53 152 FT
265 760 FT / 1 l

ÜNNEP A BŐRNEK ÉS AZ ÉRZÉKEKNEK

Az UTI UE olajokkal végzett masszázs nemcsak egy 
pillanatnyi nyugalom, ami feledteti a mindennapi gondokat, 
hanem egy olyan ápoló kezelés is, amitől a bőr selymesen 
puha, sima és kellemes tapintású lesz. A gondosan kiválasztott 
összetevőknek köszönhetően az olajok ideálisak az egész test 
és minden bőrtípus masszírozásához, különös tekintettel a 
száraz és érzékeny bőrre.

RELAXING RITUAL LUXUS MASSZÁZSOLAJ
RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502050UTIQUE

RELAXING RITUAL luxus masszázsolaj,
az aromaterápiás tulajdonságainak 

köszönhetően a masszázst örömforrássá 
változtatja, nagyszerűen javítva a hangulatot. 
Citromfű olajat tartalmaz, amely tökéletesen 

ellazít, így a kozmetikumok ideálisak a 
pihentető masszázsokhoz.

 ` erősen pihentető illatú
 ` tökéletesen ápolja a bőrt

 ` praktikus pumpával a pontos adagoláshoz

Az UTI UE masszázsola ok 
vonzó illatukat természetes 
illóola oknak köszönhetik.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

FIRMING RITUAL luxus masszázsolaj 
nemcsak fokozza az érzéki élményeket, hanem 
tökéletesen javítja a bőr megjelenését. A 
benne lévő, gyömbérkivonaton alapuló egyedi 
olajkomponens tökéletesen támogatja a 
zsírégetést, hozzájárulva a bőr feszességének 
kifejezett javulásához.

 ` támogat a a zs régetést és seg ti a 
cellulitisz elleni k zdelmet

 `  eukaliptuszola al, amely pozi v hatással 
van a közérzetre

 ` a kényelmes pumpa megkönny ti a 
termék adagolását
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Tápláló koktél a bőre számára. A pótolhatatlan argán és jojoba olajok hidratált és egészséges megjelenést 
kölcsönöznek a bőrének. Ezen arcolaj csodálatos hatása olyan összetevők jelenlétének köszönhető, mint a 
parlagi ligetszépe, a napraforgó, a szójabab, a ricinus, a kalendula, a rózsa, az avokádó és a rizsolaj, valamint 
az alábbi kiválasztott illóolajok: geránium, ylang-ylang és neroli.

A luxus arcolaj értékes, növényi eredetű olajok 
exkluzív kompozíciója. Helyreállítja az egészséges 
és sugárzó megjelenést. A felhasznált olajok 
vitaminok és antioxidánsok magas koncentrációját 
tartalmazzák, a bőr intenzív ápolását, hidratációját 
és regenerációját biztosítva.

 ` kiváló smink alap, nappalra és estére 
egyaránt

 ` a pipe a megkönny ti az adagolást és az 
arcon való alkalmazást

LUXUS ARCOLAJ
LUXURY FACE OIL   | 30 ml   |   502004

LUXUS HAJREGENERÁLÓ OLAJ
LUXURY HAIR REPAIR OIL   | 50 ml   |   502005

18 597 FT

A Luxus hajolaj erejének forrása a magából 
a növény szívéből nyert olajok egyedi 
kompozíciója. Élénkíti a haj színét és ragyogást 
ad hozzá, puhává, simává és bársonyossá teszi.

 ` tökéletes felsz vódás
 ` nem nehez ti el a ha at
 ` kellemes marcipán illat
 ` a pipe a lehetővé teszi, hogy egyenletesen 
alkalmazza az ola at a ha on

371 940 FT / 1 lUTIQUE



66 67

Tápláló koktél a bőre számára. A pótolhatatlan argán és jojoba olajok hidratált és egészséges megjelenést 
kölcsönöznek a bőrének. Ezen arcolaj csodálatos hatása olyan összetevők jelenlétének köszönhető, mint a 
parlagi ligetszépe, a napraforgó, a szójabab, a ricinus, a kalendula, a rózsa, az avokádó és a rizsolaj, valamint 
az alábbi kiválasztott illóolajok: geránium, ylang-ylang és neroli.

A luxus arcolaj értékes, növényi eredetű olajok 
exkluzív kompozíciója. Helyreállítja az egészséges 
és sugárzó megjelenést. A felhasznált olajok 
vitaminok és antioxidánsok magas koncentrációját 
tartalmazzák, a bőr intenzív ápolását, hidratációját 
és regenerációját biztosítva.

 ` kiváló smink alap, nappalra és estére 
egyaránt

 ` a pipe a megkönny ti az adagolást és az 
arcon való alkalmazást

LUXUS ARCOLAJ 
LUXURY FACE OIL   | 30 ml   |   502004

18 597 FT
619 900 FT / 1 l

LUXUS HAJREGENERÁLÓ OLAJ
LUXURY HAIR REPAIR OIL   | 50 ml   |   502005UTIQUE

A Luxus hajolaj erejének forrása a magából 
a növény szívéből nyert olajok egyedi 
kompozíciója. Élénkíti a haj színét és ragyogást 
ad hozzá, puhává, simává és bársonyossá teszi.

 ` tökéletes felsz vódás
 ` nem nehez ti el a ha at
 ` kellemes marcipán illat
 ` a pipe a lehetővé teszi, hogy egyenletesen 
alkalmazza az ola at a ha on
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UTIQUE
EPIGENETIKA  A SZÉPSÉGÁPOLÁS JÖVŐJE 
Az epigenetika olyan tudomány, amely a gének aktivitásának szabályozásával kapcsolatos 
mechanizmusokkal foglalkozik, és amelynek a felfedezései rohamosan meghódítják a szépségápolási 
világot. Ez biológiai folyamatok sorozata, amelyek a gének „be” vagy „kikapcsolásán” alapszanak 
a szekvenciájukban való változások bevezetése nélkül. A legjobb példa, amely könnyen ábrázolja 
ezt a függőséget az egypetéjű ikrek – attól függetlenül, hogy azonos genetikai információval 
rendelkeznek, az élet során a környezeti tényezők miatt felvehetnek egyéni tulajdonságokat. Az 

AZ UTI UE KRÉMEKBE KIZÁRÓLAG AZ FM ORD SZÁMÁRAVÁLOGATOTT 
FORRADALMI KOMPLEXUMOKAT ZÁRTUNK BE

 
L.C.G.S MC 4.0® 

 INNOVÁCIÓ A KOZMETIKUMOK 
VILÁGÁBAN 

Az FM WORD számára gondosan 
válogatott L.C.G.S MC . ® forradalmi 

komplexum EXTRÉM LIFTING ANTI-AGING 
ARCSZÉRUMBA zárva erős öregedés gátló 

hatást fejt ki – intenzíven regenerálja és 
kisimítja a bőrt. Tökéletesen felkészíti a 

bőrt a következő kozmetikumok fogadására, 
szinergikusan együttműködve velük és 

megerősítve a hatásukat. 

 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0® 

MELL KOZMETIKAI LIPOFILLING  
A modern nők csábító, feszes és ápolt 
mellre vonatkozó vágyait teljesítve az 

ULTRA FIRMING INTENZÍV MODELLEZŐ 
MELLKRÉMET egyedülálló komplex-szel 
gazdagítottuk, amelyet kizárólag az FM 

WORLD számára dolgoztunk ki - Volumenic 
Plus MC 12. ®. A távol-keleti kínai orvoslás 

által inspirálva stimulálja a zsírsejtek fejlődését 
és differenciálódását, valamint támogatja a 

lipidek raktározási folyamatát. Az eredmény 
ún. „kozmetikai lipofilling”, amely a zsírsejtek 
volumenének növekedését eredményezi a 
mellen és tökéletes alternatívát jelenti az 

esztétikai gyógykezeléseknek. 

 
SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0® 
SZILUETT MODELLEZŐ SZAKÉRTŐ 
Kompromisszumot nem fogadunk el - csak 
a hatékony eredményre számítunk. Ezért a 
kiváló szakértők kizárólag  az FM WORLD 

számára összepárosították a legjobb minőségű 
összetevőket valamint felhasználták az új 

generációs technológiákat, hogy létrejöjjön 
egy úttörő komplexum, a Slimenum Ultra  
MC 1 . ®.Ez a speciális formula, amely az 
ERŐSEN FESZESÍTŐ FIRMING COMPLEX 

TESTKRÉMBEN található, hat a felhalmozott 
zsírszövetre csökkentve a volumenét, 

láthatóan karcsúsítva a testét és redukálva a 
bőr egyenlőtlenségeket. Ennek köszönhetően 

modellezi a sziluettet, eredményeket 
biztosítva, amelyek ultrahangos kezelésekkel 

összehasonlíthatók.

epigenetikai változásokat többek közt befolyásolja a környezet szennyeződése és az életmód 
(diéta, stressz, fizikai aktivitás). Ezek a tényezők képesek megváltoztatni a fiatalos kinézetért felelős 
gének kondícióját, az epigenetikának köszönhetően befolyásolhatjuk a bőr állapotáért felelős 
folyamatokat. Kihasználva ezt a tudást, egyedülálló komplexumokat alakítottunk ki: L.C.G.S MC . ® 
valamint L.C.G.S MC . ®, amelyek a génekre hatnak, lassítják a bőr öregedési folyamatát. Ezeken 
kívül kidolgoztunk olyan komplexumokat, amelyek az esztétikai gyógykezelések alternatíváját 
jelentik:VOLUMENIC PLUS MC 12. ® valamint SLIMENUM ULTRA3 MC 1 . ®. 

 
L.C.G.S MC 8.0® 

LÉPÉS AZ ÖRÖK FIATALSÁGHOZ 
A nappali, éjszakai és szem alá használható 

arckrémekben fellelhető egyedülálló L.C.G.S 
MC . ® komplexum az epigenetika legújabb 

vizsgálataira támaszkodva lett kidolgozva, 
amelyeket az FM WORLD kezdeményezett. Ez 
befolyásolja a fiatal kinézet két kulcsfontosságú 

fehérje szintézisét:a fibronektin kitölti a 
bőr sejt közötti struktúráját, befolyásolva 

többek közt a kollagént és a proteoglikánokat  
valamint a protein p53, amely részt vesz 

a DNS felújításában. Ennek köszönhetően 
erősen öregedés gátló tulajdonságokkal 

rendelkezik – regeneráló valamint bőrsimító 
hatású. Ezen kívül L.C.G.S MC . ® csökkenti 
az elektromágneses sugárzás negatív hatásait, 

amelyhez többek közt az UV sugárzás és a 
kék fény tartozik. Nagyon jól befolyásolja a 

felhám rekonstrukcióját és hatékonyan véd az 
oxidációs stressz ellen. 

E P I G E N E T I C S



68 69

UTIQUE
EPIGENETIKA  A SZÉPSÉGÁPOLÁS JÖVŐJE 
Az epigenetika olyan tudomány, amely a gének aktivitásának szabályozásával kapcsolatos 
mechanizmusokkal foglalkozik, és amelynek a felfedezései rohamosan meghódítják a szépségápolási 
világot. Ez biológiai folyamatok sorozata, amelyek a gének „be” vagy „kikapcsolásán” alapszanak 
a szekvenciájukban való változások bevezetése nélkül. A legjobb példa, amely könnyen ábrázolja 
ezt a függőséget az egypetéjű ikrek – attól függetlenül, hogy azonos genetikai információval 
rendelkeznek, az élet során a környezeti tényezők miatt felvehetnek egyéni tulajdonságokat. Az 

AZ UTI UE KRÉMEKBE KIZÁRÓLAG AZ FM ORD SZÁMÁRAVÁLOGATOTT 
FORRADALMI KOMPLEXUMOKAT ZÁRTUNK BE

 
L.C.G.S MC 4.0® 

 INNOVÁCIÓ A KOZMETIKUMOK 
VILÁGÁBAN 

Az FM WORD számára gondosan 
válogatott L.C.G.S MC . ® forradalmi 

komplexum EXTRÉM LIFTING ANTI-AGING 
ARCSZÉRUMBA zárva erős öregedés gátló 

hatást fejt ki – intenzíven regenerálja és 
kisimítja a bőrt. Tökéletesen felkészíti a 

bőrt a következő kozmetikumok fogadására, 
szinergikusan együttműködve velük és 

megerősítve a hatásukat. 

 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0® 

MELL KOZMETIKAI LIPOFILLING  
A modern nők csábító, feszes és ápolt 
mellre vonatkozó vágyait teljesítve az 

ULTRA FIRMING INTENZÍV MODELLEZŐ 
MELLKRÉMET egyedülálló komplex-szel 
gazdagítottuk, amelyet kizárólag az FM 

WORLD számára dolgoztunk ki - Volumenic 
Plus MC 12. ®. A távol-keleti kínai orvoslás 

által inspirálva stimulálja a zsírsejtek fejlődését 
és differenciálódását, valamint támogatja a 

lipidek raktározási folyamatát. Az eredmény 
ún. „kozmetikai lipofilling”, amely a zsírsejtek 
volumenének növekedését eredményezi a 
mellen és tökéletes alternatívát jelenti az 

esztétikai gyógykezeléseknek. 

 
SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0® 
SZILUETT MODELLEZŐ SZAKÉRTŐ 
Kompromisszumot nem fogadunk el - csak 
a hatékony eredményre számítunk. Ezért a 
kiváló szakértők kizárólag  az FM WORLD 

számára összepárosították a legjobb minőségű 
összetevőket valamint felhasználták az új 

generációs technológiákat, hogy létrejöjjön 
egy úttörő komplexum, a Slimenum Ultra  
MC 1 . ®.Ez a speciális formula, amely az 
ERŐSEN FESZESÍTŐ FIRMING COMPLEX 

TESTKRÉMBEN található, hat a felhalmozott 
zsírszövetre csökkentve a volumenét, 

láthatóan karcsúsítva a testét és redukálva a 
bőr egyenlőtlenségeket. Ennek köszönhetően 

modellezi a sziluettet, eredményeket 
biztosítva, amelyek ultrahangos kezelésekkel 

összehasonlíthatók.

epigenetikai változásokat többek közt befolyásolja a környezet szennyeződése és az életmód 
(diéta, stressz, fizikai aktivitás). Ezek a tényezők képesek megváltoztatni a fiatalos kinézetért felelős 
gének kondícióját, az epigenetikának köszönhetően befolyásolhatjuk a bőr állapotáért felelős 
folyamatokat. Kihasználva ezt a tudást, egyedülálló komplexumokat alakítottunk ki: L.C.G.S MC . ® 
valamint L.C.G.S MC . ®, amelyek a génekre hatnak, lassítják a bőr öregedési folyamatát. Ezeken 
kívül kidolgoztunk olyan komplexumokat, amelyek az esztétikai gyógykezelések alternatíváját 
jelentik:VOLUMENIC PLUS MC 12. ® valamint SLIMENUM ULTRA3 MC 1 . ®. 

 
L.C.G.S MC 8.0® 

LÉPÉS AZ ÖRÖK FIATALSÁGHOZ 
A nappali, éjszakai és szem alá használható 

arckrémekben fellelhető egyedülálló L.C.G.S 
MC . ® komplexum az epigenetika legújabb 

vizsgálataira támaszkodva lett kidolgozva, 
amelyeket az FM WORLD kezdeményezett. Ez 
befolyásolja a fiatal kinézet két kulcsfontosságú 

fehérje szintézisét:a fibronektin kitölti a 
bőr sejt közötti struktúráját, befolyásolva 

többek közt a kollagént és a proteoglikánokat  
valamint a protein p53, amely részt vesz 

a DNS felújításában. Ennek köszönhetően 
erősen öregedés gátló tulajdonságokkal 

rendelkezik – regeneráló valamint bőrsimító 
hatású. Ezen kívül L.C.G.S MC . ® csökkenti 
az elektromágneses sugárzás negatív hatásait, 

amelyhez többek közt az UV sugárzás és a 
kék fény tartozik. Nagyon jól befolyásolja a 

felhám rekonstrukcióját és hatékonyan véd az 
oxidációs stressz ellen. 

E P I G E N E T I C S



70 71

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

A legjobb minőségű, aktív összetevők és 
a fejlett hidratálási, bőrfeszesség növelő 
és bőrhelyreállító technológiák kifinomult 
összekapcsolása. A gondosan kifejlesztett, 
ultrafiatalító receptúrának köszönhetően 
az Ön arca visszanyeri egészséges, sugárzó 
kinézetét és tündöklő fényét.

ROYAL PERFECTION NAPPALI KRÉM
ROYAL PERFECTION DAY CREAM  | 50 ml   |   502026

AGE CONTROL ÉJSZAKAI KRÉM  
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM  | 50 ml   |   502027

72 766 FT
1 455 320 FT / 1 l

GONDOSAN VÁLOGATOTT ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐK KAPCSOLATA A BŐRÖDNEK
 ` Az L.C.G.S MC . ® csökkenti az elektromágneses sugárzás, beleértve UV sugárzást és kék fényt, negatív hatásait. Ezenkívül hatékonyan véd az 
oxidációs stressz ellen és tökéletesen segíti a felhám újjáépítését.

 ` Tripeptid-3  – új generációs erős ránc elleni peptid, amely erősíti a 6 fő bőr újraépítő összetevő szintézisét. Ennek köszönhetően a ráncokat belülről 
tölti ki, biztosítva a sima és teljesebb bőr látható eredményét. 

 ` Ultramodern antioxidáns az UV sugárzás hatására aktiválja magát és hosszú időn át védi a bőrt a szabad gyökök hatása ellen. Neki köszönhetően 
elfelejtheted a szürke és fáradt bőrt, amely ellenállóbb lesz a külső tényezők negatív hatásának, és amely felelős az öregedési folyamatokért. 

 ` Alacsony molekulatömegű hialuronsav – ez egy természetes poliszacharid, amely kitölti a területeket a kollagén rostok közt, aminek köszönhetően 
tökéletesen hidratálja a bőrt és javítja a rugalmasságát, fiatalító hatással. 

FORRADALMI ÖSSZETEVŐK, 
AMELYEK BEHATOLNAK A 
BŐRÖDBE ALVÁS KÖZBEN 

 `  L.C.G.S MC . ® befolyásolja a fiatalos 
megjelenés két kulcsfontosságú 
fehérjéjének szintézisét: a fibronektinét, 
amely többek között a kollagént és 
proteoglikánokat befolyásolja, valamint 
a DNA megújításában résztvevő 
p53 fehérjéjét. Ennek köszönhetően 
erős öregedésgátló tulajdonságokkal 
rendelkezik - regenerálja és simítja a 
bőrt. 

 ` Az A-vitamin származék leg abb, 
enyhébb generáció a az jelenleg az 
egyik leghatékonyabb ránc gátló anyag, 
amely világosabbá teszi a bőrt valamint 
hatékonyan javítja a kinézetét. 

 ` A havasi gyopár mersztémából 
származó kivonat ellensúlyozza 
a környezetszennyezéssel és UV 
sugárzással okozott  oxidációs 
stressz hatásait, valamint erős li ing 
hatást mutat ki a petyhüdt nyakon, 
vizuálisan emeli az arcot valamint 
kisimítja a szem körüli ráncokat. Neki 
köszönhetően elfelejted a szürke és 
fáradt arcbőrt, amely ellenállóbb lesz az 
öregedési folyamatokért felelős külső 
tényezők negatív hatásának, és amely 
fantasztikusan feszes lesz. 

 ` Shea vaj – az afrikai fa magvaiból 
származó olaj, amelynek neve – Karité 
fa (amelyet Afrikában szentnek 
tekintenek, és ezer éve tisztelik). Ennek 
köszönhetően a bőr tökéletesen puha 
és hidratált lesz.

 

Az alvás közben a bőrön áthatoló, gondosan 
kiválasztott, erősen öregedésgátló és feszesítő 
hatóanyagok gazdag választéka, melynek 
köszönhetően minden reggel tökéletesen hidratált, 
regenerált és sima arcbőrrel örülhet.
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UTIQUE
EYE COMPLEX AKTÍV SZEM ALATTI KRÉM

EYE CREAM COMPLEX  | 20 ml   |   502028

A kiváló minőségű alapanyagok 
tökéletes összetétele kitűnően feszesíti 
és hidratálja a szem körüli érzékeny 
bőrt. A krém finoman megvilágosítja a 
szem alatti csúnya sötét köröket, a bőrt 
rugalmassá és kivételesen frissé téve.

TÖKÉLETES KOMPOZÍCIÓ INNOVÁCIÓS ÖSSZETEVŐKNEK, AMELYEK KIVÁLÓAN GONDOSKODNAK A SZEM KÖRÜLI FINOM BŐRRŐL
 ` L.C.G.S MC . ® – ultraibolya sugárzás és a kék fény káros hatással van a szem körüli érzékeny bőrre - oxidációs stresszt okoznak, és hozzájárulnak a 
mimikai ráncok kialakulásához többek között a túlzott hunyorgás következtében. Ezért a krémet egy komplexszel gazdagították, amely ké éle módon 
működik: csökkenti az elektromágneses sugárzás negatív hatásait, és támogatja a bőr regenerálódását és kisimulását, késleltetve az öregedés folyamatát.

 ` Albizia julibrissin valamint Sigesbeckia orientális kivonat komplex– stimulálja a kollagén szintézisét és befolyásolja a bőr regenerációját, vizuálisan 
kisimítja a szem körüli ráncokat. Ezen kívül li ing hatással rendelkezik a petyhüdt felső szemhéjra, kifejezetten feszesítve azt.

 ` Alacsony molekulatömegű hialuronsav – nagy áteresztőképességet mutat a bőrön keresztül, ami által növeli a bőr feszességét és rugalmasságát. 

 ` Ciklikus peptid és ectoin – mélyen hidratálják és vizuálisan csökkentik a ráncokat, növelve a bőr feszességét. 

 ` Ko ein – stimulálja a vér mikro cirkulációját, gyengéden megvilágítja a szem alatti sötét karikákat. 

ANTI-AGING EXTRÉM LIFTINGET BIZTOSÍTÓ ARCSZÉRUM 
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM   | 30 ml   |   502030

58 557 FT
1 951 896 FT / 1 l

E P I G E N E T I C S

Az erősen koncentrált, korszakalkotó formula 
intenzíven regenerálja és simítja a bőrt, csökkentve 
a ráncok megjelenését és egyértelműen megemelve 
az arc kontúrját. Ez a speciális kozmetika javítja a 
bőrének állapotát, gyönyörű, fiatal megjelenést 
kölcsönözve neki.

INTENZÍV HATÁS AZ ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐKNEK 
KÖSZÖNHETŐEN

 ` Az L.C.G.S MC . ® erős öregedésgátló tulajdonságokkal 
rendelkezik - intenzíven regenerálja és ránctalanítja az arc bőrét. 
Tökéletesen felkészíti a bőrt a későbbi kozmetikumok felvitelére, 
velük szinergikusan hat és fokozza a hatást.

 ` Az A-vitamin származék leg abb, enyhébb generáció a 
az jelenleg az egyik leghatékonyabb ránc gátló anyag, amely 
világosabbá teszi a bőr elszíneződését valamint hatékonyan 
javítja a kinézetét.

 ` A lipidopeptid elasztin szintézisének stimulálása által ellenáll a 
bőr ernyedtségének, kifejezetten kiemelve az arc kontúrját. 

 ` Értékes fitoesztrogén komplexm – szabályozza a 
faggyúmirigyek működését.

 ` Kaviár kivonat értékes kombinációja az oligoelemekkel – 
arannyal, ez s el és platinával – lassítja a bőr öregedési 
folyamatát, vizuálisan csökkenti a ráncokat.

E P I G E N E T I C S



72 73

UTIQUE
EYE COMPLEX AKTÍV SZEM ALATTI KRÉM

EYE CREAM COMPLEX  | 20 ml   |   502028

53 669 FT
2 683 469 FT / 1 l

A kiváló minőségű alapanyagok 
tökéletes összetétele kitűnően feszesíti 
és hidratálja a szem körüli érzékeny 
bőrt. A krém finoman megvilágosítja a 
szem alatti csúnya sötét köröket, a bőrt 
rugalmassá és kivételesen frissé téve.

TÖKÉLETES KOMPOZÍCIÓ INNOVÁCIÓS ÖSSZETEVŐKNEK, AMELYEK KIVÁLÓAN GONDOSKODNAK A SZEM KÖRÜLI FINOM BŐRRŐL
 ` L.C.G.S MC . ® – ultraibolya sugárzás és a kék fény káros hatással van a szem körüli érzékeny bőrre - oxidációs stresszt okoznak, és hozzájárulnak a 
mimikai ráncok kialakulásához többek között a túlzott hunyorgás következtében. Ezért a krémet egy komplexszel gazdagították, amely ké éle módon 
működik: csökkenti az elektromágneses sugárzás negatív hatásait, és támogatja a bőr regenerálódását és kisimulását, késleltetve az öregedés folyamatát.

 ` Albizia julibrissin valamint Sigesbeckia orientális kivonat komplex– stimulálja a kollagén szintézisét és befolyásolja a bőr regenerációját, vizuálisan 
kisimítja a szem körüli ráncokat. Ezen kívül li ing hatással rendelkezik a petyhüdt felső szemhéjra, kifejezetten feszesítve azt.

 ` Alacsony molekulatömegű hialuronsav – nagy áteresztőképességet mutat a bőrön keresztül, ami által növeli a bőr feszességét és rugalmasságát. 

 ` Ciklikus peptid és ectoin – mélyen hidratálják és vizuálisan csökkentik a ráncokat, növelve a bőr feszességét. 

 ` Ko ein – stimulálja a vér mikro cirkulációját, gyengéden megvilágítja a szem alatti sötét karikákat. 

ANTI-AGING EXTRÉM LIFTINGET BIZTOSÍTÓ ARCSZÉRUM
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM   | 30 ml   |   502030

E P I G E N E T I C S

Az erősen koncentrált, korszakalkotó formula 
intenzíven regenerálja és simítja a bőrt, csökkentve 
a ráncok megjelenését és egyértelműen megemelve 
az arc kontúrját. Ez a speciális kozmetika javítja a 
bőrének állapotát, gyönyörű, fiatal megjelenést 
kölcsönözve neki.

INTENZÍV HATÁS AZ ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐKNEK 
KÖSZÖNHETŐEN

 ` Az L.C.G.S MC . ® erős öregedésgátló tulajdonságokkal 
rendelkezik - intenzíven regenerálja és ránctalanítja az arc bőrét. 
Tökéletesen felkészíti a bőrt a későbbi kozmetikumok felvitelére, 
velük szinergikusan hat és fokozza a hatást.

 ` Az A-vitamin származék leg abb, enyhébb generáció a 
az jelenleg az egyik leghatékonyabb ránc gátló anyag, amely 
világosabbá teszi a bőr elszíneződését valamint hatékonyan 
javítja a kinézetét.

 ` A lipidopeptid elasztin szintézisének stimulálása által ellenáll a 
bőr ernyedtségének, kifejezetten kiemelve az arc kontúrját. 

 ` Értékes fitoesztrogén komplexm – szabályozza a 
faggyúmirigyek működését.

 ` Kaviár kivonat értékes kombinációja az oligoelemekkel – 
arannyal, ez s el és platinával – lassítja a bőr öregedési 
folyamatát, vizuálisan csökkenti a ráncokat.

E P I G E N E T I C S
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UTIQUE
LTRA FIRMI  I T Z  M LLF SZ S T

MO LL Z  KR M
ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 50 ml   |   502031

Az úttörő technológiák alkalmazásával kifejlesztett fejlett formula tökéletesen befolyásolja
a mell körüli bőr feszességét és rugalmasságát, látható emelő hatást biztosítva. Ez az innovatív
kozmetikum kiváló alternatívája a mell invazív formázásának

TÖKÉLETESEN KIVÁLOGATOTT ÖSSZETEVŐK 
BIZTOSÍTJÁK A MELLED IDEÁLIS ALAKJÁT

 ` Az egyedülálló Volumenic Plus MC 12. ® komplexum 
serkenti a zsírsejtek érését és differenciálódását, és támogatja 
a lipidek tárolását. A hatás az un. „kozmetikai lipofilling”, 
amely növeli a zsírszövet mennyiségét a mellekben, és kiváló 
alternatívája a plasztikai sebészeti beavatkozásoknak.

 ` A Dictyoptales családból származó barna alga 
kivonat befolyásolja a zsírsejtek táplálását, amelynek 
köszönhetően a mell vizuálisan nagyobb és teltebb lesz.

 ` Az aminosavakban, poliszacharidokban, C és B12-
vitaminokban gazdag algák és a pullulan erősítik a bőr 
alatti szövetszálakat, támogatják és korrigálják a mell 
alakját.

FIRMI  COM L R S   
F SZ S T  KR M SZ T STR  
FIRMING COMPLEX BODY CREAM   | 120 ml   |   502032

63 438 FT
528 654 FT / 1 l

E P I G E N E T I C S

A legjobb komplexek és áttöréses technológiák összevonása a testalkatának alakításához.  
A gondosan kiválasztott összetevők nagyszerűen feszesítik, kisimítják és megfeszítik a bőrt, segítve 
a zsírszövet csökkentését.

A LEGJOBB ÖSSZETEVŐK KEVERÉKE, AMELY KIVÁLÓAN 
MODELLEZI A SZILUETTED

 ` A Slimenum Ultra  MC 1 . ® csökkenti a felgyülemlett 
zsírszövet térfogatát, tökéletesen karcsúsítja a testet, 
és láthatóan redukálja a bőr rendellenességeit. Ennek 
eredményeként 3D formában alakítja a testalkatot, az 
ultrahangos kezeléssel összehasonlítható hatásokat 
biztosítva.

 ` Szantál gy mölcsből származó sav (Ximenynic Acid) láthatóan 
rugalmassá teszi a bőrt, ennek köszönhetően feszesebb 
és rugalmasabb lesz. Ezen kívül növeli a bőr antioxidáns 
mechanizmusainak hatékonyságát, támogatja az oxidatív 
stressz elleni védelmet és biztosítjaa gyönyörű, egészséges 
kinézetét. 

 ` A tengeri és növényi algákfehér é ének értékes kombinációja 
vizuális emelőhatást (li ing) biztosít.

 ` A murvaf rt kivonat egy Dél-Amerikából származó értékes 
növény kivonata, technológiai szempontból fejlett összetevő, 
amely támogatja a zsírszövet csökkentését és megakadályozza a 
bőr megereszkedését, növeli a proteoglikánok, a kollagén és az 
elasztinszintézisét.
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UTIQUE
LTRA FIRMI  I T Z  M LLF SZ S T  

MO LL Z  KR M  
ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 50 ml   |   502031

48 788 FT
975 754 FT / 1 l

Az úttörő technológiák alkalmazásával kifejlesztett fejlett formula tökéletesen befolyásolja  
a mell körüli bőr feszességét és rugalmasságát, látható emelő hatást biztosítva. Ez az innovatív 
kozmetikum kiváló alternatívája a mell invazív formázásának

TÖKÉLETESEN KIVÁLOGATOTT ÖSSZETEVŐK 
BIZTOSÍTJÁK A MELLED IDEÁLIS ALAKJÁT

 ` Az egyedülálló Volumenic Plus MC 12. ® komplexum 
serkenti a zsírsejtek érését és differenciálódását, és támogatja 
a lipidek tárolását. A hatás az un. „kozmetikai lipofilling”, 
amely növeli a zsírszövet mennyiségét a mellekben, és kiváló 
alternatívája a plasztikai sebészeti beavatkozásoknak.

 ` A Dictyoptales családból származó barna alga 
kivonat befolyásolja a zsírsejtek táplálását, amelynek 
köszönhetően a mell vizuálisan nagyobb és teltebb lesz.

 ` Az aminosavakban, poliszacharidokban, C és B12-
vitaminokban gazdag algák és a pullulan erősítik a bőr 
alatti szövetszálakat, támogatják és korrigálják a mell 
alakját.

FIRMI  COM L R S
F SZ S T  KR M SZ T STR
FIRMING COMPLEX BODY CREAM   | 120 ml   |   502032

E P I G E N E T I C S

A legjobb komplexek és áttöréses technológiák összevonása a testalkatának alakításához.  
A gondosan kiválasztott összetevők nagyszerűen feszesítik, kisimítják és megfeszítik a bőrt, segítve 
a zsírszövet csökkentését.

A LEGJOBB ÖSSZETEVŐK KEVERÉKE, AMELY KIVÁLÓAN 
MODELLEZI A SZILUETTED

 ` A Slimenum Ultra  MC 1 . ® csökkenti a felgyülemlett 
zsírszövet térfogatát, tökéletesen karcsúsítja a testet, 
és láthatóan redukálja a bőr rendellenességeit. Ennek 
eredményeként 3D formában alakítja a testalkatot, az 
ultrahangos kezeléssel összehasonlítható hatásokat 
biztosítva.

 ` Szantál gy mölcsből származó sav (Ximenynic Acid) láthatóan 
rugalmassá teszi a bőrt, ennek köszönhetően feszesebb 
és rugalmasabb lesz. Ezen kívül növeli a bőr antioxidáns 
mechanizmusainak hatékonyságát, támogatja az oxidatív 
stressz elleni védelmet és biztosítjaa gyönyörű, egészséges 
kinézetét. 

 ` A tengeri és növényi algákfehér é ének értékes kombinációja 
vizuális emelőhatást (li ing) biztosít.

 ` A murvaf rt kivonat egy Dél-Amerikából származó értékes 
növény kivonata, technológiai szempontból fejlett összetevő, 
amely támogatja a zsírszövet csökkentését és megakadályozza a 
bőr megereszkedését, növeli a proteoglikánok, a kollagén és az 
elasztinszintézisét.
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UTIQUE

Értékes illatjegyek nem mindennapi házassága, amely az 
érzékeket simogató kivételes tapasztalatok forrása. Exkluzív 
kompozíció, ahol a jázmin, szuhar és a kasmírfa akkordjai 
pajkosan összefonódnak a vanília és a borostyánfa édes 
illatával, hogy végül kiemelkedjenek a fehér oud, a fekete 
pézsma és a száraz fa kifejezett jegyei. Elbűvölő, csábító, 
vonzó ... Érezze a saját bőrén. Mivel a parfümök krém 
formájúak, rendkívül tartósak és hosszú ideig megmaradnak a 
bőrön. Csak egy kevés is elég, hogy érezhesse a simogatást, 
amely felébreszti az összes érzéket.

JÓ TANÁCS: A legmegfelelőbb, ha a parfümöt az ujjunkkal az 
úgynevezett lüktető helyekre kenjük, azaz oda, ahol a vér lüktet és  
a test hőt termel: a csukló belső oldalán, a nyakon, a fülek mögött,  
a dekoltázson valamint a könyök és térd hajlatában. A parfüm ekkor 
mutatja csodálatosan az illat csokrát, és tovább marad a bőrön.   

RUBY KRÉMPARFÜM
RUBY SOLID PARFUM  | 20 g   |   502029

Képzelje el, hogy a kedvenc illata egyedi formává válik, 
amelyet bármikor megérinthet és élvezhet... Ahogy 
beszívódik a bőrébe, csábító, magával ragadó illatot 
hagyva. Ahogy körülveszi Önt, mint finom selyem, az 
érzékeket simogató élménnyé válva. Ilyenek a Ruby 
krémben lévő parfümök. Ez a krémes állagba zárt luxus 
kvintesszenciája.
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UTIQUE

Értékes illatjegyek nem mindennapi házassága, amely az 
érzékeket simogató kivételes tapasztalatok forrása. Exkluzív 
kompozíció, ahol a jázmin, szuhar és a kasmírfa akkordjai 
pajkosan összefonódnak a vanília és a borostyánfa édes 
illatával, hogy végül kiemelkedjenek a fehér oud, a fekete 
pézsma és a száraz fa kifejezett jegyei. Elbűvölő, csábító, 
vonzó ... Érezze a saját bőrén. Mivel a parfümök krém 
formájúak, rendkívül tartósak és hosszú ideig megmaradnak a 
bőrön. Csak egy kevés is elég, hogy érezhesse a simogatást, 
amely felébreszti az összes érzéket.

JÓ TANÁCS: A legmegfelelőbb, ha a parfümöt az ujjunkkal az 
úgynevezett lüktető helyekre kenjük, azaz oda, ahol a vér lüktet és  
a test hőt termel: a csukló belső oldalán, a nyakon, a fülek mögött,  
a dekoltázson valamint a könyök és térd hajlatában. A parfüm ekkor 
mutatja csodálatosan az illat csokrát, és tovább marad a bőrön.   

RUBY KRÉMPARFÜM 
RUBY SOLID PARFUM  | 20 g   |   502029

63 438 FT
3 171 927 FT / 1 kg

Képzelje el, hogy a kedvenc illata egyedi formává válik, 
amelyet bármikor megérinthet és élvezhet... Ahogy 
beszívódik a bőrébe, csábító, magával ragadó illatot 
hagyva. Ahogy körülveszi Önt, mint finom selyem, az 
érzékeket simogató élménnyé válva. Ilyenek a Ruby 
krémben lévő parfümök. Ez a krémes állagba zárt luxus 
kvintesszenciája.



A R  R FORRÁSA 
orunktól függetlenül mindannyian azt szeretnénk, ha a őrünk feszes, rugalmas és ápolt lenne.  

világ la oratóriumai an a tudósok folyamatosan kutatják és nomítják a recepteket, amelyeknek 
köszönhetően ez a vágy nemcsak az álmok köré en marad. nnak érdeké en, hogy az álom 

valóra váljon, a legúja  technológiákat alkalmaztuk, és ú örő felfedezésekre támaszkodtunk. És 
így jö  létre a ONT IN IE kozmetikai márka. yőződjön meg erről önmaga a saját őrén.



A R  R FORRÁSA 
orunktól függetlenül mindannyian azt szeretnénk, ha a őrünk feszes, rugalmas és ápolt lenne.  

világ la oratóriumai an a tudósok folyamatosan kutatják és nomítják a recepteket, amelyeknek 
köszönhetően ez a vágy nemcsak az álmok köré en marad. nnak érdeké en, hogy az álom 

valóra váljon, a legúja  technológiákat alkalmaztuk, és ú örő felfedezésekre támaszkodtunk. És 
így jö  létre a ONT IN IE kozmetikai márka. yőződjön meg erről önmaga a saját őrén.
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O SÁ OK FO TAI A I  
A sugárzó mosoly magára vonja a figyelmet, vonzóvá és magabiztossá tesz. Puha, táplált és 
hidratált ajkak és hófehér fogak képezik a szép megjelenés alapját, a sima, feszes és ragyogó  
bőr mellett. Ezért a speciális bőrápoló kozmetikumokhoz csatlakozik az Intenzív regeneráló rúzs  
(88 oldal) és a Fehér tő foghab 3 az 1-ben (89 oldal). Fedezze fel modern formuláikat és 
hatékony működésüket.
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O SÁ OK FO TAI A I  
A sugárzó mosoly magára vonja a figyelmet, vonzóvá és magabiztossá tesz. Puha, táplált és 
hidratált ajkak és hófehér fogak képezik a szép megjelenés alapját, a sima, feszes és ragyogó  
bőr mellett. Ezért a speciális bőrápoló kozmetikumokhoz csatlakozik az Intenzív regeneráló rúzs  
(88 oldal) és a Fehér tő foghab 3 az 1-ben (89 oldal). Fedezze fel modern formuláikat és 
hatékony működésüket.
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SILVER IMPULSE  
NAPPALI KRÉM
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Innovativ formula, amely ezüst, tripeptid-1 és 
tetrapeptid-7 komplex, valamint hialuronsav 
tartalma által megnyugtatja és hidratálja a bőrt, 
valamint segít hosszabb ideig megőrizni annak szép, 
fiatalos megjelenését. Könnyű textúrával. Táplálja a 
bőrt és védi a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól.

 ` ez st, amely megelőzi az irritációt
 ` ko einnel, amely stimulál a a mikrokeringést, 
valamint a kamilla és a ginzeng bőrnyugtató 
kivonataival

60 g | 503005.02

18 016 FT
300 267 FT / 1 kg

SILVER IMPULSE  
ÉJSZAKAI KRÉM
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

A hatóanyagok gazdag elegye intenzív tápláló 
hatással: az innovativ Matrixyl® 3000 késlelteti a 
bőr öregedési folyamatát, az ezüst gondoskodik a 
bőr egyensúlyáról, míg a hialuronsav tökéletesen 
hidratálja. Eredmény: a kiszáradás és a bőrirritáció 
csökkenése.

 ` normalizál a a kombinált és zs ros bőr lipid-
zavarait

 ` a ginzeng stimulál a a bőr meg ulását, a 
kamilla megnyugtat a, az angyali gyökér 
kivonat pedig gyulladásgátló tula donságokkal 
rendelkezik

60 g | 503006.02

18 016 FT
300 267 FT / 1 kg

SILVER IMPULSE  
SZEMÁPOLÓ KRÉM
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitalizálja, nyugtatja és ellazítja a szemhéj körüli 
finom bőrt. A Matrixyl® 3000 megakadályozza a 
bőr megereszkedését, javítva annak feszességét és 
rugalmasságát, miközben a kamilla-kivonat csökkenti 
a puffadást és a duzzanatot.

 ` antioxidáns E-vitaminnal, zsurlókivona al, 
ez s el és ko einnel

21 g | 503007.02

13 134 FT
625 428 FT / 1 kg

ORVOSI REBARBARA 
GYÖKÉR AKTÍV 
FRAKCIÓJA  
ez egy technikailag fejlett összetevő, amely 
többszinten hat a bőrre, nagyszerűen 
ösztönözve a természetes, hidratáló 
mechanizmusokat. Támogatja az intenzív 
regenerációt és a lipid gát megújulását, 
melynek köszönhetően hatékonyan védi 
a bőrt a kiszáradástól és a negatív külső 
tényezők ellen. Ezen kívül tökéletesen 
szabályozza a bőr hámlásának természetes 
folyamatát, hozzájárulva színének látható 
javulásához, valamint a fényének és sugárzó 
megjelenésének helyreállításához.

KIVONAT A KÉK AGAVE 
LEVELEIBŐL 
egyedülálló, rendkívül nagy hatékonyságú 
öregedésgátló anyag. A bőrfelületen 
poliszacharidok hálózatát képezi, amely 
két módon hat a bőrre – biztosítja 
az észrevehető lifting hatást azonnal 
feszesítve és megerősítve a bőrt, valamint 
tökéletesen tölti ki a ráncokat, hatékonyan 
csökkentve azok láthatóságát már az első 
alkalmazás után.

BETAINE 
ez a növényekben előforduló erősen 
megtisztított természetes anyag. A 
legújabb technológiáknak köszönhetően 
a kozmetikumokban használják olyan 
anyagként, amely erősen hidratálja a 
bőrt és szabályozza a sejtek vízellátását. 
A kivételes struktúrának köszönhetően 
erősíti a bőr lipid gátját, megelőzve a 
túl nagy vízveszteséget a felhámban és 
kiválóan véd a kiszáradás és irritáció 
ellen.

Felhasználjuk az innovációs 
technológiákat, hogy az álom a feszes, 
rugalmas és mindig fiatal bőrről 
számodra is elérhető legyen.

Valamennyi FONTAINAVIE krém innovatív összetevői jelentősen fokozzák a hatékonyságukat.  
A Hidratálás, regeneráció és bőrfeszítés még sosem volt ilyen egyszerű.

KÜLDETÉS: ÁPOLÁS ÉS 
VÉDELEM A ánlo  a kombinált, zs ros 
és tökéletlen bőrre, amely irritációra 
ha lamos.

• Matrixyl® 3  a Tripeptid-1 
és a Tetrapeptid-7 innovativ 
kombinációja serkenti a kollagén 
termelését, lassítja az első öregedési 
folyamatokat, megakadályozza a 
bőr megereszkedését és javítja 
rugalmasságát

• Ezüst szabályozza a 
faggyúkiválasztást, fenntartja a bőr 
egyensúlyát

• Hialuronsav biztosítja a megfelelő 
hidratálást, megakadályozza a 
bőrszövet túlzott elszarusodását

• Ko ein stimulálja a mikrokeringést, 
csökkenti a puffadtságot és a sötét 
karikákat, kisimítja és feszesíti a bőrt

FO TAI A I
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SILVER IMPULSE
NAPPALI KRÉM
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Innovativ formula, amely ezüst, tripeptid-1 és
tetrapeptid-7 komplex, valamint hialuronsav
tartalma által megnyugtatja és hidratálja a bőrt,
valamint segít hosszabb ideig megőrizni annak szép,
fiatalos megjelenését. Könnyű textúrával. Táplálja a
bőrt és védi a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól.

` ez st, amely megelőzi az irritációt
` ko einnel, amely stimulál a a mikrokeringést,

valamint a kamilla és a ginzeng bőrnyugtató
kivonataival

60 g | 503005.02
SILVER IMPULSE
ÉJSZAKAI KRÉM
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

A hatóanyagok gazdag elegye intenzív tápláló
hatással: az innovativ Matrixyl® 3000 késlelteti a
bőr öregedési folyamatát, az ezüst gondoskodik a
bőr egyensúlyáról, míg a hialuronsav tökéletesen
hidratálja. Eredmény: a kiszáradás és a bőrirritáció
csökkenése.

` normalizál a a kombinált és zs ros bőr lipid-
zavarait

` a ginzeng stimulál a a bőr meg ulását, a
kamilla megnyugtat a, az angyali gyökér
kivonat pedig gyulladásgátló tula donságokkal
rendelkezik

60 g | 503006.02

SILVER IMPULSE
SZEMÁPOLÓ KRÉM
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitalizálja, nyugtatja és ellazítja a szemhéj körüli
finom bőrt. A Matrixyl® 3000 megakadályozza a
bőr megereszkedését, javítva annak feszességét és
rugalmasságát, miközben a kamilla-kivonat csökkenti
a puffadást és a duzzanatot.

` antioxidáns E-vitaminnal, zsurlókivona al,
ez s el és ko einnel

21 g | 503007.02

ORVOSI REBARBARA 
GYÖKÉR AKTÍV 
FRAKCIÓJA  
ez egy technikailag fejlett összetevő, amely 
többszinten hat a bőrre, nagyszerűen 
ösztönözve a természetes, hidratáló 
mechanizmusokat. Támogatja az intenzív 
regenerációt és a lipid gát megújulását, 
melynek köszönhetően hatékonyan védi 
a bőrt a kiszáradástól és a negatív külső 
tényezők ellen. Ezen kívül tökéletesen 
szabályozza a bőr hámlásának természetes 
folyamatát, hozzájárulva színének látható 
javulásához, valamint a fényének és sugárzó 
megjelenésének helyreállításához.

KIVONAT A KÉK AGAVE 
LEVELEIBŐL 
egyedülálló, rendkívül nagy hatékonyságú 
öregedésgátló anyag. A bőrfelületen 
poliszacharidok hálózatát képezi, amely 
két módon hat a bőrre – biztosítja 
az észrevehető lifting hatást azonnal 
feszesítve és megerősítve a bőrt, valamint 
tökéletesen tölti ki a ráncokat, hatékonyan 
csökkentve azok láthatóságát már az első 
alkalmazás után.

BETAINE 
ez a növényekben előforduló erősen 
megtisztított természetes anyag. A 
legújabb technológiáknak köszönhetően 
a kozmetikumokban használják olyan 
anyagként, amely erősen hidratálja a 
bőrt és szabályozza a sejtek vízellátását. 
A kivételes struktúrának köszönhetően 
erősíti a bőr lipid gátját, megelőzve a 
túl nagy vízveszteséget a felhámban és 
kiválóan véd a kiszáradás és irritáció 
ellen.

Felhasználjuk az innovációs 
technológiákat, hogy az álom a feszes, 
rugalmas és mindig fiatal bőrről 
számodra is elérhető legyen.

Valamennyi FONTAINAVIE krém innovatív összetevői jelentősen fokozzák a hatékonyságukat.  
A Hidratálás, regeneráció és bőrfeszítés még sosem volt ilyen egyszerű.

KÜLDETÉS: ÁPOLÁS ÉS 
VÉDELEM A ánlo  a kombinált, zs ros 
és tökéletlen bőrre, amely irritációra 
ha lamos.

• Matrixyl® 3  a Tripeptid-1 
és a Tetrapeptid-7 innovativ 
kombinációja serkenti a kollagén 
termelését, lassítja az első öregedési 
folyamatokat, megakadályozza a 
bőr megereszkedését és javítja 
rugalmasságát

• Ezüst szabályozza a 
faggyúkiválasztást, fenntartja a bőr 
egyensúlyát

• Hialuronsav biztosítja a megfelelő 
hidratálást, megakadályozza a 
bőrszövet túlzott elszarusodását

• Ko ein stimulálja a mikrokeringést, 
csökkenti a puffadtságot és a sötét 
karikákat, kisimítja és feszesíti a bőrt

FO TAI A I
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GOLDEN BLISS
NAPPALI KRÉM
GOLDEN BLISS DAY CREAM

A királyi formula 24 karátos arannyal a feszességre,
simaságra és vitalitásra vágyó bőrnek. Megvédi
a bőrt a külső tényezők káros hatásaitól. A 10
koenzim lassítja a bőr öregedési folyamatát és
stimulálja regenerálódását.

` tápanyagokban gazdag
` gyöngyporral, mely ragyogást biztos t,

szőlőmag kivona al és aloe verával

60 g | 503002.02

GOLDEN BLISS
ÉJSZAKAI KRÉM
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

A jól megválasztott fiatalító összetevők - 24 karátos
arany, növényi őssejtek és 10 koenzim - szinergikus
hatása táplálja és javítja a bőr rugalmasságát éjszaka.
Segítség a fakó bőr számára, ami feszesítésre és
fiatalításra szorul.

` a zöld tea antioxidációs hatással b r, Aloe Vera
 nyugtatva, hialuronsav  hidratálva

60 g | 503003.02

GOLDEN BLISS
SZEMÁPOLÓ KRÉM
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Igazi elixír a fáradt bőr számára, almafa őssejtekkel,
amelyek regeneráló tulajdonságokkal bírnak. Tökéletesen
hidratálja és kisimítja a finom bőrt a szem körül, valamint
megakadályozza a bőrpír megjelenését. Értékes 24
karátos aranyrészecskéket és koffeint tartalmaz, amely
stimulálja a mikrokeringést.

` növényi kivonatok hármas ere e: zsurló,
csodamogyoró és szőlőmag

21 g | 503004.02

CAVIAR REVIVAL  
ÉJSZAKAI KRÉM
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

A bőr éjszakai helyreállítása az értékes hatóanyagok 
gazdag keverékének köszönhetően. A kaviár kivonat 
fiatalító tulajdonságokkal rendelkezik, a bio kollagén 
nagy koncentrációja feszesíti és erősíti a bőrt, 
miközben a hialuronsav tökéletesen hidratálja.

 ` ez s el és stimuláló ginzeng kivona al

60 g | 503009.02

18 016 FT
300 267 FT / 1 kg

CAVIAR REVIVAL  
SZEMÁPOLÓ SZÉRUM
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Az értékes kaviár kivonat az alapja a szem körüli 
finom bőr kivételes táplálásának. Ennek hatását 
tovább erősíti a bio kollagén, amely bőrfeszesítő 
tulajdonságokkal és egyedi peptid-gyémánt 
komplexszel rendelkezik.

 ` az argánola  antioxidáns és regeneráló 
tula donságokkal b r

21 g | 503010.02

13 134 FT
625 428 FT / 1 kg

KÜLDETÉS: A BŐR 
RUGALMASSÁGÁNAK ÉS 
SUGÁRZÁSÁNAK JAVÍTÁSA 
A fakó bőr számára, amely feszes tést 
és megfiatal tást igényel
• 2  karátos arany - lelassítja a bőr 

öregedését és a ráncok képződését, 
nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik, 
sugárzóbbá teszi a bőrt

• Növényi ősse tek az éjszakai és 
szemápoló krémekben - egy rendkívül 
ritka svájci almafajtából származnak, 
javítják a bőr őssejtjeinek életképességét, 
amelyek felelősek a bőr fiatalos 
megjelenéséért

• 1  koenzim - antioxidáns 
tulajdonságokkal rendelkezik, felveszi a 
harcot a szabad gyökökkel és a bőr fény 
általi öregedésével (photo-aging)

• Ginzeng kivonat - stimulálja a bőr 
megújulását, javítja a vérkeringést, 
fiatalítja és regenerálja azt

• Hialuronsav - tökéletesen megköti a 
vizet a bőrszövetben és kisimítja

FO TAI A I
KÜLDETÉS: HIDRATÁLÁS ÉS 
REVITALIZÁLÁS  
A ánlo  száraz, fáradt, fakó bőrre, 
amely táplálásra szorul
• Kaviár kivonat - a tenger mélyéből 

kinyert fiatalság forrása. Fiatalító 
és hidratáló tulajdonságokkal 
rendelkezik, értékes tápanyagokat, 
például aminosavakat és esszenciális 
zsírsavakat tartalmaz, amelyek 
jótékonyak a bőr számára

• Bio kollagén - halakból kivont 
természetes tengeri kollagén, egy 
kivételes tisztaságú és koncentrált 
összetevő  felelős a bőr feszességéért, 
simaságáért és egyenletességéért. 
Hidratál, fiatalít és regenerál, és egy 
finom védőréteget képez a túlzott 
vízveszteség ellen

• Gyémánt-peptid komplex - 
öregedésgátló tulajdonságokkal 
rendelkezik, javítja a bőr rugalmasságát 
és hajlékonyságát

• Hialuronsav - hidratálja és táplálja a 
bőrt

CAVIAR REVIVAL  
NAPPALI KRÉM
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

A kaviár kivonat egy kincs a tenger mélyéről 
- igazi elixír a bőr fiatalságához A koncentrált 
bio-kollagénnel együttműködve hatással van a 
bőr simaságára és szilárdságára, valamint annak 
felületén finom védőréteget hoz létre. A hozzáadott 
24 karátos arany a tápanyagok kiváló hordozója.

 ` regeneráló ginzeng kivona al

60 g | 503008.02

18 016 FT
300 267 FT / 1 kg
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GOLDEN BLISS  
NAPPALI KRÉM
GOLDEN BLISS DAY CREAM

A királyi formula 24 karátos arannyal a feszességre, 
simaságra és vitalitásra vágyó bőrnek. Megvédi 
a bőrt a külső tényezők káros hatásaitól. A 10 
koenzim lassítja a bőr öregedési folyamatát és 
stimulálja regenerálódását.

 ` tápanyagokban gazdag
 ` gyöngyporral, mely ragyogást biztos t, 
szőlőmag kivona al és aloe verával

60 g | 503002.02

18 016 FT
300 267 FT / 1 kg

GOLDEN BLISS  
ÉJSZAKAI KRÉM
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

A jól megválasztott fiatalító összetevők - 24 karátos 
arany, növényi őssejtek és 10 koenzim - szinergikus 
hatása táplálja és javítja a bőr rugalmasságát éjszaka. 
Segítség a fakó bőr számára, ami feszesítésre és 
fiatalításra szorul.

 ` a zöld tea antioxidációs hatással b r, Aloe Vera 
 nyugtatva, hialuronsav  hidratálva

60 g | 503003.02

18 016 FT
300 267 FT / 1 kg

GOLDEN BLISS  
SZEMÁPOLÓ KRÉM
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Igazi elixír a fáradt bőr számára, almafa őssejtekkel, 
amelyek regeneráló tulajdonságokkal bírnak. Tökéletesen 
hidratálja és kisimítja a finom bőrt a szem körül, valamint 
megakadályozza a bőrpír megjelenését. Értékes 24 
karátos aranyrészecskéket és koffeint tartalmaz, amely 
stimulálja a mikrokeringést.

 ` növényi kivonatok hármas ere e: zsurló, 
csodamogyoró és szőlőmag

21 g | 503004.02

13 134 FT
625 428 FT / 1 kg

CAVIAR REVIVAL
ÉJSZAKAI KRÉM
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

A bőr éjszakai helyreállítása az értékes hatóanyagok
gazdag keverékének köszönhetően. A kaviár kivonat
fiatalító tulajdonságokkal rendelkezik, a bio kollagén
nagy koncentrációja feszesíti és erősíti a bőrt,
miközben a hialuronsav tökéletesen hidratálja.

` ez s el és stimuláló ginzeng kivona al

60 g | 503009.02

CAVIAR REVIVAL
SZEMÁPOLÓ SZÉRUM
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Az értékes kaviár kivonat az alapja a szem körüli
finom bőr kivételes táplálásának. Ennek hatását
tovább erősíti a bio kollagén, amely bőrfeszesítő
tulajdonságokkal és egyedi peptid-gyémánt
komplexszel rendelkezik.

` az argánola  antioxidáns és regeneráló
tula donságokkal b r

21 g | 503010.02

KÜLDETÉS: A BŐR 
RUGALMASSÁGÁNAK ÉS 
SUGÁRZÁSÁNAK JAVÍTÁSA 
A fakó bőr számára, amely feszes tést 
és megfiatal tást igényel
• 2  karátos arany - lelassítja a bőr 

öregedését és a ráncok képződését, 
nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik, 
sugárzóbbá teszi a bőrt

• Növényi ősse tek az éjszakai és 
szemápoló krémekben - egy rendkívül 
ritka svájci almafajtából származnak, 
javítják a bőr őssejtjeinek életképességét, 
amelyek felelősek a bőr fiatalos 
megjelenéséért

• 1  koenzim - antioxidáns 
tulajdonságokkal rendelkezik, felveszi a 
harcot a szabad gyökökkel és a bőr fény 
általi öregedésével (photo-aging)

• Ginzeng kivonat - stimulálja a bőr 
megújulását, javítja a vérkeringést, 
fiatalítja és regenerálja azt

• Hialuronsav - tökéletesen megköti a 
vizet a bőrszövetben és kisimítja

FO TAI A I
KÜLDETÉS: HIDRATÁLÁS ÉS 
REVITALIZÁLÁS  
A ánlo  száraz, fáradt, fakó bőrre, 
amely táplálásra szorul
• Kaviár kivonat - a tenger mélyéből 

kinyert fiatalság forrása. Fiatalító 
és hidratáló tulajdonságokkal 
rendelkezik, értékes tápanyagokat, 
például aminosavakat és esszenciális 
zsírsavakat tartalmaz, amelyek 
jótékonyak a bőr számára

• Bio kollagén - halakból kivont 
természetes tengeri kollagén, egy 
kivételes tisztaságú és koncentrált 
összetevő  felelős a bőr feszességéért, 
simaságáért és egyenletességéért. 
Hidratál, fiatalít és regenerál, és egy 
finom védőréteget képez a túlzott 
vízveszteség ellen

• Gyémánt-peptid komplex - 
öregedésgátló tulajdonságokkal 
rendelkezik, javítja a bőr rugalmasságát 
és hajlékonyságát

• Hialuronsav - hidratálja és táplálja a 
bőrt

CAVIAR REVIVAL
NAPPALI KRÉM
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

A kaviár kivonat egy kincs a tenger mélyéről
- igazi elixír a bőr fiatalságához A koncentrált
bio-kollagénnel együttműködve hatással van a
bőr simaságára és szilárdságára, valamint annak
felületén finom védőréteget hoz létre. A hozzáadott
24 karátos arany a tápanyagok kiváló hordozója.

` regeneráló ginzeng kivona al

60 g | 503008.02
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Az exkluzív SPF 50 öregedésgátló arckrém 
megnyerte a lengyel kozmetikai iparág legnagyobb 
és legrangosabb versenyét, a lto y Kosmetyk 
2019-et, a Face - Premium Care kategóriában. 
A verseny zsűrije közel negyedszázada értékeli 
a kozmetikai termékeket, és jutalmazza azokat, 
amelyek a minőségük, hatékonyságuk, a fogyasztói 
igényekhez való alkalmazkodásuk, valamint a 
csomagolás esztétikája és funkcionalitása, a 
következetes filozófia és a hatékony marketing 
miatt kiemelkednek.

SPF  SPRAY GYEREKEKNEK 
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Technikailag fejlett termék, melynek köszönhetően 
a gyermekek érzékeny bőrének védelme a káros 
napsugarakkal szemben igazi, édes élvezetté válik. Az 
innovációs formulának köszönhetően a magas UVA/
UVB filter nem csak védi a gyermekek érzékeny bőrét a 
napégéstől, de egyidejűleg hidratálja és regenerálja is. Ez 
egy egyedülálló termék, amelyet megszeretneka szülők 
és a gyermekeik egyaránt. 

 ` a fantasztikus állag  könnyű hab tökéletesen 
felvihető a bőrre, illetve szempillantás ala  
felsz vódik 

 ` finomeper illat
 ` hipoallergén és v zálló
 ` 3 év fele  gyermekek részére 

150 ml | 503028

11 507 FT
76 713 FT / 1 l

FO TAI A I
az -ben 

ERŐS NAPVÉDELEM ÉS 
TÖKÉLETES ÁPOLÁS 
A KÜLÖNLEGES 
ÖSSZETEVŐKNEK 
KÖSZÖNHETŐEN:

 ` értékes dipeptid – karnózin – a bőrt 
nemcsak a káros napsugarak ellen, hanem 
a szennyezett levegő negatív hatásai ellen 
is védi. Ezen kívül antioxidáns hatásokat 
is kifejt, szinergikusan működve az E 
vitaminnal, az oxidációs stressz miatt sérült 
DNS sejtek károsodásainak csökkentése 
érdekében.  

 ` azaminosavakban, enzimekben, 
vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag 
Aloe Vera gél tökéletesen hidratál, táplál és 
nyugtatja a gyermek bőrét. 

 ` az egyedülálló nyugtató tulajdonságokkal 
rendelkező allantoin nyugtató borogatásként 
hat az irritált bőrre és a legfiatalabbaknak a 
bőr vékony hidrolipid rétegét erősíti meg

 ` a kamilla legfontosabb aktív összetevőjének– 
biszabolol – erős enyhítő hatása van, illetve 
serkenti a felhám sejtjeinek regenerálódását. 

 ` az E vitamin acetát védi a lipidek 
sejtmembránját, emeli a bőr vízmegkötő 
képességét, aminek köszönhetően mélyen 
hidratált érzést biztosít 

 ` apanthenol pótolhatatlan nyugtató 
készítmény, amely kiegészítésként gyorsítja a 
felhám regenerálódást és hidratálja a bőrt 

12SPF  EXKLUZÍV ÖREGEDÉSGÁTLÓ
ARCKRÉM
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Az innovációs formulának köszönhetően biztosítja a
bőrnek a többdimenziós gondoskodást és védelmet. Az
aktív összetevők szinergikus hatása befolyásolja az arcbőr
mély hidratálását, táplálását és regenerációját. Ezen kívül
egy speciális UVA / UVB szűrőrendszer úgy működik,
mint a védőbevonat a bőrön, megelőzve a foto-öregedést
és az elszíneződést. Ez a legmagasabb minőségű
kozmetikum, amely mindenkor nélkülözhetetlen.
Ajándékozz a bőrnek luxus gondoskodást, amelyet
megérdemel.

` az egyed lálló, átlátszó állaga mia  a krém ól
felsz vódik és könnyen kenhető a bőr fel letén

` kiválóan alkalmas smink alá
` hipoallergén és v zálló

50 ml | 503029

LIFT EXTREME
SZEMÁPOLÓ SZÉRUM
LIFT EXTREME EYE SERUM

Egy exkluzív bőrápoló szérum, amely
kifinomultan halványítja a finom
vonalakat, ráncokat és mérsékli a szemek
puffadtságát. A Pentapeptid-18 és a
Hexapeptid-8 kombinációján keresztül a
botoxhoz hasonló módon feszesíti, erősíti
és simítja a bőrt

` azonnali li ing hatás
` a szem ala  és az arc egyes részein

alkalmazható

5 ml | 503001
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LIFT EXTREME 
SZEMÁPOLÓ SZÉRUM
LIFT EXTREME EYE SERUM

Egy exkluzív bőrápoló szérum, amely 
kifinomultan halványítja a finom 
vonalakat, ráncokat és mérsékli a szemek 
puffadtságát. A Pentapeptid-18 és a 
Hexapeptid-8 kombinációján keresztül a 
botoxhoz hasonló módon feszesíti, erősíti 
és simítja a bőrt

 ` azonnali li ing hatás
 ` a szem ala  és az arc egyes részein 
alkalmazható

5 ml | 503001

20 340 FT
4 068 000 FT / 1 l

Az exkluzív SPF 50 öregedésgátló arckrém 
megnyerte a lengyel kozmetikai iparág legnagyobb 
és legrangosabb versenyét, a lto y Kosmetyk 
2019-et, a Face - Premium Care kategóriában. 
A verseny zsűrije közel negyedszázada értékeli 
a kozmetikai termékeket, és jutalmazza azokat, 
amelyek a minőségük, hatékonyságuk, a fogyasztói 
igényekhez való alkalmazkodásuk, valamint a 
csomagolás esztétikája és funkcionalitása, a 
következetes filozófia és a hatékony marketing 
miatt kiemelkednek.

SPF  EXKLUZÍV ÖREGEDÉSGÁTLÓ 
ARCKRÉM 
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Az innovációs formulának köszönhetően biztosítja a 
bőrnek a többdimenziós gondoskodást és védelmet. Az 
aktív összetevők szinergikus hatása befolyásolja az arcbőr 
mély hidratálását, táplálását és regenerációját. Ezen kívül 
egy speciális UVA / UVB szűrőrendszer úgy működik, 
mint a védőbevonat a bőrön, megelőzve a foto-öregedést 
és az elszíneződést. Ez a legmagasabb minőségű 
kozmetikum, amely mindenkor nélkülözhetetlen. 
Ajándékozz a bőrnek luxus gondoskodást, amelyet 
megérdemel.

 ` az egyed lálló, átlátszó állaga mia  a krém ól 
felsz vódik és könnyen kenhető a bőr fel letén

 ` kiválóan alkalmas smink alá
 ` hipoallergén és v zálló

50 ml | 503029

25 513 FT
510 260 FT / 1 l

FO TAI A I
az -ben 

ERŐS NAPVÉDELEM ÉS 
TÖKÉLETES ÁPOLÁS 
A KÜLÖNLEGES 
ÖSSZETEVŐKNEK 
KÖSZÖNHETŐEN:

 ` értékes dipeptid – karnózin – a bőrt 
nemcsak a káros napsugarak ellen, hanem 
a szennyezett levegő negatív hatásai ellen 
is védi. Ezen kívül antioxidáns hatásokat 
is kifejt, szinergikusan működve az E 
vitaminnal, az oxidációs stressz miatt sérült 
DNS sejtek károsodásainak csökkentése 
érdekében.  

 ` azaminosavakban, enzimekben, 
vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag 
Aloe Vera gél tökéletesen hidratál, táplál és 
nyugtatja a gyermek bőrét. 

 ` az egyedülálló nyugtató tulajdonságokkal 
rendelkező allantoin nyugtató borogatásként 
hat az irritált bőrre és a legfiatalabbaknak a 
bőr vékony hidrolipid rétegét erősíti meg

 ` a kamilla legfontosabb aktív összetevőjének– 
biszabolol – erős enyhítő hatása van, illetve 
serkenti a felhám sejtjeinek regenerálódását. 

 ` az E vitamin acetát védi a lipidek 
sejtmembránját, emeli a bőr vízmegkötő 
képességét, aminek köszönhetően mélyen 
hidratált érzést biztosít 

 ` apanthenol pótolhatatlan nyugtató 
készítmény, amely kiegészítésként gyorsítja a 
felhám regenerálódást és hidratálja a bőrt 

12

SPF  SPRAY GYEREKEKNEK
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Technikailag fejlett termék, melynek köszönhetően
a gyermekek érzékeny bőrének védelme a káros
napsugarakkal szemben igazi, édes élvezetté válik. Az
innovációs formulának köszönhetően a magas UVA/
UVB filter nem csak védi a gyermekek érzékeny bőrét a
napégéstől, de egyidejűleg hidratálja és regenerálja is. Ez
egy egyedülálló termék, amelyet megszeretneka szülők
és a gyermekeik egyaránt.

` a fantasztikus állag  könnyű hab tökéletesen
felvihető a bőrre, illetve szempillantás ala
felsz vódik

` finomeper illat
` hipoallergén és v zálló
` 3 év fele  gyermekek részére

150 ml | 503028



RISSÍ T

TISZTÍT

EH
ÉR

ÍT

88 89

INTENZÍVEN REGENERÁLÓ SZÁJFÉNY
ADVANCED REPAIR LIP BALM

A ricinusolaj alapon készült, méhviasszal, kandelila- és
copernikaviasszal, mandulaolajjal, valamint a lanolinnal és
az E-vitaminnal dúsított szájfény hatékonyan regenerálja a
repedezett ajkakat.

` menedék a szá  száraz bőre számára
` hihetetlen l simává és selymesen puhává teszi őket
` kellemes tápláltsági és hidratáltsági érzést hagy maga

után
` véd az UV sugárzás nega v hatásai ellen
` szá formáló hialuron savat tartalmaz
` mindennapi használatra

4,8 g | 503031

FEHÉRÍTŐ FOGKRÉM 3 AZ 1-BEN
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

Az innovatív fehérítő formula nemcsak hatékonyan javítja a 
fogak megjelenését, hanem tisztítja a zománcot és felfrissíti a 
szájüreget.

 ` speciális kész tmény a napi szá ápolásban
 ` nátrium perkarbonátot tartalmazó
 ` modern habformula
 ` könnyen kezelhető a higiénikus pumpának köszönhetően
 ` nagykor  személyek számára

50 ml | 503032

8 258 FT
161 160 FT / 1l

FO TAI A I

A habban található nátrium-
perkarbonát felszabad t a a plasztikai 
fogászatban felbecs lhetetlen 
hidrogén-peroxidot. Ez a 
vegy let reagál organikus sz nező 
anyagokkal, oxidálva és kisebb 
részecskékre bontva azokat, aminek 
eredményeként azok világosabbá 
válnak, gy kevésbé láthatóak.

FO TAI A I  TAL

O SÁ O SÁ

RENDKÍVÜL KIADÓS – AKÁR 4 HÓNAPRA IS ELÉG

A HATÁS MÁR 1-3 HETI ALKALMAZÁS UTÁN LÁTHATÓ
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INTENZÍVEN REGENERÁLÓ SZÁJFÉNY
ADVANCED REPAIR LIP BALM

A ricinusolaj alapon készült, méhviasszal, kandelila- és 
copernikaviasszal, mandulaolajjal, valamint a lanolinnal és 
az E-vitaminnal dúsított szájfény hatékonyan regenerálja a 
repedezett ajkakat.

 ` menedék a szá  száraz bőre számára
 ` hihetetlen l simává és selymesen puhává teszi őket
 ` kellemes tápláltsági és hidratáltsági érzést hagy maga 
után

 ` véd az UV sugárzás nega v hatásai ellen
 ` szá formáló hialuron savat tartalmaz
 ` mindennapi használatra

4,8 g | 503031

2 470 FT
161 160 FT / 100 g

FEHÉRÍTŐ FOGKRÉM 3 AZ 1-BEN
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

Az innovatív fehérítő formula nemcsak hatékonyan javítja a
fogak megjelenését, hanem tisztítja a zománcot és felfrissíti a
szájüreget.

` speciális kész tmény a napi szá ápolásban
` nátrium perkarbonátot tartalmazó
` modern habformula
` könnyen kezelhető a higiénikus pumpának köszönhetően
` nagykor  személyek számára

50 ml | 503032

FO TAI A I

A habban található nátrium-
perkarbonát felszabad t a a plasztikai 
fogászatban felbecs lhetetlen 
hidrogén-peroxidot. Ez a 
vegy let reagál organikus sz nező 
anyagokkal, oxidálva és kisebb 
részecskékre bontva azokat, aminek 
eredményeként azok világosabbá 
válnak, gy kevésbé láthatóak.

FO TAI A I  TAL

O SÁ O SÁ

RENDKÍVÜL KIADÓS – AKÁR 4 HÓNAPRA IS ELÉG

A HATÁS MÁR 1-3 HETI ALKALMAZÁS UTÁN LÁTHATÓ



FEDEZZE FEL AZ 
SZS S KI Z T  
HAJ SZÉPSÉGÉT

rofesszionális hajápolás a saját o honá an, kényelmesen  ostantól lehetséges. z 
elvárásainak való megfelelés érdeké en létrehoztuk az új IR  termékcsaládot, 

hogy a haja gyönyörű és  egészséges legyen.  gazdag összetétel és az egyéni 
igényekhez igazodó kiváló formulák a tökéletes hajról sző  álmokat megvalósítják. 

dja meg a hajának a legjo at, hogy az n legsze  ékességévé váljon.

Maciej Maniewski – a hírességek fodrásza, az olló virtuóza, az fera fryzjera T  
műsor házigazdája, az átalakítás mestere a Sa le skiej sposó  na mod  műsor ól, 

a kultúra védelmezője évek óta a divatipar an. Egy fér , aki ismeri a haj összes 
titkát. Nemrégi en a IR  lu us hajápolási termékek nagykövetévé vált.



FEDEZZE FEL AZ 
SZS S KI Z T  
HAJ SZÉPSÉGÉT

rofesszionális hajápolás a saját o honá an, kényelmesen  ostantól lehetséges. z 
elvárásainak való megfelelés érdeké en létrehoztuk az új IR  termékcsaládot, 

hogy a haja gyönyörű és  egészséges legyen.  gazdag összetétel és az egyéni 
igényekhez igazodó kiváló formulák a tökéletes hajról sző  álmokat megvalósítják. 

dja meg a hajának a legjo at, hogy az n legsze  ékességévé váljon.

Maciej Maniewski – a hírességek fodrásza, az olló virtuóza, az fera fryzjera T  
műsor házigazdája, az átalakítás mestere a Sa le skiej sposó  na mod  műsor ól, 

a kultúra védelmezője évek óta a divatipar an. Egy fér , aki ismeri a haj összes 
titkát. Nemrégi en a IR  lu us hajápolási termékek nagykövetévé vált.
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A Sampon feste  ha hoz (98-99 old.) és Sampon és pakolás göndör ha hoz (100-101 old.) új 
termékek, amelyek a professzionális HAIRLAB kozmetikumsorozatot egészítik ki, úgy hogy a haj 
számára komplett ápolást lehessen biztosítani. Hogy mindig és mindenkor tökéletes lehessen a 
frizurája, 5 kézre álló és kényelmes termékekkel bővítettük a mini változatot. Ezeket UTAZÁSHOZ 
IDEÁLIS jellel jelöltük meg.

ÚJDONSÁGOK HAIRLAB

UTAZÁSHOZ 
IDEÁLIS



92 93

A Sampon feste  ha hoz (98-99 old.) és Sampon és pakolás göndör ha hoz (100-101 old.) új 
termékek, amelyek a professzionális HAIRLAB kozmetikumsorozatot egészítik ki, úgy hogy a haj 
számára komplett ápolást lehessen biztosítani. Hogy mindig és mindenkor tökéletes lehessen a 
frizurája, 5 kézre álló és kényelmes termékekkel bővítettük a mini változatot. Ezeket UTAZÁSHOZ 
IDEÁLIS jellel jelöltük meg.

ÚJDONSÁGOK HAIRLAB

UTAZÁSHOZ 
IDEÁLIS



AQUA2

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

94 95

INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ 
HAJOLAJ
AQUA2 OIL 

Javítja, hidratálja és nyugtatja a hajat. 
Megakadályozza a hajvégek töredezését és 
megkönnyíti a haj fésülését. A speciálisan 
kiválasztott összetevők védik a hajat a 
kiszáradástól. Elég belemasszírozni néhány 
csepp olajat, hogy kivételesen lággyá és 
finommá lehessen tenni.

 ` o obaola at tartalmaz, ami av t a a ha  
állapotát

 ` alkalmazható száraz és nedves ha ra
 ` intenz ven hidratál a a ha at, ami puhává 
és fényessé válik

 ` seg tségével elb cs zhat a töredeze  
ha végektől

100 ml | 520004

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

HAJPAKOLÁS SZÁRAZ HAJRA
AQUA2 MASK

Segítség a száraz, sérült és töredezett hajnak. A pakolás 
intenzív nedvességet és táplálást biztosít a hajának, hogy 
egészséges és fényes legyen. Ez megkönnyíti a haj fésülését. 
Hatás: erős, fényes haj.

 ` öbl tse ki v zzel
 ` ola okat tartalmaz: magola , o obaola  és rizsola , amely 
intenz ven hidratál a és táplál a a ha at

 ` megkönny ti a ha  fés lését
 ` megakadályozza a ha szálak töredezését és statikussá 
válását

 ` annak érdekében, hogy erős tse a ha pakolás hatását, 
ad on hozzá néhány csepp A UA2 OLAJAT

 ` Ha ha a feste , ad on a pakoláshoz néhány csepp 
IDEAL2 COLOR ELIXÍR-t, hogy fokozza a ha  sz nének 
mélységét és gazdagságát, és ragyogóvá tegye

250 ml | 520003

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

30 ml | 520003.02

2 836 FT
94 533 FT / 1 l

SAMPON SZÁRAZ HAJRA
AQUA2 SHAMPOO

Hatására még a legszárazabb haj is visszanyeri 
az egészséges megjelenését és csillogóvá válik. 
A hialuronsav intenzíven hidratálja, táplálja és 
erősíti a hajat. Enyhén tisztitja is a fejbőrt.

 ` rendk v l intenz ven hidratáló hialuron 
savat tartalmaz

 ` av t a a ha  állapotát, táplálva és hidratálva 
azt

 ` a ha  egészséges és gyönyörű lesz: fényes és 
rugalmas

 ` a leg obb hatáselérése érdekében használ a 
az A UA2 HAJPAKOLÁSSAL egy

250 ml | 520001

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

50 ml | 520001.02

2 836 FT
56 720 FT / 1 l

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

ÚJDONSÁGOK HAIRLAB

Az intenzív tápláló formulájának köszönhetően, amelyet további hozzáadott hialuronsav dúsít, az A UA  termékcsalád 
tökéletesen hidratálja a száraz, töredezett és sérült hajat. Visszaállítja a haj rugalmasságát és selymességét, ugyanakkor védi 
színét és hihetetlen fényt kölcsönöz neki. Hidratálja a haját úgy, mint eddig soha.

Tökéletes hajápolás



AQUA2

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

94 95

INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ
HAJOLAJ
AQUA2 OIL

Javítja, hidratálja és nyugtatja a hajat.
Megakadályozza a hajvégek töredezését és
megkönnyíti a haj fésülését. A speciálisan
kiválasztott összetevők védik a hajat a
kiszáradástól. Elég belemasszírozni néhány
csepp olajat, hogy kivételesen lággyá és
finommá lehessen tenni.

` o obaola at tartalmaz, ami av t a a ha
állapotát

` alkalmazható száraz és nedves ha ra
` intenz ven hidratál a a ha at, ami puhává

és fényessé válik
` seg tségével elb cs zhat a töredeze

ha végektől

100 ml | 520004

HAJPAKOLÁS SZÁRAZ HAJRA
AQUA2 MASK

Segítség a száraz, sérült és töredezett hajnak. A pakolás
intenzív nedvességet és táplálást biztosít a hajának, hogy
egészséges és fényes legyen. Ez megkönnyíti a haj fésülését.
Hatás: erős, fényes haj.

` öbl tse ki v zzel
` ola okat tartalmaz: magola , o obaola  és rizsola , amely

intenz ven hidratál a és táplál a a ha at
` megkönny ti a ha  fés lését
` megakadályozza a ha szálak töredezését és statikussá

válását
` annak érdekében, hogy erős tse a ha pakolás hatását,

ad on hozzá néhány csepp A UA2 OLAJAT
` Ha ha a feste , ad on a pakoláshoz néhány csepp

IDEAL2 COLOR ELIXÍR-t, hogy fokozza a ha  sz nének
mélységét és gazdagságát, és ragyogóvá tegye

250 ml | 520003

30 ml | 520003.02

SAMPON SZÁRAZ HAJRA
AQUA2 SHAMPOO

Hatására még a legszárazabb haj is visszanyeri
az egészséges megjelenését és csillogóvá válik.
A hialuronsav intenzíven hidratálja, táplálja és
erősíti a hajat. Enyhén tisztitja is a fejbőrt.

` rendk v l intenz ven hidratáló hialuron
savat tartalmaz

` av t a a ha  állapotát, táplálva és hidratálva
azt

` a ha  egészséges és gyönyörű lesz: fényes és
rugalmas

` a leg obb hatáselérése érdekében használ a
az A UA2 HAJPAKOLÁSSAL egy

250 ml | 520001

50 ml | 520001.02

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

ÚJDONSÁGOK HAIRLAB

Az intenzív tápláló formulájának köszönhetően, amelyet további hozzáadott hialuronsav dúsít, az A UA  termékcsalád 
tökéletesen hidratálja a száraz, töredezett és sérült hajat. Visszaállítja a haj rugalmasságát és selymességét, ugyanakkor védi 
színét és hihetetlen fényt kölcsönöz neki. Hidratálja a haját úgy, mint eddig soha.

Tökéletes hajápolás



INTENSE2 
REGENERATING

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

96 97

ÚJDONSÁGOK 

HELYREÁLLÍTÓ ÉS 
REGENERÁLÓ HAJSPRAY
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenerálja és helyreállítja még az 
erősen sérült és sérülékeny hajat is. A 
spray könnyű és lágy textúrájú. Nem 
nehezíti el a hajat, könnyű kifésülni 
és formázni. Alkalmazza a hajra a 
gyökerektől a hajvégekig. A haja újra 
ragyogni fog.

 ` tápláló panthenolt tartalmaz
 ` ne öbl tse ki v zzel
 ` nem nehez ti el a ha at
 ` könnyű és gyors alkalmazni: csak 
permetezze a ha ra a gyökerekről 
a ha végekig, és ha a ra 
egészségesen néz ma d ki

150 ml | 520007

14 616 FT
97 440 FT / 1 l

REGENERÁLÓ HAJPAKOLÁS
INTENSE2 REGENERATING MASK

Ha sérült vagy sérülésre hajlamos hajjal küzd, 
ezt a hajpakolást az Ön számára találták ki. A 
kozmetikumban használt panthenol felelős a haj 
hidratálásáért, valamint a haj helyreállításáért és 
megerősítéséért. A haj erősebbé és rugalmasabbá 
válik.

 ` finom és kellemes kényeztetés a sér lésre 
ha lamos ha nak

 ` öbl tse ki v zzel
 ` tökéletesen kezeli még a nagymértékben 
sér lt ha at is

 ` hogy av tsa a pakolás hatását, fontol a 
meg néhány csepp IDEAL2 COLOR ELIXÍR 
használatát (k lönösen, ha feste  a ha a)

250 ml | 520006

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

30 ml | 520006.02

2 836 FT
94 533 FT / 1 l

REGENERÁLÓ HAJSAMPON
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Száraz, törékeny és sérülékeny hajra, amelyet 
a vegyi kezelések elgyengítettek. Panthenolt 
tartalmaz, amely helyreállítja, táplálja és erősíti a 
hajat. Enyhén tisztitja is a fejbőrt.

 ` intenz ven regenerál a a sér lt ha at
 ` tökéletesen ötvözi a tisz tást a fiatal tó és 
védő tula donságokkal

 ` tápláló panthenolt tartalmaz
 ` a leg obb hatás elérése érdekében 
használ a az INTENSE2  REGENERÁLÓ 
HAJPAKOLÁSSAL  egy

250 ml | 520005

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

50 ml | 520005.02

2 836 FT
56 720 FT / 1 l

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

A gondosan kiválasztott összetevőknek köszönhetően intenzív hajhidratációt és táplálást biztosít. A termékcsalád három 
gondosan kiválasztott terméket kínál, amelyek a lehető legjobb állapotba hozzák a száraz és sérült hajat. Az INTENSE2 
REGENERÁLÓ azt jelenti: regenerált, egészséges haj, amely nagyszerű frizurává alakítható.

HAIRLAB
Tökéletes hajápolás



INTENSE2 
REGENERATING

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

201 -11-0 -től AP A  MINI RM   

96 97

ÚJDONSÁGOK 

HELYREÁLLÍTÓ ÉS
REGENERÁLÓ HAJSPRAY
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenerálja és helyreállítja még az
erősen sérült és sérülékeny hajat is. A
spray könnyű és lágy textúrájú. Nem
nehezíti el a hajat, könnyű kifésülni
és formázni. Alkalmazza a hajra a
gyökerektől a hajvégekig. A haja újra
ragyogni fog.

` tápláló panthenolt tartalmaz
` ne öbl tse ki v zzel
` nem nehez ti el a ha at
` könnyű és gyors alkalmazni: csak

permetezze a ha ra a gyökerekről
a ha végekig, és ha a ra
egészségesen néz ma d ki

150 ml | 520007

REGENERÁLÓ HAJPAKOLÁS
INTENSE2 REGENERATING MASK

Ha sérült vagy sérülésre hajlamos hajjal küzd,
ezt a hajpakolást az Ön számára találták ki. A
kozmetikumban használt panthenol felelős a haj
hidratálásáért, valamint a haj helyreállításáért és
megerősítéséért. A haj erősebbé és rugalmasabbá
válik.

` finom és kellemes kényeztetés a sér lésre
ha lamos ha nak

` öbl tse ki v zzel
` tökéletesen kezeli még a nagymértékben

sér lt ha at is
` hogy av tsa a pakolás hatását, fontol a

meg néhány csepp IDEAL2 COLOR ELIXÍR
használatát (k lönösen, ha feste  a ha a)

250 ml | 520006

30 ml | 520006.02

REGENERÁLÓ HAJSAMPON
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Száraz, törékeny és sérülékeny hajra, amelyet
a vegyi kezelések elgyengítettek. Panthenolt
tartalmaz, amely helyreállítja, táplálja és erősíti a
hajat. Enyhén tisztitja is a fejbőrt.

` intenz ven regenerál a a sér lt ha at
` tökéletesen ötvözi a tisz tást a fiatal tó és

védő tula donságokkal
` tápláló panthenolt tartalmaz
` a leg obb hatás elérése érdekében

használ a az INTENSE2  REGENERÁLÓ
HAJPAKOLÁSSAL  egy

250 ml | 520005

50 ml | 520005.02

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

A gondosan kiválasztott összetevőknek köszönhetően intenzív hajhidratációt és táplálást biztosít. A termékcsalád három 
gondosan kiválasztott terméket kínál, amelyek a lehető legjobb állapotba hozzák a száraz és sérült hajat. Az INTENSE2 
REGENERÁLÓ azt jelenti: regenerált, egészséges haj, amely nagyszerű frizurává alakítható.

HAIRLAB
Tökéletes hajápolás



IDEAL2 
COLOUR

201 -11-0 -től AP A  RM   

98 99

Doskonała pielęgnacja włosów

A pigment megerősítése a festés után, hozzáadott színmélység és védelem a fakulás ellen - az IDEAL2 COLOUR mindezt 
tudja. A haja hidratált és kondicionált lesz az értékes összetevőknek köszönhetően. A frizurája úgy fog kinézni, mintha csak 
a fodrász szalonjából érkezne. Mostantól a gyönyörű fényes hajszíne lesz a megjelenése fénypontja.

ELIXÍR FESTETT HAJRA
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Használata ajánlott hajfestés után. 
Minden hajtipushoz. Az elixír fokozza 
a szín intenzitását és mélységét. Adjon 
hozzá 5-10 csepp elixírt az IDEAL  
HAJPAKOLÁS FESTETT HAJRA 
termékből, hogy a haj fényét és a szín 
intenzitását növelje.

 ` öbl tse ki v zzel
 ` egészséges és ragyogóan kinéző 
ha

75 ml | 520011

19 004  FT
253 387 FT / 1 l

HAJPAKOLÁS FESTETT 
HAJRA
IDEAL2 COLOUR MASK 

Az egyedi formula biztosítja a haj fényét és 
kiemeli a színét. A hajpakolás megvédi a festett 
hajat a fakulástól, ugyanakkor helyreállítja és 
táplálja a hajat, hogy az egészséges és fényes 
legyen.

 ` természetes szűrőket tartalmaz
 ` öbl tse ki v zzel
 ` megvédi a festéket a kifakulástól, és 
hossz  időre fényessé teszi a ha at

 ` a ha  selymes és puha lesz
 ` a pakolás hatásának növelése érdekében 
ad on hozzá néhány cseppet az IDEAL2 

COLOR ELIXÍRBŐL

250 ml | 520010

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

HAJSAMPON FESTETT 
HAJHOZ
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

A gondosan összeválogatott összetevőknek 
köszönhetően professzionálisan ápolja 
a hajat színezés után. Az ugyanebbe a 
családba tartozó pakolással együtt kitűnő 
kúrát alkot, amely segít megőrizni az eredeti 
árnyalatát a festett hajnak, és megelőzi a 
mattá válását.

 ` pantenolt és mezei zsurló levél 
kivonatot tartalmaz

 ` IDEAL2 COLOUR-ral egy  használ a 
MASK és IDEAL2 COLOUR ELIXIR

250 ml | 520019

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

HAIRLAB ÚJDONSÁG



IDEAL2 
COLOUR

201 -11-0 -től AP A  RM   

98 99

Doskonała pielęgnacja włosów

A pigment megerősítése a festés után, hozzáadott színmélység és védelem a fakulás ellen - az IDEAL2 COLOUR mindezt 
tudja. A haja hidratált és kondicionált lesz az értékes összetevőknek köszönhetően. A frizurája úgy fog kinézni, mintha csak 
a fodrász szalonjából érkezne. Mostantól a gyönyörű fényes hajszíne lesz a megjelenése fénypontja.

ELIXÍR FESTETT HAJRA
IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Használata ajánlott hajfestés után.
Minden hajtipushoz. Az elixír fokozza
a szín intenzitását és mélységét. Adjon
hozzá 5-10 csepp elixírt az IDEAL
HAJPAKOLÁS FESTETT HAJRA
termékből, hogy a haj fényét és a szín
intenzitását növelje.

` öbl tse ki v zzel
` egészséges és ragyogóan kinéző

ha

75 ml | 520011

HAJPAKOLÁS FESTETT
HAJRA
IDEAL2 COLOUR MASK

Az egyedi formula biztosítja a haj fényét és
kiemeli a színét. A hajpakolás megvédi a festett
hajat a fakulástól, ugyanakkor helyreállítja és
táplálja a hajat, hogy az egészséges és fényes
legyen.

` természetes szűrőket tartalmaz
` öbl tse ki v zzel
` megvédi a festéket a kifakulástól, és

hossz  időre fényessé teszi a ha at
` a ha  selymes és puha lesz
` a pakolás hatásának növelése érdekében

ad on hozzá néhány cseppet az IDEAL2

COLOR ELIXÍRBŐL

250 ml | 520010

HAJSAMPON FESTETT
HAJHOZ
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO

A gondosan összeválogatott összetevőknek
köszönhetően professzionálisan ápolja
a hajat színezés után. Az ugyanebbe a
családba tartozó pakolással együtt kitűnő
kúrát alkot, amely segít megőrizni az eredeti
árnyalatát a festett hajnak, és megelőzi a
mattá válását.

` pantenolt és mezei zsurló levél
kivonatot tartalmaz

` IDEAL2 COLOUR-ral egy  használ a
MASK és IDEAL2 COLOUR ELIXIR

250 ml | 520019

HAIRLAB ÚJDONSÁG



CURLY2

100 101

Értékes tápanyagokban gazdag CURLY2 termékek göndör hajat egyenesebbé és könnyebben formálhatóvá teszik. 
Megvédik a hajat a nedvességtől, az időjárási viszonyoktól és a magas hőmérséklettől a frizura kialakítása során. Végre a 
zabolátlan fürtök a kívánt módon vannak elrendezve.

HAIRLAB
Tökéletes hajápolás

EMULZIÓ GÖNDÖR HAJ 
SZÁMÁRA
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Hidrolizált kollagént tartalmaz, amely kisimítja 
és elrendezi a hajat. A lotion megvédi a hajat a 
nedvességtől és a külső környezeti tényezőktől, 
valamint a magas hőmérséklettől a hajformázás 
során. Segíti a természetesen hullámos és göndör 
haj tisztitását.

 ` rendezi a f rtöket és kisim t a a ha at
 ` öbl tés nem sz kséges
 ` seg t a ha  rögz tésében
 ` a hidrolizált b zafehér ének köszönhetően 
táplál a a göndör ha at, valamint annak 
fel letén finom védőréteget hoz létre

175 ml | 520002

14 616 FT
85 520 FT / 1 l

HAJSAMPON GÖNDÖR 
HAJHOZ
CURLY2 SHAMPOO

Göndörségre és a hullámosodásra hajlamos 
hajhoz készült. Az ugyanebbe a sorozatba 
tartozó pakolással együtt speciális kúrát alkot, 
amely ráncba szedi a göndör fürtöket, és neki 
köszönhetően puha tapintásúakká válnak.

 ` a rakoncátlan tincsek ápolásának 
alapvető eszköze

 ` pantenollal és hidrolizált kollagénnel 
gazdag to

 ` a CURLY2 MASK-kal és a CURLY2 
SMOOTHING EMULSION-nal egy  
használ a

250 ml | 520017

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

HAJPAKOLÁS GÖNDÖR 
HAJHOZ
CURLY2 MASK

Nagyszerűen kiegészíti a göndör haj ápolását. 
A teljes kozmetikum sorozatnak fejbőrhöz és 
a hajhoz kíméletes, szinergikus hatása segít a 
haj kifésülésében és formázásában.

 ` megkönny ti a göndör ha  formázását 
shea va al, avokadó ola al és hidrolizált 
kollagénnel

 ` a CURLY2 SHAMPOO-val és a CURLY2 
SMOOTHING EMULSION-nal egy  
használ a 

250 ml | 520018

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

ÚJDONSÁGOK

201 -11-0 -től AP A  RM   

201 -11-0 -től AP A  RM   



CURLY2

100 101

Értékes tápanyagokban gazdag CURLY2 termékek göndör hajat egyenesebbé és könnyebben formálhatóvá teszik. 
Megvédik a hajat a nedvességtől, az időjárási viszonyoktól és a magas hőmérséklettől a frizura kialakítása során. Végre a 
zabolátlan fürtök a kívánt módon vannak elrendezve.

HAIRLAB
Tökéletes hajápolás

EMULZIÓ GÖNDÖR HAJ
SZÁMÁRA
CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Hidrolizált kollagént tartalmaz, amely kisimítja
és elrendezi a hajat. A lotion megvédi a hajat a
nedvességtől és a külső környezeti tényezőktől,
valamint a magas hőmérséklettől a hajformázás
során. Segíti a természetesen hullámos és göndör
haj tisztitását.

` rendezi a f rtöket és kisim t a a ha at
` öbl tés nem sz kséges
` seg t a ha  rögz tésében
` a hidrolizált b zafehér ének köszönhetően

táplál a a göndör ha at, valamint annak
fel letén finom védőréteget hoz létre

175 ml | 520002

HAJSAMPON GÖNDÖR
HAJHOZ
CURLY2 SHAMPOO

Göndörségre és a hullámosodásra hajlamos
hajhoz készült. Az ugyanebbe a sorozatba
tartozó pakolással együtt speciális kúrát alkot,
amely ráncba szedi a göndör fürtöket, és neki
köszönhetően puha tapintásúakká válnak.

` a rakoncátlan tincsek ápolásának
alapvető eszköze

` pantenollal és hidrolizált kollagénnel
gazdag to

` a CURLY2 MASK-kal és a CURLY2

SMOOTHING EMULSION-nal egy
használ a

250 ml | 520017

HAJPAKOLÁS GÖNDÖR
HAJHOZ
CURLY2 MASK

Nagyszerűen kiegészíti a göndör haj ápolását.
A teljes kozmetikum sorozatnak fejbőrhöz és
a hajhoz kíméletes, szinergikus hatása segít a
haj kifésülésében és formázásában.

` megkönny ti a göndör ha  formázását
shea va al, avokadó ola al és hidrolizált
kollagénnel

` a CURLY2 SHAMPOO-val és a CURLY2

SMOOTHING EMULSION-nal egy
használ a

250 ml | 520018

ÚJDONSÁGOK

201 -11-0 -től AP A  RM   

201 -11-0 -től AP A  RM   



VOLUME 2 DELICATE2 

102 103

A VOLUME2 sorozat hihetetlen térfogatot garantál, miközben 
táplál és hidratál. Az egyedi és kivételes receptnek köszönhetően 
a haj megerősödik, és Ön újra felfedezi a rugalmasságát és fényét. 
A VOLUME2-nek köszönhetően újra élvezheti az egészséges 
kinézetű hajának zuhatagát. Ajándékozza meg olyan tömeggel, 
amilyen soha nem volt neki.

ÁPOLÓ SAMPON ÉRZÉKENY ÉS 
IRRITÁCIÓRA HAJLAMOS BŐR 
SZÁMÁRA
DELICATE2 SHAMPOO

Nyugtatja a fejbőrt és visszaállítja a bőr ph értékét. A 
haja megtelik vitalitással és nedvességgel.

 ` nyugtat a és hidratál a az irritált fe bőrt, 
ugyanakkor gondoskodik a ha áról is

 ` minden ha pushoz alkalmazható
 ` tökéletesen ápol a az érzékeny és irritált fe bőrt

250 ml | 520012

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

A DELICATE2 SAMPON finoman tisztitja a haját és a fejbőrét, 
optimális hajminőséget biztosítva tökéletesen kiválasztott 
összetevőinek köszönhetően. Egy egyedülálló termék, amely gyengéd, 
de rendkívül hatékony. A problémás fejbőr ápolása soha nem volt 
ennyire egyszerű.

VOLUMENNÖVELŐ
HAJSPRAY
VOLUME2 SPRAY

A hidrolizált búzafehérje tartalmának
köszönhetően a hajat dússá teszi,
optikailag növelve a volumenét. Finom a
konzisztenciája, tehát nem terhel.

` öbl tés nélk l
` elég bef ni vele a ha at, hogy a

frizura hihetetlen l d ssá vál on
` tápláló hatás
` a VOLUME2 SHAMPOO-val egy

használ a

150 ml | 520009

VOLUMENNÖVELŐ SAMPON
VOLUME2 SHAMPOO

A lapos haj miatt nem kell többé aggódnia. A
sampon hidrolizált búzaproteint tartalmaz,
amely táplálja, hidratálja a hajat és növeli a
volumenét.

` mindennapi használatra
` hatás: nagyobb mennyiségű és hidratált

ha
` a könnyű text ra nem nehez ti el a ha at
` a ha nak volument ad, könnyűvé és

d sabbá válik

250 ml | 520008

HAIRLAB
Tökéletes hajápolás

HAIRLAB
A fejbőr és a haj ápolása



VOLUME 2 DELICATE2 

102 103

A VOLUME2 sorozat hihetetlen térfogatot garantál, miközben 
táplál és hidratál. Az egyedi és kivételes receptnek köszönhetően 
a haj megerősödik, és Ön újra felfedezi a rugalmasságát és fényét. 
A VOLUME2-nek köszönhetően újra élvezheti az egészséges 
kinézetű hajának zuhatagát. Ajándékozza meg olyan tömeggel, 
amilyen soha nem volt neki.

ÁPOLÓ SAMPON ÉRZÉKENY ÉS
IRRITÁCIÓRA HAJLAMOS BŐR
SZÁMÁRA
DELICATE2 SHAMPOO

Nyugtatja a fejbőrt és visszaállítja a bőr ph értékét. A
haja megtelik vitalitással és nedvességgel.

` nyugtat a és hidratál a az irritált fe bőrt,
ugyanakkor gondoskodik a ha áról is

` minden ha pushoz alkalmazható
` tökéletesen ápol a az érzékeny és irritált fe bőrt

250 ml | 520012

A DELICATE2 SAMPON finoman tisztitja a haját és a fejbőrét, 
optimális hajminőséget biztosítva tökéletesen kiválasztott 
összetevőinek köszönhetően. Egy egyedülálló termék, amely gyengéd, 
de rendkívül hatékony. A problémás fejbőr ápolása soha nem volt 
ennyire egyszerű.

VOLUMENNÖVELŐ 
HAJSPRAY
VOLUME2 SPRAY

A hidrolizált búzafehérje tartalmának 
köszönhetően a hajat dússá teszi, 
optikailag növelve a volumenét. Finom a 
konzisztenciája, tehát nem terhel.

 ` öbl tés nélk l
 ` elég bef ni vele a ha at, hogy a 
frizura hihetetlen l d ssá vál on

 ` tápláló hatás
 ` a VOLUME2 SHAMPOO-val egy  
használ a

150 ml | 520009

14 616 FT
97 440 FT / 1 l

VOLUMENNÖVELŐ SAMPON
VOLUME2 SHAMPOO

A lapos haj miatt nem kell többé aggódnia. A 
sampon hidrolizált búzaproteint tartalmaz, 
amely táplálja, hidratálja a hajat és növeli a 
volumenét.

 ` mindennapi használatra
 ` hatás: nagyobb mennyiségű és hidratált 
ha

 ` a könnyű text ra nem nehez ti el a ha at
 ` a ha nak volument ad, könnyűvé és 
d sabbá válik

250 ml | 520008

14 616 FT
58 464 FT / 1 l

HAIRLAB
Tökéletes hajápolás

HAIRLAB
A fejbőr és a haj ápolása



ANTI 
DANDRUFF2

104 105

HAIRLAB
A fejbőr és a haj ápolása

Az ANTI DANDRUFF2 termékcsalád szabályozza  a  felesleges  faggyúkiválasztást  és korpásodást a technikailag fejlett 
formulájának és az összetevők gazdagságának köszönhetően. Erősíti a sérült és száraz hajat, segít enyhíteni az esetlegesen 
meglévő fejbőr-gyulladást. Haját fényessé teszi és táplálja, segítségével teljesen elfelejtheti a korpát.

ANTI-DANDRUFF ELIXÍR
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Értékes, aktiv összetevőket tartalmaz, például 
nyírfa kivonatot, B6- és PP-vitaminokat, valamint 
panthenolt, amelyek együttesen tisztitják a fejbőrt 
és megakadályozzák a túlzott faggyútermelést. Az 
Elixír megakadályozza mind a száraz, mind a zsíros 
korpa kialakulását.

 ` nyugtató tula donságokkal rendelkezik, és 
csökkenti  a viszketés érzését

 ` megnyugtat a a fe bőrt
 ` tökéletesen kezeli mind a száraz, mind a 
zs ros korpát

 ` könnyen alkalmazható: csak massz rozzon kis 
mennyiségű elix rt a nedves ha ba

150 ml | 520015

14 616 FT
97 440 FT / 1 l

KORPÁSODÁS ELLENI SAMPON
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Azok számára, akik a száraz korpával küzdenek. A 
formula alaposan megtisztitja a fejbőrt, így a haja 
friss és tiszta lesz. Szabaduljon meg a viszketés 
érzésétől, a szárazságtól és az irritációtól, amelyet 
a korpásodás okoz.

 ` seg ti a száraz korpa lek zdésében, erős tve  
a száraz és törékeny ha  keratin strukt rá át

 ` nyugtató hatást fe t ki: gondoskodik a 
korpásodás mia  irritált fe bőrről

 ` a leg obb hatás elérése érdekében használ a 
az ANTI DANDRUFF2 ELIXÍRREL egy

250 ml | 520016

14 180 FT
5 672 FT / 1 l



ANTI 
DANDRUFF2

104 105

HAIRLAB
A fejbőr és a haj ápolása

Az ANTI DANDRUFF2 termékcsalád szabályozza  a  felesleges  faggyúkiválasztást  és korpásodást a technikailag fejlett 
formulájának és az összetevők gazdagságának köszönhetően. Erősíti a sérült és száraz hajat, segít enyhíteni az esetlegesen 
meglévő fejbőr-gyulladást. Haját fényessé teszi és táplálja, segítségével teljesen elfelejtheti a korpát.

ANTI-DANDRUFF ELIXÍR
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Értékes, aktiv összetevőket tartalmaz, például
nyírfa kivonatot, B6- és PP-vitaminokat, valamint
panthenolt, amelyek együttesen tisztitják a fejbőrt
és megakadályozzák a túlzott faggyútermelést. Az
Elixír megakadályozza mind a száraz, mind a zsíros
korpa kialakulását.

` nyugtató tula donságokkal rendelkezik, és
csökkenti  a viszketés érzését

` megnyugtat a a fe bőrt
` tökéletesen kezeli mind a száraz, mind a

zs ros korpát
` könnyen alkalmazható: csak massz rozzon kis

mennyiségű elix rt a nedves ha ba

150 ml | 520015

KORPÁSODÁS ELLENI SAMPON
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Azok számára, akik a száraz korpával küzdenek. A
formula alaposan megtisztitja a fejbőrt, így a haja
friss és tiszta lesz. Szabaduljon meg a viszketés
érzésétől, a szárazságtól és az irritációtól, amelyet
a korpásodás okoz.

` seg ti a száraz korpa lek zdésében, erős tve
a száraz és törékeny ha  keratin strukt rá át

` nyugtató hatást fe t ki: gondoskodik a
korpásodás mia  irritált fe bőrről

` a leg obb hatás elérése érdekében használ a
az ANTI DANDRUFF2 ELIXÍRREL egy

250 ml | 520016



STRONG2 
& MORE HAIRENERGISING2

201 -11-0 -től AP A   
MINI RM   

106

Különlegesen erősítő hatás a törékeny és hullásra hajlamos hajnak, amely fejlett 
technológiánknak köszönhetően javítja hajhagymáinak állapotát és látható módon csökkenti a 
hajhullást. A gyönyörű és dús haj többé nem álom.HAIRLAB

A fejbőr és a haj ápolása

Tökéletesen felüdülő fejbőr és megerősödött hajszerkezet. A 
sampon megakadályozza a hajhullást és egészséges ragyogást 
kölcsönöz a hajnak az értékes összetevői és egyedi formulája által. 
A hajápolás soha nem volt ennyire egyszerű és hatékony.

ENERGIZÁLÓ SAMPON ERŐTLEN
HAJ SZÁMÁRA
ENERGISING2 SHAMPOO

Hajhullásra hajlamos, gyenge hajra. A ginzeng és a bojtorján
értékes növényi kivonatait tartalmazza, amelyek erősítik a hajat
és megakadályozzák a hajhullást. A sampon normalizáló és
regeneráló hatással bír.

` erős ti a ha at és megakadályozza a ha hullást
` tökéletes azon férfiak számára, akik d s, egészséges

ha ra vágynak
` a leg obb hatás elérése érdekében használ a a

STRONG2  MORE HAJOLAJJAL egy

250 ml | 520013

50 ml | 520013.02

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

HAJHULLÁS ELLENI ENERGIZÁLÓ 
HAJOLAJ
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Intenzív kezelés a hajhullás ellen. Az olaj növényi 
kivonatok (cickafark, kínafa és pitypang) és 
hatóanyagok (cink, vitaminok) kiválasztott elegyét 
tartalmazza, amelyek javítják a hajhagymák állapotát. 
Láthatóan csökkenti a hajhullást.

 ` erős ti a ha at és megakadályozza a ha hullást
 ` kellemes, friss illata van
 ` könnyen alkalmazható. Csak massz rozzon a 
fe bőrébe 1 -2  csepp ola at minden második 
napon

30 ml | 520014

19 004 FT
633 466 FT / 1 l
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STRONG2 
& MORE HAIRENERGISING2

201 -11-0 -től AP A   
MINI RM   

106

Különlegesen erősítő hatás a törékeny és hullásra hajlamos hajnak, amely fejlett 
technológiánknak köszönhetően javítja hajhagymáinak állapotát és látható módon csökkenti a 
hajhullást. A gyönyörű és dús haj többé nem álom.HAIRLAB

A fejbőr és a haj ápolása

Tökéletesen felüdülő fejbőr és megerősödött hajszerkezet. A 
sampon megakadályozza a hajhullást és egészséges ragyogást 
kölcsönöz a hajnak az értékes összetevői és egyedi formulája által. 
A hajápolás soha nem volt ennyire egyszerű és hatékony.

ENERGIZÁLÓ SAMPON ERŐTLEN  
HAJ SZÁMÁRA
ENERGISING2 SHAMPOO 

Hajhullásra hajlamos, gyenge hajra. A ginzeng és a bojtorján 
értékes növényi kivonatait tartalmazza, amelyek erősítik a hajat 
és megakadályozzák a hajhullást. A sampon normalizáló és 
regeneráló hatással bír.

 ` erős ti a ha at és megakadályozza a ha hullást
 ` tökéletes azon férfiak számára, akik d s, egészséges 
ha ra vágynak

 ` a leg obb hatás elérése érdekében használ a a 
STRONG2  MORE HAJOLAJJAL egy

250 ml | 520013

14 616 FT
97 440  FT / 1 l

50 ml | 520013.02

2 836 FT
56 720 FT / 1 l

UTAZÁSHOZ  
IDEÁLIS

HAJHULLÁS ELLENI ENERGIZÁLÓ
HAJOLAJ
STRONG2 & MORE HAIR OIL

Intenzív kezelés a hajhullás ellen. Az olaj növényi
kivonatok (cickafark, kínafa és pitypang) és
hatóanyagok (cink, vitaminok) kiválasztott elegyét
tartalmazza, amelyek javítják a hajhagymák állapotát.
Láthatóan csökkenti a hajhullást.

` erős ti a ha at és megakadályozza a ha hullást
` kellemes, friss illata van
` könnyen alkalmazható. Csak massz rozzon a

fe bőrébe 1 -2  csepp ola at minden második
napon

30 ml | 520014
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"Egy modern nő nyomában haladva, amikor rá gondolva tervezek és alkotok, mindig 
újra és újra felfedezem. Csodálom azt a szépséget, amely a női önbizalom, divat és az 

illat románcának eredményeképpen jön létre.”

JOANNA PRZETAKIEWICZ
Eredeti stílusáról ismert és hihetetlen egyénisége miatt közkedvelt üzletasszony. 

Végzettsége szerint jogtanácsos, hivatása szerint divattervező. A 2014-
2015 években a lengyel Project Runway program zsűritagja volt.

Mindenekelőtt maga a Karl Lagerfeld védnöksége alatt lévő La Mania 
divatház megálmodója, alapítója és kreatív igazgatója.

Most, az FM WORLD-el együttműködve egy lenyűgöző illatot hozott létre, amelynek 
köszönhetően önbizalmat nyersz és megtapasztalod az igazi luxust.

Fedezd fel a PURE ROYAL limited edition by Joanna Przetakiewicz  
női parfümök illatát és őrülten szeress beléjük.



4 5

A PURE ROYAL limited edition by Joanna Przetakiewicz parfümok a legújabb trendek és időtlen stílus 
ötvözetét képezik. Valamennyi elemük kivételes - a gondosan összeválogatott illatjegyektől az egyedi 
üvegekig.

A parfümök olyan érzékiséget képviselnek, mint a szerelmesek Eiffel-torony alatti találkozása. Bájos 
édességgel és könnyedséggel teltek, intenzív ragadozó akkordokkal keltik fel a figyelmet. Vedd körül 
magad a felejthetetlen vágy illatával, amelynek köszönhetően melletted senki sem marad közömbös.

PURE ROYAL  
LIMITED EDITION  
BY JOANNA PRZETAKIEWICZ
Jellege:  változékony, vonzó, vágykeltő
Illatjegyek:
Fejillat:  bergamot, barack, málna
Szívillat:  rózsa, jázmin, gyöngyvirág
Alapillat:  vanília, pézsma, borostyán

A PÁRIZSI GONDATLANSÁG 
ILLATJEGYE

PERFÜM
170816
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

14 529 FT
290 580 FT / 1 l
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A PURE ROYAL limited edition by Joanna Przetakiewicz parfümok a legújabb trendek és időtlen stílus 
ötvözetét képezik. Valamennyi elemük kivételes - a gondosan összeválogatott illatjegyektől az egyedi 
üvegekig.

A parfümök olyan érzékiséget képviselnek, mint a szerelmesek Eiffel-torony alatti találkozása. Bájos 
édességgel és könnyedséggel teltek, intenzív ragadozó akkordokkal keltik fel a figyelmet. Vedd körül 
magad a felejthetetlen vágy illatával, amelynek köszönhetően melletted senki sem marad közömbös.

PURE ROYAL  
LIMITED EDITION  
BY JOANNA PRZETAKIEWICZ
Jellege:  változékony, vonzó, vágykeltő
Illatjegyek:
Fejillat:  bergamot, barack, málna
Szívillat:  rózsa, jázmin, gyöngyvirág
Alapillat:  vanília, pézsma, borostyán

A PÁRIZSI GONDATLANSÁG 
ILLATJEGYE

PERFÜM
170816
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml



KÁPRÁZTASS A PARFÜM 
VARÁZSLATÁVAL 

A szaglás rendkívül kifinomult érzék. Az illatoknak köszönhetően visszatérnek a 
szép helyek emlékei, izgalmas helyzetek vagy Neked fontos emberek. Ezért annyira 

lenyűgözőek a parfümök – emlékezetünkben maradnak. Bárhol is megjelensz, kitöltöd 
velük a teret, amelyben még az eltávozásod után sokáig maradnak. Nekik köszönhetően 

magabiztosnak és különlegesnek érzed magad. Indulj hát egy varázslatos utazásra 
a parfümök világába, hogy megtaláld a saját megismételhetetlen illatodat.



KÁPRÁZTASS A PARFÜM 
VARÁZSLATÁVAL 

A szaglás rendkívül kifinomult érzék. Az illatoknak köszönhetően visszatérnek a 
szép helyek emlékei, izgalmas helyzetek vagy Neked fontos emberek. Ezért annyira 

lenyűgözőek a parfümök – emlékezetünkben maradnak. Bárhol is megjelensz, kitöltöd 
velük a teret, amelyben még az eltávozásod után sokáig maradnak. Nekik köszönhetően 

magabiztosnak és különlegesnek érzed magad. Indulj hát egy varázslatos utazásra 
a parfümök világába, hogy megtaláld a saját megismételhetetlen illatodat.



8   9

ILLATCSALÁDOK A tapasztalt kompozíciókészítők illatcsalád-kategóriákat, más néven olfaktorikus csoportokat 
használnak a parfümök osztályozásakor. Ismerje meg közülük a legfőbbeket, hogy ideálisan 
megválaszthassa a saját karakteréhez és az alkalomhoz a parfümöt.

VIRÁGOS   
nagyon nőies

Ez a legnépesebb és legváltozatosabb 
parfümcsalád. A virágos kompozíciók friss, szellős 
és finom csokrokat alkotnak, amelyek minden nőt 
elbűvölnek. Bátran kísérletezhet az illatokkal, és 
váltogathatja őket alkalomtól függően. Ezeknek a 
parfümöknek a romantikus jellege kifejezetten a 
női érzékiség kihangsúlyozására jött létre.

FOUGERE 
csábítóan férfias 

Rendkívül izgató illatcsalád, amelyben az erdei, 
mezei és zöld akkordok dominálnak. A neve e 
francia nyelvből ered és páfrányt jelent. Azokra 
a férfiakra gondolva hozták létre, akik értékelik 
a hagyományos férfiasság kánonjához kötődő 
klasszikát. Ezek olyan kompozíciók, amelyek 
nagyszerűen kiemelik a professzionalizmust és az 
érett stílust.

CITRUSOS 
friss és élénkítő

A lédús gyümölcsök a citrusok rendkívül üdítő, 
frissítő érzést és csodálatos energia löketet 
biztosító csoportját alkotják. Kihangsúlyozzák a 
temperamentumát, társasági és vidám természetét, 
továbbá pozitívvá teszik a hangulatát. Kitűnőek 
azok számára, akik szeretik az életet, és értékelik a 
lazítást és a kényelmet.

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

A Távol-Kelet országaira emlékeztető illatok 
egzotikus utazásokra, titokzatos helyekre és érdekes 
helyzetekre terelik a gondolatokat. Ezek meleg és 
egzotikus színezetű kompozíciók. Édes és füstös 
jegyek jelennek meg bennük. Ideálisak őszi és téli 
napokra és különleges alkalmakra.

CIPRUSOS 
vonzó és csábító 

Ebben a családban a merész, határozott és elegáns 
illatok dominálnak. A selyemsálak és az elegáns 
kesztyűk illatát idézik fel. A parfümökben lüktető 
fás és gyógynövényes, földes jegyek egyszerre 
tiszta és friss aromát adnak nekik, amely felhívja a 
figyelmet és növeli az önbizalmat. Erős karakterű, 
érdekes és érzéki emberekhez illenek.

FÁS 
elegáns és első osztályú

A meleg és mély jegyek, az ízléses akkordokkal 
kombinálva, elegáns és kifinomult faaromákat 
alkotnak. Közülük sokat már az ókorban illatszerek 
készítéséhez használtak. A gyantás, erdei aroma 
különbözteti meg őket. Ezek a hangulatos, 
titokzatos és nemes kompozíciók hitet adnak saját 
képességeikbe.
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ILLATCSALÁDOK A tapasztalt kompozíciókészítők illatcsalád-kategóriákat, más néven olfaktorikus csoportokat 
használnak a parfümök osztályozásakor. Ismerje meg közülük a legfőbbeket, hogy ideálisan 
megválaszthassa a saját karakteréhez és az alkalomhoz a parfümöt.

VIRÁGOS   
nagyon nőies

Ez a legnépesebb és legváltozatosabb 
parfümcsalád. A virágos kompozíciók friss, szellős 
és finom csokrokat alkotnak, amelyek minden nőt 
elbűvölnek. Bátran kísérletezhet az illatokkal, és 
váltogathatja őket alkalomtól függően. Ezeknek a 
parfümöknek a romantikus jellege kifejezetten a 
női érzékiség kihangsúlyozására jött létre.

FOUGERE 
csábítóan férfias 

Rendkívül izgató illatcsalád, amelyben az erdei, 
mezei és zöld akkordok dominálnak. A neve e 
francia nyelvből ered és páfrányt jelent. Azokra 
a férfiakra gondolva hozták létre, akik értékelik 
a hagyományos férfiasság kánonjához kötődő 
klasszikát. Ezek olyan kompozíciók, amelyek 
nagyszerűen kiemelik a professzionalizmust és az 
érett stílust.

CITRUSOS 
friss és élénkítő

A lédús gyümölcsök a citrusok rendkívül üdítő, 
frissítő érzést és csodálatos energia löketet 
biztosító csoportját alkotják. Kihangsúlyozzák a 
temperamentumát, társasági és vidám természetét, 
továbbá pozitívvá teszik a hangulatát. Kitűnőek 
azok számára, akik szeretik az életet, és értékelik a 
lazítást és a kényelmet.

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

A Távol-Kelet országaira emlékeztető illatok 
egzotikus utazásokra, titokzatos helyekre és érdekes 
helyzetekre terelik a gondolatokat. Ezek meleg és 
egzotikus színezetű kompozíciók. Édes és füstös 
jegyek jelennek meg bennük. Ideálisak őszi és téli 
napokra és különleges alkalmakra.

CIPRUSOS 
vonzó és csábító 

Ebben a családban a merész, határozott és elegáns 
illatok dominálnak. A selyemsálak és az elegáns 
kesztyűk illatát idézik fel. A parfümökben lüktető 
fás és gyógynövényes, földes jegyek egyszerre 
tiszta és friss aromát adnak nekik, amely felhívja a 
figyelmet és növeli az önbizalmat. Erős karakterű, 
érdekes és érzéki emberekhez illenek.

FÁS 
elegáns és első osztályú

A meleg és mély jegyek, az ízléses akkordokkal 
kombinálva, elegáns és kifinomult faaromákat 
alkotnak. Közülük sokat már az ókorban illatszerek 
készítéséhez használtak. A gyantás, erdei aroma 
különbözteti meg őket. Ezek a hangulatos, 
titokzatos és nemes kompozíciók hitet adnak saját 
képességeikbe.
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ÚJDONSÁG
PERFÜM

Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

8 485 FT
169 700 FT / 1 l

PURE ROYAL 
UNISEX

Az PURE ROYAL UNISEX a jelenlegi trendekbe illő visszatérés a klasszikus parfümkészítéshez, amikor az 
illatanyagokat nem rendelték nemekhez. Rendkívül eredeti, nőknek és férfiaknak készített kompozíciók - 
egyrészt erősek és kifejezők, másrészt világos és friss akcentussal áttörtek. Ezek olyan parfümök, amelyeket 
megoszthat a partnerével, mégis mindegyiküknek más illata lesz.

FÁS 
elegáns és első osztályú

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 900
170900
Jellege:  lenyűgöző, egyedi, bájos 

meggy illat
Illatjegyek:
Fejillat:  feketemeggy, meggy likőr, 

keserű mandula
Szívillat:  rózsa, jázmin, meggy
Bázisillatok: tonkabab, szantálfa, vetiver, 

cédrus

CIPRUSOS 
vonzó és csábító 

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE ROYAL 901
170901
Jellege:  klasszikus, kiegyensúlyozott, 

elegáns
Illatjegyek:
Fejillatok: mandarin, üröm, boróka
Szívillat:  kardamom, gyömbér, 

levendula
Bázisillatok: cédrus, borostyán, pacsuli

CITRUSOS 
friss és élénkítő

CIPRUSI JEGGYEL
PURE ROYAL 902 
170902
Jellege:  friss, világos, energiát adó
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, bergamott, 

citrom
Szívillat:  petitgrain, narancsvirág, 

bors
Bázisillatok: cédrus, borostyán, pézsma, 

moha

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 903
170903
Jellege:  energetizáló, pozitív
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, bergamott, 

citrom, petitgrain, 
rozmaring

Szívillat:  neroli, narancsvirág, jázmin
Bázisillatok: cédrus, pézsma, őszibarack

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad 

FÁS JEGGYEL 
PURE ROYAL 904
170904
Jellege:  lázadó, merész, friss
Illatjegyek:
Fejillatok:  kömény, kardamom, 

ciklámen
Szívillatok:  füstölő, írisz, föld jegyek
Bázisillatok: pézsma, bőr, szantálfa
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ÚJDONSÁG
PERFÜM

Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

PURE ROYAL 
UNISEX

Az PURE ROYAL UNISEX a jelenlegi trendekbe illő visszatérés a klasszikus parfümkészítéshez, amikor az 
illatanyagokat nem rendelték nemekhez. Rendkívül eredeti, nőknek és férfiaknak készített kompozíciók - 
egyrészt erősek és kifejezők, másrészt világos és friss akcentussal áttörtek. Ezek olyan parfümök, amelyeket 
megoszthat a partnerével, mégis mindegyiküknek más illata lesz.

FÁS 
elegáns és első osztályú

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 900
170900
Jellege:  lenyűgöző, egyedi, bájos 

meggy illat
Illatjegyek:
Fejillat:  feketemeggy, meggy likőr, 

keserű mandula
Szívillat:  rózsa, jázmin, meggy
Bázisillatok: tonkabab, szantálfa, vetiver, 

cédrus

CIPRUSOS 
vonzó és csábító 

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE ROYAL 901
170901
Jellege:  klasszikus, kiegyensúlyozott, 

elegáns
Illatjegyek:
Fejillatok: mandarin, üröm, boróka
Szívillat:  kardamom, gyömbér, 

levendula
Bázisillatok: cédrus, borostyán, pacsuli

CITRUSOS 
friss és élénkítő

CIPRUSI JEGGYEL
PURE ROYAL 902 
170902
Jellege:  friss, világos, energiát adó
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, bergamott, 

citrom
Szívillat:  petitgrain, narancsvirág, 

bors
Bázisillatok: cédrus, borostyán, pézsma, 

moha

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 903
170903
Jellege:  energetizáló, pozitív
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, bergamott, 

citrom, petitgrain, 
rozmaring

Szívillat:  neroli, narancsvirág, jázmin
Bázisillatok: cédrus, pézsma, őszibarack

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad 

FÁS JEGGYEL 
PURE ROYAL 904
170904
Jellege:  lázadó, merész, friss
Illatjegyek:
Fejillatok:  kömény, kardamom, 

ciklámen
Szívillatok:  füstölő, írisz, föld jegyek
Bázisillatok: pézsma, bőr, szantálfa



12 13

A PURE ROYAL nemes női illatok, amelyek a magas illatanyag tartalmuknak köszönhetően hihetetlenül 
hosszú ideig megmaradnak a bőrön. A kifinomult flakonok időtlen eleganciája gyönyörködtet minket. 
Fedezd fel a teljesen új, lenyűgöző akkordokat és tapasztald meg a arisztokratikus kifinomultság gyönyörét.

ÚJDONSÁG PURE ROYAL 
NŐK SZÁMÁRA 

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

8 485 FT
169 700 FT / 1 l

VIRÁGOS   
nagyon nőies

GYÜMÖLCS JEGGYEL 
PURE ROYAL 827
170827
Jellege:  boldog, energiával teli, 

napfényes
Illatjegyek:
Fejillatok:  őszibarack, citrom, almafa 

virág, lédús körte, ibolya 
levelek

Szívillatok:  jázmin, frézia, hibiszkusz, 
zöld levelek

Bázisillatok: pézsma, cédrus, szantálfa

FÁS JEGGYEL
PURE ROYAL 777
170777
Jellege:  elegáns, visszafogott, 

vintage
Illatjegyek:
Fejillatok:  bergamott, őszibarack, 

szilva, fekete ribizli, liliom, 
körte

Szívillatok:  mimóza, rózsa, jázmin, 
heliotrop, gyöngyvirág, 
kókusz

Bázisillatok: vanília, szantálfa, tonkabab, 
pézsma, karamell

ALDEHID JEGGYEL 
PURE ROYAL 826
170826
Jellege:   klasszikus, friss
Illatjegyek:
Fejillatok:  aldehid, bergamott, viola
Szívillatok:  gyöngyvirág, jázmin, ylang-

ylang
Bázisillatok: szegfű, írisz, pézsma

FÁS 
elegáns és első osztályú 

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE ROYAL 825
170825
Jellege:  elegáns, nem magától 

értetődő
Illatjegyek:
Fejillat:  bergamott, levendula, fehér 

üröm
Szívillatok:  fenyőmézga, jázmin, cédrus
Bázisillatok: tölgyfamoha, pézsma, 

vanília

CIPRUSOS 
vonzó és csábító 

GYÜMÖLCS JEGGYEL 
PURE ROYAL 829
170829
Jellege:  elegáns, önbizalmat adó
Illatjegyek:
Fejillatok:  mandarin, citrom, nektarin
Szívillatok:  bors, frézia, bazsarózsa
Bázisillatok: karamell, pézsma, vanília, 

szantálfa

CITRUSOS 
friss és élénkítő

CITROMOS JEGGYEL 
PURE ROYAL 828
170828
Jellege:  élvezetes, tele 

édességekkel
Illatjegyek:
Fejillatok:  citrom, málna, mandula, 

fekete ribizli
Szívillatok:  rózsa, narancsvirág, jázmin
Bázisillatok: vanília, pacsuli, ámbra,   

 pézsma
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Érzékiek, kifinomultak, lenyűgözők - ilyenek a PURE ROYAL női illatok Tökéletes parfüm olyan modern 
hölgyek számára, akik egyaránt az intenzív, kifinomult illatjegyeket és a flakon gyönyörű külsejét is 
magasra értékelik. A hipnotikusan erős és csodálatosan tartós akkordoknak köszönhetően minden 
helyzetben remekül fogod érezni magad.

CITRUSOS JEGGYEL
PURE ROYAL 283
170283
Jellege:  provokatív, édes
Illatjegyek:
Fej:  nektarin, fekete ribizli, 

barack
Szív:  narancsvirág, vad orchidea
Alap:  pézsma, borostyán

PURE ROYAL 298 
170298
Jellege:  tele energiával, friss
Illatjegyek:
Fej:  citrusok, bazsarózsa
Szív:  rózsa, osmanthus
Alap:  pacsuli, szandál fa

PURE ROYAL 810 
170810
Jellege:   kifinomult, gyengéd, női, 

derűs
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, mandarin, fekete 

ribizli
Szív:  bazsarózsa, rózsa, májusi 

gyöngyvirág, barack, 
sárgabarack

Alap:  pézsma, borostyán, pacsuli, 
tölgymoha

FÁS JEGGYEL
PURE ROYAL 365  
170365
Jellege:  klasszikus, barokk pompa 

jegyével
Illatjegyek:
Fej:  grapefruit, bergamot
Szív:  rózsa, nárcisz, jázmin, 

geránium, pacsuli
Alap:  szandál fa, vanília, fehér 

pézsma, tonka bab

CITRUSOS 
friss és élénkítő

MANDARIN JEGGYEL
PURE ROYAL 801 
170801
Jellege:  friss, romantikus, érzéki, 

kecses
Illatjegyek:
Fej:  citrusos koktél, rózsaszín 

bogyók, körte, zöld jegyek
Szív:  rózsa, magnólia, éjszakai 

jázmin
Alap:  pacsuli, vanília, bab tonka, 

szandál fa

PURE ROYAL 147
170147
Jellege:  gusztusos, csábító
Illatjegyek:
Fej: licsi, mandarin, barack
Szív:  szilva, gyöngyvirág, liliom
Alap:  vanília, borostyán, pézsma, 

szarvasbőr

PURE ROYAL 317
170317
Jellege:  csábító, érzéki
Illatjegyek:
Fej: piros bogyók, rózsaszín 

bors
Szív:  málna, barack, ibolya, 

bodza
Alap:  pacsuli, borostyán

PURE ROYAL 352
170352
Jellege:  bársonyos, izgalmas
Illatjegyek:
Fej:  narancsvirág
Szív:  jázmin
Alap:  pacsuli, méz

PURE ROYAL 355
170355
Jellege:   érzéki, vonzó
Illatjegyek:
Fej: citrusos jegyek
Szív:  jázmin tea, liliom
Alap:  szandál fa, cédrus, vanília

VÍZI JEGGYEL
PURE ROYAL 141 
170141
Jellege:  kristály tiszta, romantikus
Illatjegyek:
Fej:  yuzu, gránátalma, jég 

akkordja
Szív:  lótusz, magnólia, 

bazsarózsa
Alap:  borostyán, pézsma, 

mahagóni 

PURE ROYAL 807
170807
Jellege:  romantikus, könnyű, friss
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, neroli, narancsfa 

levelei
Szív:  vadbarack, májusi 

gyöngyvirág, jázmin
Alap:  cédrus fa, pézsma

PURE ROYAL 808
170808
Jellege:  csábító, érzéki, varázslatos
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, citrom, eperfa, 

málna
Szív:  jázmin, rózsa, tubarózsa, 

magnólia, ibolya
Alap:  pacsuli, pézsma, szandál fa, 

heliotrop, tölgymoha

PURE ROYAL 817
170817
Jellege:  vidám, finom, pompás
Illatjegyek:
Fejillat:  málna, citrom
Szívillat:  rózsa, narancsvirágolaj
Alapillat:  pézsma, vanília, pacsuli

PURE ROYAL 818
170818
Jellege:  vidám, friss, csábító
Illatjegyek:
Fejillat:  piros bogyó, mandarin, 

citrom, körte
Szívillat:  gardénia, jázmin, 

gyöngyvirág
Alapillat:  vanília, pacsuli, pézsma, 

benzoe gyanta

ORIENTÁLIS JEGGYEL
PURE ROYAL 146
170146
Jellege:  édességgel átitatott, 

titokzatos 
Illatjegyek:
Fej:  frézia, alma, jamaikai bors
Szív:  ibolya, hibiszkusz, rózsa, 

bodza
Alap:  labdanum, szandál fa, 

cédrus fa, szarvasbőr

VIRÁGOS  nagyon 
nőies

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 281 
170281
Jellege:  vibráló, forró
Illatjegyek:
Fej:  fekete ribizli
Szív:  jázmin, rózsa
Alap:  pézsma, eper

PURE ROYAL 322 
170322
Jellege:  derűs, érzéki
Illatjegyek:
Fej:  birsalma, grapefruit
Szív:  jázmin, jácint
Alap:  fehér pézsma, cédrus

PURE ROYAL 800 
170800
Jellege:  nőies, vidám, napos, tele 

pozitív energiával
Illatjegyek:
Fej:  mandarin, grapefruit, fekete 

ribizli
Szív:  jázmin, tubarózsa, ylang-

ylang
Alap:  rózsa, szandál fa, pézsma

PURE ROYAL 805 
170805
Jellege:  derűs, friss, nőies
Illatjegyek:
Fej:  körte, bergamot, fekete 

ribizli
Szív:  vízi jegyek, rózsa, jázmin
Alap:  fás jegyek, pézsma, 

borostyán

PURE ROYAL 806
170806
Jellege:  bátor, vidám, pozitív, luxus
Illatjegyek:
Fej:  mandarin, jázmin, vízi 

jegyek
Szív:  rózsa, tubarózsa, ylang-

ylang
Alap:  pézsma, szandál fa, cédrus 

fa

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 mlPURE ROYAL 

NŐK SZÁMÁRA 
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Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml
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PURE ROYAL 
NŐK SZÁMÁRA 
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FÁS JEGGYEL
PURE ROYAL 366 
170366
Jellege:  lázadó, városi, szexi, 

körömmel
Illatjegyek:
Fej:  rózsaszín bors, 

narancsvirág, körte
Szív:  kávé, jázmin
Alap:  vanília, pacsuli, cédrus

FÁS 
elegáns és első osztályú 

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 358 
170358
Jellege:  ultranői, csodálatos
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, fekete ribizli
Szív:  jázmin, gyöngyvirág
Alap:  cédrus, szandálfa, tonka 

bab, vanília

CIPRUSOS 
vonzó és csábító 

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 362
170362
Jellege:  legyőző, csábító
Illatjegyek:
Fej:  fekete ribizli levél
Szív:  rózsa, frézia
Alap:  pacsuli, vanília, ambroxán, 

fás jegyek

PURE ROYAL 804  
170804
Jellege:  bátor, modern, kecses
Illatjegyek:
Fej:  mandarin, fekete ribizli, 

bambusz levél
Szív:  rózsa, bazsarózsa, 

narancsvirág
Alap:  pacsuli, praliné, pézsma

PURE ROYAL 820
170820
Jellege:   érzéki, provokatív, vonzó
Illatjegyek:
Fejillat:  narancsvirág, barack
Szívillat:  ylang-ylang, rózsa
Alapillat:  szantálfa, ámbra, vanília, 

pézsma

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 286
170286
Jellege:  szexi, kifinomult
Illatjegyek:
Fej:  bergamot
Szív:  rózsa, pacsuli
Alap:  borostyán, narancs

FÁS JEGGYEL
PURE ROYAL 142
170142
Jellege:  provokatív, függővé tevő
Illatjegyek:
Fej:  szeder, mandarin levelei
Szív:  rózsa, tubarózsa, 

narancsvirág
Alap:  szandál fa, tonka bab, 

vanília

PURE ROYAL 162
170162
Jellege:  klasszikus, egy kicsit édes
Illatjegyek:
Fej:  virágméz
Szív:  rózsa, vanília
Alap:  pézsma, pacsuli

PURE ROYAL 359
170359
Jellege:  mágneses, intenzív
Illatjegyek:
Fej:  jázmin, heliotrop
Szív:  orris gyökér, kasmírfa
Alap:  borostyán, vanília

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE ROYAL 171
170171
Jellege:  kifejező, intenzív, 

ellenállhatatlan
Illatjegyek:
Fej:  ananász, nektarin, lédús 

körte
Szív:  bazsarózsa, frézia, 

frangipáni
Alap:  pézsma, szandál fa, pacsuli, 

tonka bab, vanília

PURE ROYAL 809 
170809
Jellege:  kifinomult, válogatott, 

ízléses 
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, gyömbér, vízi 

jegyek
Szív:  tömjén, rózsa, pacsuli
Alap:  pézsma, vanília, vetiver

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

PURE ROYAL 811  
170811
Jellege:  friss, frivol, kikötések nélküli
Illatjegyek:
Fej: bergamot, körte, málna
Szív:  jázmin, narancsvirág, rózsa
Alap:  borostyán, pacsuli, pézsma

ORIENTÁLIS JEGGYEL
PURE ROYAL 356
170356
Jellege:  egzotikus, szexi
Illatjegyek:
Fej:  ibolya, frangipáni
Szív:  jázmin, osmanthus
Alap:  pacsuli, pézsma

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE ROYAL 802
170802
Jellege:  provokatív, érzéki, nem 

banális
Illatjegyek:
Fej:  grapefruit, rózsaszín 

kukorica bors, tengeri 
akkord

Szív:  geránium, jázmin, rózsa
Alap:  pacsuli, pézsma, vanília

PURE ROYAL 803  
170803
Jellege:  érzéki, csábító, botrányos
Illatjegyek:
Fej:  narancs, méz, vadbarack
Szív:  gardénia, narancsvirág, írisz
Alap:  pacsuli, vanília, borostyán

PURE ROYAL 819
170819
Jellege:  kifinomult, modern, elegáns
Illatjegyek:
Fejillat:  rózsaszín bors, bergamot, 

szilvavirág
Szívillat:  törökrózsa, vad jázmin, 

pacsuli
Alapillat:  bőr, ámbra, tölgymoha, 

szantálfa, tonka bab, vanília

PURE ROYAL 
NŐK SZÁMÁRA 
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FÁS JEGGYEL
PURE ROYAL 366 
170366
Jellege:  lázadó, városi, szexi, 

körömmel
Illatjegyek:
Fej:  rózsaszín bors, 

narancsvirág, körte
Szív:  kávé, jázmin
Alap:  vanília, pacsuli, cédrus

FÁS 
elegáns és első osztályú 

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 358 
170358
Jellege:  ultranői, csodálatos
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, fekete ribizli
Szív:  jázmin, gyöngyvirág
Alap:  cédrus, szandálfa, tonka 

bab, vanília

CIPRUSOS 
vonzó és csábító 

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 362
170362
Jellege:  legyőző, csábító
Illatjegyek:
Fej:  fekete ribizli levél
Szív:  rózsa, frézia
Alap:  pacsuli, vanília, ambroxán, 

fás jegyek

PURE ROYAL 804  
170804
Jellege:  bátor, modern, kecses
Illatjegyek:
Fej:  mandarin, fekete ribizli, 

bambusz levél
Szív:  rózsa, bazsarózsa, 

narancsvirág
Alap:  pacsuli, praliné, pézsma

PURE ROYAL 820
170820
Jellege:   érzéki, provokatív, vonzó
Illatjegyek:
Fejillat:  narancsvirág, barack
Szívillat:  ylang-ylang, rózsa
Alapillat:  szantálfa, ámbra, vanília, 

pézsma

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 286
170286
Jellege:  szexi, kifinomult
Illatjegyek:
Fej:  bergamot
Szív:  rózsa, pacsuli
Alap:  borostyán, narancs

FÁS JEGGYEL
PURE ROYAL 142
170142
Jellege:  provokatív, függővé tevő
Illatjegyek:
Fej:  szeder, mandarin levelei
Szív:  rózsa, tubarózsa, 

narancsvirág
Alap:  szandál fa, tonka bab, 

vanília

PURE ROYAL 162
170162
Jellege:  klasszikus, egy kicsit édes
Illatjegyek:
Fej:  virágméz
Szív:  rózsa, vanília
Alap:  pézsma, pacsuli

PURE ROYAL 359
170359
Jellege:  mágneses, intenzív
Illatjegyek:
Fej:  jázmin, heliotrop
Szív:  orris gyökér, kasmírfa
Alap:  borostyán, vanília

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE ROYAL 171
170171
Jellege:  kifejező, intenzív, 

ellenállhatatlan
Illatjegyek:
Fej:  ananász, nektarin, lédús 

körte
Szív:  bazsarózsa, frézia, 

frangipáni
Alap:  pézsma, szandál fa, pacsuli, 

tonka bab, vanília

PURE ROYAL 809 
170809
Jellege:  kifinomult, válogatott, 

ízléses 
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, gyömbér, vízi 

jegyek
Szív:  tömjén, rózsa, pacsuli
Alap:  pézsma, vanília, vetiver

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

8 485 FT
169 700 FT / 1 l

PURE ROYAL 811  
170811
Jellege:  friss, frivol, kikötések nélküli
Illatjegyek:
Fej: bergamot, körte, málna
Szív:  jázmin, narancsvirág, rózsa
Alap:  borostyán, pacsuli, pézsma

ORIENTÁLIS JEGGYEL
PURE ROYAL 356
170356
Jellege:  egzotikus, szexi
Illatjegyek:
Fej:  ibolya, frangipáni
Szív:  jázmin, osmanthus
Alap:  pacsuli, pézsma

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE ROYAL 802
170802
Jellege:  provokatív, érzéki, nem 

banális
Illatjegyek:
Fej:  grapefruit, rózsaszín 

kukorica bors, tengeri 
akkord

Szív:  geránium, jázmin, rózsa
Alap:  pacsuli, pézsma, vanília

PURE ROYAL 803  
170803
Jellege:  érzéki, csábító, botrányos
Illatjegyek:
Fej:  narancs, méz, vadbarack
Szív:  gardénia, narancsvirág, írisz
Alap:  pacsuli, vanília, borostyán

PURE ROYAL 819
170819
Jellege:  kifinomult, modern, elegáns
Illatjegyek:
Fejillat:  rózsaszín bors, bergamot, 

szilvavirág
Szívillat:  törökrózsa, vad jázmin, 

pacsuli
Alapillat:  bőr, ámbra, tölgymoha, 

szantálfa, tonka bab, vanília

PURE ROYAL 
NŐK SZÁMÁRA 
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ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 830
170830
Jellege:  erős, magabiztos férfiaknak
Illatjegyek:
Fejillatok:  zöldalma, mandarin
Szívillatok:  narancsvirág, levendula, 

sárgarépa mag, rum akkord, 
szerecsendió

Bázisillatok: bőr, vanília, tonkabab, 
cédrus

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE ROYAL 832
170832
Jellege:  kompromisszumok nélküli, 

határozott
Illatjegyek:
Fejillatok:  fekete bors, levendula
Szívillatok:  írisz, szegfű, fahéj
Bázisillatok: fekete vanília, pacsuli

FOUGERE 
csábítóan férfias 

LEVENDULA JEGGYEL
PURE ROYAL 831
170831
Jellege:  áttetsző, friss, enyhe
Illatjegyek:
Fejillatok:  bergamott, mandarin, zöld 

jegyek
Szívillatok:  levendula, rebarbara, 

almavirág
Bázisillatok: szantálfa, tölgyfamoha, 

cédrus, pézsma

PURE ROYAL ÚJDONSÁGOK 
FÉRFIAK SZÁMÁRA

Új illatok igazán királyi kiadásban. Fedezd fel az érdekes kompozíciókat, engedd meg hogy elragadjon 
a különösen intenzív és lenyűgöző akkordok vágyfokozóként ható ereje. Válaszd ki a karakteredet 
tökéletesen hangsúlyozó illatot.

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

8 485 FT
169 700 FT / 1 l
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ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

Z NUTĄ OWOCOWĄ
PURE ROYAL 830
170830
Jellege:  erős, magabiztos férfiaknak
Illatjegyek:
Fejillatok:  zöldalma, mandarin
Szívillatok:  narancsvirág, levendula, 

sárgarépa mag, rum akkord, 
szerecsendió

Bázisillatok: bőr, vanília, tonkabab, 
cédrus

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE ROYAL 832
170832
Jellege:  kompromisszumok nélküli, 

határozott
Illatjegyek:
Fejillatok:  fekete bors, levendula
Szívillatok:  írisz, szegfű, fahéj
Bázisillatok: fekete vanília, pacsuli

FOUGERE 
csábítóan férfias 

LEVENDULA JEGGYEL
PURE ROYAL 831
170831
Jellege:  áttetsző, friss, enyhe
Illatjegyek:
Fejillatok:  bergamott, mandarin, zöld 

jegyek
Szívillatok:  levendula, rebarbara, 

almavirág
Bázisillatok: szantálfa, tölgyfamoha, 

cédrus, pézsma

PURE ROYAL ÚJDONSÁGOK 
FÉRFIAK SZÁMÁRA

Új illatok igazán királyi kiadásban. Fedezd fel az érdekes kompozíciókat, engedd meg hogy elragadjon 
a különösen intenzív és lenyűgöző akkordok vágyfokozóként ható ereje. Válaszd ki a karakteredet 
tökéletesen hangsúlyozó illatot.

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml
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PURE ROYAL 815 
170815
Jellege:  bátor, kicsapongó, 

mágneses, vibráló
Illatjegyek:
Fej:  gyömbér, kakukkfű, 

bergamot, grapefruit,
 gyanta, citrom
Szív: likőr, alma, fahéj, bors, 

vanília, levendula, muskátli
Alap:  cukor, vetiver, mirha, 

olibánum, borostyán, 
pézsma, tölgymoha, bőr

FÁS JEGYEKKEL
PURE ROYAL 301
170301
Jellege:  energikus, erős
Illatjegyek:
Fej:  mandarin, citrom
Szív:  cédrus, koriander
Alap:  ámbra, labdanum

PURE ROYAL 326 
170326
Jellege:  csábító, érzéki
Illatjegyek:
Fej:  nyírfa levél
Szív:  kardamom, afrikai ibolya
Alap:  fás jegyek, pézsma

PURE ROYAL 335
170335
Jellege:  kifejező, modern
Illatjegyek:
Fej:  brazíliai rózsafa, kardamom, 

bors
Szív:  vetiver, agar (oud)
Alap:  vanília, ámbra

PURE ROYAL 812 
170812
Jellege:  erős, modern, kifinomult
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, fekete bors, 

szerecsendió
Szív:  monoi olaj, kakukkfű, 

levendula
Alap:  cédrusfa, pacsuli, pézsma

PURE ROYAL 152 
170152
Jellege:  elegáns, harmonikus
Illatjegyek:
Fej:  bergamot
Szív:  bors, tömjén, bőr, dohány
Alap:  cédrus 

PURE ROYAL 329 
170329
Jellege:  érzéki és modern
Illatjegyek:
Fej:  fekete bors, bergamot
Szív:  levendula, koriander
Alap:  vetiver

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 169 
170169
Jellege:  relaxáló, fás
Illatjegyek:
Fej:  szicíliai mandarin
Szív:  rozmaring, brazíliai rózsafa, 

szecsuáni bors
Alap:  tömjén, tölgymoha

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 813 
170813
Jellege:  érzelmi, kultuszos
Illatjegyek:
Fej:  jázmin, citrom, menta, 

bergamot
Szív: üröm, levendula, kávé
Alap:  pézsma, szandálfa,  

tonka bab, pacsuli,  
vanília, borostyán, moha

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE ROYAL 199
170199
Jellege:  gazdag, többszálú
Illatjegyek:
Fej: olasz mandarin, borsmenta
Szív:  fahéj, törökrózsa, 

kardamom
Alap:  bőr jegyek

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

PURE ROYAL 821
170821
Jellege:  energetizáló, karizmatikus, 

csábító 
Illatjegyek:
Fejillat:  grapefruit, szilva, sodródó 

fa
Szívillat:  mogyoró, cédrus, fehér 

méz
Alapillat:  pacsuli, moha, száraz fa

PURE ROYAL 822
170822
Jellege:    bátor, többdimenziós, 

függőséget kiváltó
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, tömjén, bors
Szívillat:  vízjegyek, levendula, szilva
Alapillat:  cédrusfa, szantálfa, wetiver, 

borostyán

ÁMBRA JEGGYEL 
PURE ROYAL 823
170823
Jellege:  dekadens, luxusos, 

ellentmondásos
Illatjegyek:
Fejillat:  vad levendula, 

muskotályzsálya
Szívillat:  vanília virág, írisz, mandula
Alapillat:  kasmír pézsma, tonka bab, 

bőr, ámbra

FÁS 
elegáns és első osztályú

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 195 
170195
Jellege:  nemes, klasszikus
Illatjegyek:
Fej:  koriander, bazsalikom
Szív:  kardamom
Alap:  cédrus, ámbra, dohány

FOUGERE  
csábítóan férfias 

PÁFRÁNY JEGGYEL
PURE ROYAL 332    
170332
Jellege:  könnyű, tele energiával
Illatjegyek:
Fej:  zöld alma, menta, mandarin
Szív:  gyömbér, zsálya, páfrány
Alap:  tölgymoha, pézsma, 

szandálfa

PURE ROYAL 824
170824
Jellege:  friss, szabad, áttetsző
Illatjegyek:
Fejillat:  lime héja, zöld mandarin 
Szívillat:  grapefruit virág, kandírozott 

gyömbér, sárga mandarin
Alapillat:  wetiwer, fehér pézsma, 

borostyán fa

PACSULI JEGGYEL
PURE ROYAL 160 
170160
Jellege:  gyenge, meglepő
Illatjegyek:
Fej:  paradicsom levél, vízi 

virágok, fekete ribizli
Szív:  fekete bors, rózsa
Alap:  pacsuli

PURE ROYAL 198 
170198
Jellege:  extravagáns, kifejező
Illatjegyek:
Fej:  bergamot
Szív:  fekete bors, dohány
Alap:  pacsuli, ciprus

PURE ROYAL 327  
170327
Jellege:  meg nem szelídített, erős
Illatjegyek:
Fej:  grapefruit, rózsaszín bors
Szív:  szerecsendió, gyömbér, 

jázmin
Alap:  vetiver, pacsuli, labdanum

PURE ROYAL 331 
170331
Jellege:  bátor, tele energiával
Illatjegyek:
Fej:  körte, narancs
Szív:  szerecsendió
Alap:  pacsuli, bőr

LEVENDULA JEGGYEL
PURE ROYAL 300
170300
Jellege:  könnyű, dinamikus
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, citrom, 

grapefruit
Szív:  gyömbér, levendula
Alap:  atlasz cédrus

PURE ROYAL 814 
170814
Jellege:  intenzív, mágneses, 

dinamikus 
Illatjegyek:
Fej:  gyömbér, kardamon, ánizs, 

alma
Szív:  fahéj, levendula, abszint, 

szilva, ibolya
Alap:  cédrus fa, száraz erdő, 

borostyán, vanília, tonka 
bab, pézsma

PURE ROYAL 334  
170334
Jellege:  frissítő, pikáns jeggyel
Illatjegyek:
Fej:  grapefruit, narancs
Szív:  muskátli levél, fekete bors, 

rózsaszín bors
Alap:  cédrus, vetiver, pacsuli

VETIVER JEGGYEL
PURE ROYAL 151  
170151
Jellege:  kifinomult, impozáns
Illatjegyek:
Fej:  citrom, bergamot, gyömbér
Szív:  cédrus, borostyán
Alap:  geránium, pézsma

A modern úriember mindig minden, még a legkisebb részletről is gondoskodik. A PURE ROYAL parfüm 
az arisztokratikus kifinomultság kvintesszenciája, amely ezen túl téged is jellemezni fog. A nagy 

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 mlPURE ROYAL
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PURE ROYAL 815 
170815
Jellege:  bátor, kicsapongó, 

mágneses, vibráló
Illatjegyek:
Fej:  gyömbér, kakukkfű, 

bergamot, grapefruit,
 gyanta, citrom
Szív: likőr, alma, fahéj, bors, 

vanília, levendula, muskátli
Alap:  cukor, vetiver, mirha, 

olibánum, borostyán, 
pézsma, tölgymoha, bőr

FÁS JEGYEKKEL
PURE ROYAL 301
170301
Jellege:  energikus, erős
Illatjegyek:
Fej:  mandarin, citrom
Szív:  cédrus, koriander
Alap:  ámbra, labdanum

PURE ROYAL 326 
170326
Jellege:  csábító, érzéki
Illatjegyek:
Fej:  nyírfa levél
Szív:  kardamom, afrikai ibolya
Alap:  fás jegyek, pézsma

PURE ROYAL 335
170335
Jellege:  kifejező, modern
Illatjegyek:
Fej:  brazíliai rózsafa, kardamom, 

bors
Szív:  vetiver, agar (oud)
Alap:  vanília, ámbra

PURE ROYAL 812 
170812
Jellege:  erős, modern, kifinomult
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, fekete bors, 

szerecsendió
Szív:  monoi olaj, kakukkfű, 

levendula
Alap:  cédrusfa, pacsuli, pézsma

PURE ROYAL 152 
170152
Jellege:  elegáns, harmonikus
Illatjegyek:
Fej:  bergamot
Szív:  bors, tömjén, bőr, dohány
Alap:  cédrus 

PURE ROYAL 329 
170329
Jellege:  érzéki és modern
Illatjegyek:
Fej:  fekete bors, bergamot
Szív:  levendula, koriander
Alap:  vetiver

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 169 
170169
Jellege:  relaxáló, fás
Illatjegyek:
Fej:  szicíliai mandarin
Szív:  rozmaring, brazíliai rózsafa, 

szecsuáni bors
Alap:  tömjén, tölgymoha

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 813 
170813
Jellege:  érzelmi, kultuszos
Illatjegyek:
Fej:  jázmin, citrom, menta, 

bergamot
Szív: üröm, levendula, kávé
Alap:  pézsma, szandálfa,  

tonka bab, pacsuli,  
vanília, borostyán, moha

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE ROYAL 199
170199
Jellege:  gazdag, többszálú
Illatjegyek:
Fej: olasz mandarin, borsmenta
Szív:  fahéj, törökrózsa, 

kardamom
Alap:  bőr jegyek

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

PURE ROYAL 821
170821
Jellege:  energetizáló, karizmatikus, 

csábító 
Illatjegyek:
Fejillat:  grapefruit, szilva, sodródó 

fa
Szívillat:  mogyoró, cédrus, fehér 

méz
Alapillat:  pacsuli, moha, száraz fa

PURE ROYAL 822
170822
Jellege:    bátor, többdimenziós, 

függőséget kiváltó
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, tömjén, bors
Szívillat:  vízjegyek, levendula, szilva
Alapillat:  cédrusfa, szantálfa, wetiver, 

borostyán

ÁMBRA JEGGYEL 
PURE ROYAL 823
170823
Jellege:  dekadens, luxusos, 

ellentmondásos
Illatjegyek:
Fejillat:  vad levendula, 

muskotályzsálya
Szívillat:  vanília virág, írisz, mandula
Alapillat:  kasmír pézsma, tonka bab, 

bőr, ámbra

FÁS 
elegáns és első osztályú

GYÜMÖLCS JEGGYEL
PURE ROYAL 195 
170195
Jellege:  nemes, klasszikus
Illatjegyek:
Fej:  koriander, bazsalikom
Szív:  kardamom
Alap:  cédrus, ámbra, dohány

FOUGERE  
csábítóan férfias 

PÁFRÁNY JEGGYEL
PURE ROYAL 332    
170332
Jellege:  könnyű, tele energiával
Illatjegyek:
Fej:  zöld alma, menta, mandarin
Szív:  gyömbér, zsálya, páfrány
Alap:  tölgymoha, pézsma, 

szandálfa

PURE ROYAL 824
170824
Jellege:  friss, szabad, áttetsző
Illatjegyek:
Fejillat:  lime héja, zöld mandarin 
Szívillat:  grapefruit virág, kandírozott 

gyömbér, sárga mandarin
Alapillat:  wetiwer, fehér pézsma, 

borostyán fa

PACSULI JEGGYEL
PURE ROYAL 160 
170160
Jellege:  gyenge, meglepő
Illatjegyek:
Fej:  paradicsom levél, vízi 

virágok, fekete ribizli
Szív:  fekete bors, rózsa
Alap:  pacsuli

PURE ROYAL 198 
170198
Jellege:  extravagáns, kifejező
Illatjegyek:
Fej:  bergamot
Szív:  fekete bors, dohány
Alap:  pacsuli, ciprus

PURE ROYAL 327  
170327
Jellege:  meg nem szelídített, erős
Illatjegyek:
Fej:  grapefruit, rózsaszín bors
Szív:  szerecsendió, gyömbér, 

jázmin
Alap:  vetiver, pacsuli, labdanum

PURE ROYAL 331 
170331
Jellege:  bátor, tele energiával
Illatjegyek:
Fej:  körte, narancs
Szív:  szerecsendió
Alap:  pacsuli, bőr

LEVENDULA JEGGYEL
PURE ROYAL 300
170300
Jellege:  könnyű, dinamikus
Illatjegyek:
Fej:  bergamot, citrom, 

grapefruit
Szív:  gyömbér, levendula
Alap:  atlasz cédrus

PURE ROYAL 814 
170814
Jellege:  intenzív, mágneses, 

dinamikus 
Illatjegyek:
Fej:  gyömbér, kardamon, ánizs, 

alma
Szív:  fahéj, levendula, abszint, 

szilva, ibolya
Alap:  cédrus fa, száraz erdő, 

borostyán, vanília, tonka 
bab, pézsma

PURE ROYAL 334  
170334
Jellege:  frissítő, pikáns jeggyel
Illatjegyek:
Fej:  grapefruit, narancs
Szív:  muskátli levél, fekete bors, 

rózsaszín bors
Alap:  cédrus, vetiver, pacsuli

VETIVER JEGGYEL
PURE ROYAL 151  
170151
Jellege:  kifinomult, impozáns
Illatjegyek:
Fej:  citrom, bergamot, gyömbér
Szív:  cédrus, borostyán
Alap:  geránium, pézsma

A modern úriember mindig minden, még a legkisebb részletről is gondoskodik. A PURE ROYAL parfüm 
az arisztokratikus kifinomultság kvintesszenciája, amely ezen túl téged is jellemezni fog. A nagy 
koncentrációja izgalmas élményeket és az illat hihetetlen tartósságát biztosítja.

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

8 485 FT
169 700 FT / 1 l

PURE ROYAL 
FÉRFIAK SZÁMÁRA
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ÚJDONSÁG

NŐI
PURE ROYAL 142 / 170142.02

PURE ROYAL 146 / 170146.02

PURE ROYAL 147 / 170147.02

PURE ROYAL 162 / 170162.02

PURE ROYAL 171 / 170171.02

PURE ROYAL 298 / 170298.02

PURE ROYAL 317 / 170317.02

PURE ROYAL 322 / 170322.02

PURE ROYAL 352 / 170352.02

PURE ROYAL 359 / 170359.02

PURE ROYAL 362 / 170362.02

PURE ROYAL 366 / 170366.02

PURE ROYAL 800 / 170800.02

PURE ROYAL 803 / 170803.02

PURE ROYAL 807 / 170807.02

PURE ROYAL 809 / 170809.02

PURE ROYAL 810 / 170810.02

PURE ROYAL 811 / 170811.02

PURE ROYAL 817 / 170817.02

PURE ROYAL 820 / 170820.02

FÉRFI
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
PERFÜM

Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  15 ml

7 084 FT
472 267 FT / 1 l

PURE ROYAL 15 ML 
NŐI ÉS FÉRFI

Bemutatjuk a PURE ROYAL legnagyszerűbb illatait új változatban. A praktikus, 15 ml-es palackok 
kifinomult akkordok gazdagságát rejtik magukban, és időtállóságukkal, sikkel és eleganciával teli 
dizájnjukkal ragadtatnak el. Nem lesz képes ellenállni.

Mindig Önnel
A kisméretű és könnyű flakonnak köszönhetően mindig magánál hordhatja a kedvenc parfümét, 
amikor elutazik valahova, a legfontosabb pillanatokban vagy a mindennapi kötelességek során. Minden 
helyzetben biztosan fogja érezni magát.

Az alkalomtól függetlenül 
Kitűnő ajánlat azok számára, akik szeretik gyakran cserélgetni az illatukat, hangulattól és alkalomtól 
függően. Az ideális kompozíció megválasztása már nem fog problémát okozni. Legyen minden pillanat 
megismételhetetlen és illatozzon kivételesen.

LIMITÁLT 
K I A D Á S
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ÚJDONSÁG

NŐI
PURE ROYAL 142 / 170142.02

PURE ROYAL 146 / 170146.02

PURE ROYAL 147 / 170147.02

PURE ROYAL 162 / 170162.02

PURE ROYAL 171 / 170171.02

PURE ROYAL 298 / 170298.02

PURE ROYAL 317 / 170317.02

PURE ROYAL 322 / 170322.02

PURE ROYAL 352 / 170352.02

PURE ROYAL 359 / 170359.02

PURE ROYAL 362 / 170362.02

PURE ROYAL 366 / 170366.02

PURE ROYAL 800 / 170800.02

PURE ROYAL 803 / 170803.02

PURE ROYAL 807 / 170807.02

PURE ROYAL 809 / 170809.02

PURE ROYAL 810 / 170810.02

PURE ROYAL 811 / 170811.02

PURE ROYAL 817 / 170817.02

PURE ROYAL 820 / 170820.02

FÉRFI
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
PERFÜM

Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  15 ml

PURE ROYAL 15 ML 
NŐI ÉS FÉRFI

Bemutatjuk a PURE ROYAL legnagyszerűbb illatait új változatban. A praktikus, 15 ml-es palackok 
kifinomult akkordok gazdagságát rejtik magukban, és időtállóságukkal, sikkel és eleganciával teli 
dizájnjukkal ragadtatnak el. Nem lesz képes ellenállni.

Mindig Önnel
A kisméretű és könnyű flakonnak köszönhetően mindig magánál hordhatja a kedvenc parfümét, 
amikor elutazik valahova, a legfontosabb pillanatokban vagy a mindennapi kötelességek során. Minden 
helyzetben biztosan fogja érezni magát.

Az alkalomtól függetlenül 
Kitűnő ajánlat azok számára, akik szeretik gyakran cserélgetni az illatukat, hangulattól és alkalomtól 
függően. Az ideális kompozíció megválasztása már nem fog problémát okozni. Legyen minden pillanat 
megismételhetetlen és illatozzon kivételesen.

LIMITÁLT 
K I A D Á S
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PURE ÚJDONSÁGOK  
NŐK SZÁMÁRA 

VIRÁGOS   
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
PURE 447
100447
Jellege:  tiszta, bájos, derűs
Illatjegyek:
Fejillatok:  egzotikus gyümölcsök, 

vörös gyümölcsök, 
bergamott, sárga szilva, 
rózsaszínű áfonya

Szívillat:  gyöngyvirág, frézia, rózsa, 
jázmin, őszibarack

Bázisillat:  pacsuli, moha, pézsma, 
borostyán, szantálfa

PURE 449
100449
Jellege:  sokoldalú, leragadó, 

kellemes
Illatjegyek:
Fejillatok:  citrom, mandarin, körte, 

bergamott, lukrécia, 
rebarbara, őszibarack, 
ananász, kókusz, szilva, 
grapefruit, kardamom

Szívillatok:  arab jázmin, rózsa, 
gyöngyvirág, narancsfa, 
napos jegyek, viola, 
pelargónia, bor seprő

Bázisillatok: vanília, gourmand, pacsuli, 
pézsma, szantálfa, cédrus, 
száraz fa

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

FÁS JEGGYEL 
PURE 448
100448
Jellege:  meglepő, csábító, édesség 

jegyekkel
Illatjegyek:
Fejillatok:  rózsaszirom, sáfrány, fehér 

erdők
Szívillatok:  arab jázmin, szilva, vanília
Bázisillatok: vetiver, borostyán, pézsma

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
PURE 372
100372
Jellege:  választékos, klasszikus, 

kiegyensúlyozott
Illatjegyek:
Fejillatok:  pacsuli, zöldalma, 

bergamott, citrom, 
rózsaszín bors

Szívillatok:  szantálfa, rózsa, pézsma
Bázisillat:  őszibarack, fekete ribizli, 

liliom, ylang-ylang, 
borostyán

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

4 917 FT
98 340 FT / 1 l

Az új PURE illatok között biztosan akad egy olyan lenyűgöző kompozíció, amelynek nem tudsz majd 
ellenállni. Érzéki, rejtelmes, meglepő - fedezd fel a nők szépségével ihletett különleges illatjegyeket.
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PURE ÚJDONSÁGOK  
NŐK SZÁMÁRA 

VIRÁGOS   
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
PURE 447
100447
Jellege:  tiszta, bájos, derűs
Illatjegyek:
Fejillatok:  egzotikus gyümölcsök, 

vörös gyümölcsök, 
bergamott, sárga szilva, 
rózsaszínű áfonya

Szívillat:  gyöngyvirág, frézia, rózsa, 
jázmin, őszibarack

Bázisillat:  pacsuli, moha, pézsma, 
borostyán, szantálfa

PURE 449
100449
Jellege:  sokoldalú, leragadó, 

kellemes
Illatjegyek:
Fejillatok:  citrom, mandarin, körte, 

bergamott, lukrécia, 
rebarbara, őszibarack, 
ananász, kókusz, szilva, 
grapefruit, kardamom

Szívillatok:  arab jázmin, rózsa, 
gyöngyvirág, narancsfa, 
napos jegyek, viola, 
pelargónia, bor seprő

Bázisillatok: vanília, gourmand, pacsuli, 
pézsma, szantálfa, cédrus, 
száraz fa

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

FÁS JEGGYEL 
PURE 448
100448
Jellege:  meglepő, csábító, édesség 

jegyekkel
Illatjegyek:
Fejillatok:  rózsaszirom, sáfrány, fehér 

erdők
Szívillatok:  arab jázmin, szilva, vanília
Bázisillatok: vetiver, borostyán, pézsma

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
PURE 372
100372
Jellege:  választékos, klasszikus, 

kiegyensúlyozott
Illatjegyek:
Fejillatok:  pacsuli, zöldalma, 

bergamott, citrom, 
rózsaszín bors

Szívillatok:  szantálfa, rózsa, pézsma
Bázisillat:  őszibarack, fekete ribizli, 

liliom, ylang-ylang, 
borostyán

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

Az új PURE illatok között biztosan akad egy olyan lenyűgöző kompozíció, amelynek nem tudsz majd 
ellenállni. Érzéki, rejtelmes, meglepő - fedezd fel a nők szépségével ihletett különleges illatjegyeket.
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ALDEHID JEGGYEL  
PURE 21
100021 
Jellege:  klasszikus, meleg és 

körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  aldehid, ylang-ylang, 

narancsvirág
Szívjegyek: rózsa, liliom, írisz 
Alapjegyek: cibet, tölgyfazuzmó, 

szantálfa

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
PURE 20
100020 
Jellege:  csábító, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  illatcserje, fekete tea, 

bergamott
Szívjegyek:  rózsa, frézia, magnólia, 

orchidea
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

PURE 97
100097 
Jellege:  gyönyörű, bársonyos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, liliom, rózsa 
Szívjegyek:  liliom, muskátli, pálmafa, 

nárcisz
Alapjegyek: feketeribizli, pézsma, 

tölgyfazuzmó

PURE 132
100132 
Jellege:  különleges, intenzív 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  gyömbér, kardamom, bors, 

narancs
Szívjegyek:  tubarózsa, kókuszdió,
 muskátli, bazsarózsa
Alapjegyek: ámbra, pézsma

PURE 183
100183 
Jellege:  határozott, erős
Illatjegyek:
Fejjegyek:  áfonya, rózsaborsó, 

tamarind
Szívjegyek:  fekete ibolya, kakaó, rózsa, 

hunyor
Alapjegyek: pacsuli, vanília, massoia fa

PURE 443
100443 
Jellege:  elegáns, csábító, meleg
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, bergamott
  narancs, feketeribizli
Szívjegyek:  jázmin, narancsvirág, ylang-
  ylang, liliom
Alapjegyek: cédrusfa, szantálfa, vanília

PURE 700 
100700  
Jellege:  nőies, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, alma, ibolyalevelek 
Szívjegyek:  bazsarózsa, liliom 
Alapjegyek: cédrusfa, pézsma,
 borostyán

ZÖLD JEGGYEL 
PURE 01
100001 
Jellege:  hideg és meleg egyidőben
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, tea, áfonya 
Szívjegyek:  jázmin, bazsarózsa,
 vízililiom
Alapjegyek: fás jegyek, pacsuli

PURE 81
100081 
Jellege:  különc, de lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöldalma, uborka, magnólia 
Szívjegyek:  liliom, rózsa, ibolya 
Alapjegyek: szantálfa, ámbra

FÁS JEGGYEL 
PURE 414
100414 
Jellege:  független, nagyon nőies
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kaktusz
Szívjegyek: rózsaszín frézia, jázmin,
 rózsa
Alapjegyek: cédrus, fás jegyek

VIRÁGOS   
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
PURE 10
100010 
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, borostyánlevél, 

champak virág
Szívjegyek: jázmin, afrikai orchidea,
 rózsa
Alapjegyek: amarántfa, szeder, pézsma

PURE 17
100017
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, őszibarack, alma 
Szívjegyek:  frézia, liliom, mimóza, 

tubarózsa, jázmin
Alapjegyek: cédrus, ylang-ylang, 

pézsma

PURE 25
100025 
Jellege:  harmonikus, kissé hetyke
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöld alma, vizes jegyek 
Szívjegyek:  jázmin, frézia, írisz, passió
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, vanília

PURE 180
100180 
Jellege:  csábító, változékony
Illatjegyek:
Fejjegyek:  licsi, málna, rózsa 
Szívjegyek:  frézia, liliom, cédrus 
Alapjegyek:  vanília, borostyán, vetiver

PURE 420
100420 
Jellege:  csábítóan édes, elragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  piros gyümölcsök, 

mandarin
Szívjegyek: liliom, bazsarózsa 
Alapjegyek: praliné, borostyán, pézsma, 

karamell

PURE 427
100427 
Jellege:  vidám, bájos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  málna, bergamott 
Szívjegyek:  rózsa, írisz, ibolya 
Alapjegyek: pacsuli

PURE 437
100437 
Jellege:  csábító, tele édességgel
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, eper, friss 

virágok
Szívjegyek:  őszibarack, illatcserje, 

málnás macaron
Alapjegyek: kakaó, borostyán, vanília

PURE 438
100438 
Jellege:   édes, nőies, érzéki 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  almavirág, nektarin, körte 
Szívjegyek: jázmin, bazsarózsa, kunkpr 
Alapjegyek: barna cukor, tömjén,
 vanília, pézsma

PURE 445
100445
Jellege:  vidám, vibráló, zamatos
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, bergamot, 

nektarin
Szívillat:  rózsa, jázmin, lonc, liliom
Alapillat:  szantálfa, pacsuli, cédrusfa, 

vanília, pézsma

CITRUSOS JEGGYEL 
PURE 702
100702
Jellege:   kifejező, szenvedélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, vizes 

jegyek
Szívjegyek: jázmin, geránium, liliom 
Alapjegyek: pézsma, borostyán

VIZES JEGGYEL 
PURE 07
100007
Jellege:  kiegyensúlyozott, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, bazsarózsa, 

cukorborsó
Szívjegyek:  frézia, jázmin, liliom 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, pézsma

PURE 174
100174 
Jellege:  mágikus, vibráló
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, licsi
Szívjegyek: liliom, magnólia, jázmin, 

gyömbér, bors
Alapjegyek: borostyán, pézsma

PURE 701
100701 
Jellege:   vonzó, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rebarbara, alma 
Szívjegyek:  jázmin, liliom, frézia 
Alapjegyek:  pézsma, őszibarack

PURE 239
100239
Jellege:  vibráló, intenzív
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kardamom, rózsaszín bors, 

mandarin
Szívjegyek:  írisz, harangvirág, Ceylon 

tea
Alapjegyek: cédrusfa, vetiver, pézsma

PURE 434
100434 
Jellege:  merész, addiktiv
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, grépfrút, 

édesgyökér
Szívjegyek:  rózsa, narancsvirág, liliom, 

írisz
Alapjegyek: szantálfa, vanília, pézsma

PURE 444
100444
Jellege:  csábító, meglepő, meleg
Illatjegyek:
Fejillat:  bergamot, körte, édes 

narancs
Szívillat:  rózsa, írisz, ibolya, ylang-

ilang
Alapillat:  vanília, pézsma, pacsuli, 

kávé

PURE 446
100446
Jellege:  lázadó, érzéki
Illatjegyek:
Fejillat:  bergamot, alma, jácint, 

petitgrain
Szívillat:  narancsvirág, jázmin, 

tubarózsa, rózsa 
Alapillat:  cédrusfa, vanília, pézsma, 

kasmírfa, száraz borostyán, 
heliotróp

Beszélni ezüst, hallgatni ... illat. Egy PARFÜM 
többet mond ezer szónál. Mit szeretne, hogy 
mondjanak Önről?

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 mlPURE 

NŐK SZÁMÁRA 
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ALDEHID JEGGYEL  
PURE 21
100021 
Jellege:  klasszikus, meleg és 

körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  aldehid, ylang-ylang, 

narancsvirág
Szívjegyek: rózsa, liliom, írisz 
Alapjegyek: cibet, tölgyfazuzmó, 

szantálfa

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
PURE 20
100020 
Jellege:  csábító, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  illatcserje, fekete tea, 

bergamott
Szívjegyek:  rózsa, frézia, magnólia, 

orchidea
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

PURE 97
100097 
Jellege:  gyönyörű, bársonyos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, liliom, rózsa 
Szívjegyek:  liliom, muskátli, pálmafa, 

nárcisz
Alapjegyek: feketeribizli, pézsma, 

tölgyfazuzmó

PURE 132
100132 
Jellege:  különleges, intenzív 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  gyömbér, kardamom, bors, 

narancs
Szívjegyek:  tubarózsa, kókuszdió,
 muskátli, bazsarózsa
Alapjegyek: ámbra, pézsma

PURE 183
100183 
Jellege:  határozott, erős
Illatjegyek:
Fejjegyek:  áfonya, rózsaborsó, 

tamarind
Szívjegyek:  fekete ibolya, kakaó, rózsa, 

hunyor
Alapjegyek: pacsuli, vanília, massoia fa

PURE 443
100443 
Jellege:  elegáns, csábító, meleg
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, bergamott
  narancs, feketeribizli
Szívjegyek:  jázmin, narancsvirág, ylang-
  ylang, liliom
Alapjegyek: cédrusfa, szantálfa, vanília

PURE 700 
100700  
Jellege:  nőies, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, alma, ibolyalevelek 
Szívjegyek:  bazsarózsa, liliom 
Alapjegyek: cédrusfa, pézsma,
 borostyán

ZÖLD JEGGYEL 
PURE 01
100001 
Jellege:  hideg és meleg egyidőben
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, tea, áfonya 
Szívjegyek:  jázmin, bazsarózsa,
 vízililiom
Alapjegyek: fás jegyek, pacsuli

PURE 81
100081 
Jellege:  különc, de lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöldalma, uborka, magnólia 
Szívjegyek:  liliom, rózsa, ibolya 
Alapjegyek: szantálfa, ámbra

FÁS JEGGYEL 
PURE 414
100414 
Jellege:  független, nagyon nőies
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kaktusz
Szívjegyek: rózsaszín frézia, jázmin,
 rózsa
Alapjegyek: cédrus, fás jegyek

VIRÁGOS   
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
PURE 10
100010 
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, borostyánlevél, 

champak virág
Szívjegyek: jázmin, afrikai orchidea,
 rózsa
Alapjegyek: amarántfa, szeder, pézsma

PURE 17
100017
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, őszibarack, alma 
Szívjegyek:  frézia, liliom, mimóza, 

tubarózsa, jázmin
Alapjegyek: cédrus, ylang-ylang, 

pézsma

PURE 25
100025 
Jellege:  harmonikus, kissé hetyke
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöld alma, vizes jegyek 
Szívjegyek:  jázmin, frézia, írisz, passió
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, vanília

PURE 180
100180 
Jellege:  csábító, változékony
Illatjegyek:
Fejjegyek:  licsi, málna, rózsa 
Szívjegyek:  frézia, liliom, cédrus 
Alapjegyek:  vanília, borostyán, vetiver

PURE 420
100420 
Jellege:  csábítóan édes, elragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  piros gyümölcsök, 

mandarin
Szívjegyek: liliom, bazsarózsa 
Alapjegyek: praliné, borostyán, pézsma, 

karamell

PURE 427
100427 
Jellege:  vidám, bájos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  málna, bergamott 
Szívjegyek:  rózsa, írisz, ibolya 
Alapjegyek: pacsuli

PURE 437
100437 
Jellege:  csábító, tele édességgel
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, eper, friss 

virágok
Szívjegyek:  őszibarack, illatcserje, 

málnás macaron
Alapjegyek: kakaó, borostyán, vanília

PURE 438
100438 
Jellege:   édes, nőies, érzéki 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  almavirág, nektarin, körte 
Szívjegyek: jázmin, bazsarózsa, kunkpr 
Alapjegyek: barna cukor, tömjén,
 vanília, pézsma

PURE 445
100445
Jellege:  vidám, vibráló, zamatos
Illatjegyek:
Fejillat:  mandarin, bergamot, 

nektarin
Szívillat:  rózsa, jázmin, lonc, liliom
Alapillat:  szantálfa, pacsuli, cédrusfa, 

vanília, pézsma

CITRUSOS JEGGYEL 
PURE 702
100702
Jellege:   kifejező, szenvedélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, vizes 

jegyek
Szívjegyek: jázmin, geránium, liliom 
Alapjegyek: pézsma, borostyán

VIZES JEGGYEL 
PURE 07
100007
Jellege:  kiegyensúlyozott, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, bazsarózsa, 

cukorborsó
Szívjegyek:  frézia, jázmin, liliom 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, pézsma

PURE 174
100174 
Jellege:  mágikus, vibráló
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, licsi
Szívjegyek: liliom, magnólia, jázmin, 

gyömbér, bors
Alapjegyek: borostyán, pézsma

PURE 701
100701 
Jellege:   vonzó, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rebarbara, alma 
Szívjegyek:  jázmin, liliom, frézia 
Alapjegyek:  pézsma, őszibarack

PURE 239
100239
Jellege:  vibráló, intenzív
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kardamom, rózsaszín bors, 

mandarin
Szívjegyek:  írisz, harangvirág, Ceylon 

tea
Alapjegyek: cédrusfa, vetiver, pézsma

PURE 434
100434 
Jellege:  merész, addiktiv
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, grépfrút, 

édesgyökér
Szívjegyek:  rózsa, narancsvirág, liliom, 

írisz
Alapjegyek: szantálfa, vanília, pézsma

PURE 444
100444
Jellege:  csábító, meglepő, meleg
Illatjegyek:
Fejillat:  bergamot, körte, édes 

narancs
Szívillat:  rózsa, írisz, ibolya, ylang-

ilang
Alapillat:  vanília, pézsma, pacsuli, 

kávé

PURE 446
100446
Jellege:  lázadó, érzéki
Illatjegyek:
Fejillat:  bergamot, alma, jácint, 

petitgrain
Szívillat:  narancsvirág, jázmin, 

tubarózsa, rózsa 
Alapillat:  cédrusfa, vanília, pézsma, 

kasmírfa, száraz borostyán, 
heliotróp

Beszélni ezüst, hallgatni ... illat. Egy PARFÜM 
többet mond ezer szónál. Mit szeretne, hogy 
mondjanak Önről?

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

4 917 FT
98 340 FT / 1 l

PURE 
NŐK SZÁMÁRA 



28 29

PURE 32
100032 
Jellege:  lenyűgöző, rejtélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, kókuszdió,
 mandarin, selyemcukor
Szívjegyek:  szeder, mangó, szilva, méz 
Alapjegyek: vanília, csokoládé, 

karamella

PURE 98
100098 
Jellege:  friss, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, bergamott,
 citrom
Szívjegyek: jázmin, liliom, rózsa 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, 

borostyán

PURE 237
100237
Jellege:  provokativ, kacér
Illatjegyek:
Fejjegyek:  egzotikus gyümölcs, 

feketeribizli
Szívjegyek: bazsarózsa, jázmin, szilva 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

PURE 413
100413 
Jellege:  nagyon édes, kissé kacér
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, körte 
Szívjegyek: írisz, jázmin, narancsvirág 
Alapjegyek: csokoládé praliné, pacsuli, 

vanília

PURE 426
100426 
Jellege:   merész, addiktiv
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, neroli 
Szívjegyek:  narancsvirág, málna, jázmin 
Alapjegyek: pacsuli, vanília, kasmírfa

PURE 257
100257 
Jellege:  kifinomult, meglepő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  rózsa, lonc, mandarin 
Szívjegyek:  százszorszép, jázmin 
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

PURE 431 
100431 
Jellege:   merész, érzéki, elbűvölő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, alma 
Szívjegyek: jázmin, liliom 
Alapjegyek: tonkabab, pézsma

PURE 436
100436
Jellege:   elbűvölő, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kókuszdió, mogyoró, liliom
Szívjegyek:  narancsvirág, rózsa 
Alapjegyek: kasmírfa, vanília, borostyán

PURE 440
100440
Jellege:  kifinomult, érzéki, 

emlékezetes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, mogyoró,
 őszibarack, rebarbara
Szívjegyek: narancsvirág, karamell, 

kókuszdió
Alapjegyek: pacsuli, pézsma

PURE 441
100441 
Jellege:  friss, felszabadult 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott narancs,
 levendula, ylang-ylang
Szívjegyek:  jázmin, írisz 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

PURE 442
100442  
Jellege:  meleg, fűszeres, érdekes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  rózsa, narancsvirág, körte 
Szívjegyek:  jázmin, őszibarack 
Alapjegyek: pacsuli, cédrusfa

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL  
PURE 09
100009 
Jellege:  felejthetetlen, varázslatos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ibolya, kardamom, zöld 

gyümölcsök
Szívjegyek:  mandula, jázmin 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

PURE 101
100101 
Jellege:   felejthetetlen, kifinomult
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancsvirág, körte 
Szívjegyek:  gyömbér, tömjén 
Alapjegyek:  szantálfa, vanília, méz

FÁS JEGGYEL 
PURE 26
100026 
Jellege:  meleg és körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  guava, málna, bergamott, 

kókuszdió
Szívjegyek:  vízililiom, rózsa, bors, 

magnólia
Alapjegyek: szantálfa, vanília, kávé, 

karamell

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE 24
100024 
Jellege:  egzotikus, nagyon fűszeres
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, kömény és 

szegfűszeg
Szívjegyek:  mangó, kunkor, kardamom, 

ylang-ylang
Alapjegyek: pézsma, vanília, ámbra

PURE 173
100173 
Jellege:  álomszerű, derengő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ánizs, édesgyökér 
Szívjegyek: Jacaranda fa, keserű 

mandula
Alapjegyek: szantálfa, pézsma, moha

PURE 177
100177 
Jellege:  vágykeltő, meleg
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, babérlevél,
 rózsaszín bors
Szívjegyek:  sáfrány, narancsvirág 
Alapjegyek: tömjén, vanília, szantálfa

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 12
100012 
Jellege:  hipnotizáló, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  passióvirág 
Szívjegyek:  jázmin, muskátli 
Alapjegyek: vanília, juhar, vetiver

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

NŐK SZÁMÁRA 98 340 FT / 1 l

PURE 



28 29

PURE 32
100032 
Jellege:  lenyűgöző, rejtélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, kókuszdió,
 mandarin, selyemcukor
Szívjegyek:  szeder, mangó, szilva, méz 
Alapjegyek: vanília, csokoládé, 

karamella

PURE 98
100098 
Jellege:  friss, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, bergamott,
 citrom
Szívjegyek: jázmin, liliom, rózsa 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, 

borostyán

PURE 237
100237
Jellege:  provokativ, kacér
Illatjegyek:
Fejjegyek:  egzotikus gyümölcs, 

feketeribizli
Szívjegyek: bazsarózsa, jázmin, szilva 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

PURE 413
100413 
Jellege:  nagyon édes, kissé kacér
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, körte 
Szívjegyek: írisz, jázmin, narancsvirág 
Alapjegyek: csokoládé praliné, pacsuli, 

vanília

PURE 426
100426 
Jellege:   merész, addiktiv
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, neroli 
Szívjegyek:  narancsvirág, málna, jázmin 
Alapjegyek: pacsuli, vanília, kasmírfa

PURE 257
100257 
Jellege:  kifinomult, meglepő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  rózsa, lonc, mandarin 
Szívjegyek:  százszorszép, jázmin 
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

PURE 431 
100431 
Jellege:   merész, érzéki, elbűvölő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, alma 
Szívjegyek: jázmin, liliom 
Alapjegyek: tonkabab, pézsma

PURE 436
100436
Jellege:   elbűvölő, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kókuszdió, mogyoró, liliom
Szívjegyek:  narancsvirág, rózsa 
Alapjegyek: kasmírfa, vanília, borostyán

PURE 440
100440
Jellege:  kifinomult, érzéki, 

emlékezetes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, mogyoró,
 őszibarack, rebarbara
Szívjegyek: narancsvirág, karamell, 

kókuszdió
Alapjegyek: pacsuli, pézsma

PURE 441
100441 
Jellege:  friss, felszabadult 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott narancs,
 levendula, ylang-ylang
Szívjegyek:  jázmin, írisz 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

PURE 442
100442  
Jellege:  meleg, fűszeres, érdekes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  rózsa, narancsvirág, körte 
Szívjegyek:  jázmin, őszibarack 
Alapjegyek: pacsuli, cédrusfa

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL  
PURE 09
100009 
Jellege:  felejthetetlen, varázslatos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ibolya, kardamom, zöld 

gyümölcsök
Szívjegyek:  mandula, jázmin 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

PURE 101
100101 
Jellege:   felejthetetlen, kifinomult
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancsvirág, körte 
Szívjegyek:  gyömbér, tömjén 
Alapjegyek:  szantálfa, vanília, méz

FÁS JEGGYEL 
PURE 26
100026 
Jellege:  meleg és körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  guava, málna, bergamott, 

kókuszdió
Szívjegyek:  vízililiom, rózsa, bors, 

magnólia
Alapjegyek: szantálfa, vanília, kávé, 

karamell

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE 24
100024 
Jellege:  egzotikus, nagyon fűszeres
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, kömény és 

szegfűszeg
Szívjegyek:  mangó, kunkor, kardamom, 

ylang-ylang
Alapjegyek: pézsma, vanília, ámbra

PURE 173
100173 
Jellege:  álomszerű, derengő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ánizs, édesgyökér 
Szívjegyek: Jacaranda fa, keserű 

mandula
Alapjegyek: szantálfa, pézsma, moha

PURE 177
100177 
Jellege:  vágykeltő, meleg
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, babérlevél,
 rózsaszín bors
Szívjegyek:  sáfrány, narancsvirág 
Alapjegyek: tömjén, vanília, szantálfa

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 12
100012 
Jellege:  hipnotizáló, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  passióvirág 
Szívjegyek:  jázmin, muskátli 
Alapjegyek: vanília, juhar, vetiver

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

4 917 FT
98 340 FT / 1 l

PURE 
NŐK SZÁMÁRA 



30 31

CITROMOS JEGGYEL 
PURE 33
100033 
Jellege:  frissítő, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mangó, szicíliai citrom, alma 
Szívjegyek:  jázmin, bambusz, fehér 

rózsa
Alapjegyek: cédrus, ámbra

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 419
100419
Jellege:  optimista, hétköznapi
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrusfélék, grapefruit,
 bergamott, vizes jegyek, 

calone, dinnye, őszibarack
Szívjegyek:  fás jegyek, jázmin, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra

MANDARIN JEGGYEL 
PURE 23
100023 
Jellege:  érzéki, némi édességgel
Illatjegyek:
Fejjegyek:  liliom, vérnarancs 
Szívjegyek:  mandarin, jázmin, rózsa 
Alapjegyek: vanília, szantálfa, fehér 

pézsma

NARANCS JEGGYEL 
PURE 06
100006 
Jellege:  éteri, diszkrét
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, bergamott, menta 
Szívjegyek:  narancs, zöld tea 
Alapjegyek:  tölgyfazuzmó, ámbra

PURE 16
100016
Jellege:  mesés, lenyűgöző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, körte, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  orchidea 
Alapjegyek: pacsuli, karamella

PURE 34
100034
Jellege:  szabad, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  írisz, ananász, jácint, 

rózsaszín bors
Szívjegyek:  jázmin, citrom 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pézsma

PURE 80
100080 
Jellege:  meglepő, étvágygerjesztő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  eper szorbet, cseresznye, 

ananász
Szívjegyek: karamellizált pattogatott
 kukorica, viola, rózsa
Alapjegyek: pézsma, ámbra, pacsuli

VIRÁGOS JEGGYEL 
PURE 432
100432
Jellege:   elegáns, kecses
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  rózsa, jázmin 
Alapjegyek: fás, pézsmás jegyek

FÁS JEGGYEL 
PURE 18
100018 
Jellege:  sugárzó, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, narancsvirág 
Szívjegyek:  rózsa, jázmin, ylang-ylang 
Alapjegyek: fehér pézsma, vetiver, 

tonkabab, vanília

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 05
100005 
Jellege:  fondorlatos, modern
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, gardénia 
Szívjegyek: szantálfa, rózsa, koriander 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pacsuli

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

 FÁS 
elegáns és első osztályú

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
PURE 703
100703  
Jellege:  friss, könnyű és vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, feketeribizli, áfonya,
 tealevél
Szívjegyek:  vízililiom, fehér bazsarózsa 
Alapjegyek: vanília, pacsuli, pézsma

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE 241
100241
Jellege:  csábító, korlátlan, kecses
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, narancs 
Szívjegyek:  ylang-ylang, Casablanca
 liliom, narancsvirág
Alapjegyek: szantálfa, ámbra, gyanta,
 vanília

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

NŐK SZÁMÁRA 

CITRUSOS 
friss és élénkítő

98 340 FT / 1 l

PURE 



30 31

CITROMOS JEGGYEL 
PURE 33
100033 
Jellege:  frissítő, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mangó, szicíliai citrom, alma 
Szívjegyek:  jázmin, bambusz, fehér 

rózsa
Alapjegyek: cédrus, ámbra

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 419
100419
Jellege:  optimista, hétköznapi
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrusfélék, grapefruit,
 bergamott, vizes jegyek, 

calone, dinnye, őszibarack
Szívjegyek:  fás jegyek, jázmin, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra

MANDARIN JEGGYEL 
PURE 23
100023 
Jellege:  érzéki, némi édességgel
Illatjegyek:
Fejjegyek:  liliom, vérnarancs 
Szívjegyek:  mandarin, jázmin, rózsa 
Alapjegyek: vanília, szantálfa, fehér 

pézsma

NARANCS JEGGYEL 
PURE 06
100006 
Jellege:  éteri, diszkrét
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, bergamott, menta 
Szívjegyek:  narancs, zöld tea 
Alapjegyek:  tölgyfazuzmó, ámbra

PURE 16
100016
Jellege:  mesés, lenyűgöző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, körte, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  orchidea 
Alapjegyek: pacsuli, karamella

PURE 34
100034
Jellege:  szabad, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  írisz, ananász, jácint, 

rózsaszín bors
Szívjegyek:  jázmin, citrom 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pézsma

PURE 80
100080 
Jellege:  meglepő, étvágygerjesztő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  eper szorbet, cseresznye, 

ananász
Szívjegyek: karamellizált pattogatott
 kukorica, viola, rózsa
Alapjegyek: pézsma, ámbra, pacsuli

VIRÁGOS JEGGYEL 
PURE 432
100432
Jellege:   elegáns, kecses
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  rózsa, jázmin 
Alapjegyek: fás, pézsmás jegyek

FÁS JEGGYEL 
PURE 18
100018 
Jellege:  sugárzó, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, narancsvirág 
Szívjegyek:  rózsa, jázmin, ylang-ylang 
Alapjegyek: fehér pézsma, vetiver, 

tonkabab, vanília

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 05
100005 
Jellege:  fondorlatos, modern
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, gardénia 
Szívjegyek: szantálfa, rózsa, koriander 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pacsuli

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

 FÁS 
elegáns és első osztályú

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
PURE 703
100703  
Jellege:  friss, könnyű és vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, feketeribizli, áfonya,
 tealevél
Szívjegyek:  vízililiom, fehér bazsarózsa 
Alapjegyek: vanília, pacsuli, pézsma

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE 241
100241
Jellege:  csábító, korlátlan, kecses
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, narancs 
Szívjegyek:  ylang-ylang, Casablanca
 liliom, narancsvirág
Alapjegyek: szantálfa, ámbra, gyanta,
 vanília

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

4 917 FT
98 340 FT / 1 l

PURE 
NŐK SZÁMÁRA 

CITRUSOS 
friss és élénkítő
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Fedezd fel a vonzó kompozíciókat, amelyek a rejtelmes akkordok sokaságával lepnek meg. Válassz 
hozzád legjobban illő illatot.PURE ÚJDONSÁGOK 

FÉRFIAK SZÁMÁRA

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL
PURE 481
100481
Jellege:  modern, extravagáns, 

dacos
Illatjegyek:
Fejillatok:  bergamott, ciprus, friss 

virágok
Szívillatok:  írisz, levendula, világos fa
Bázisillatok: borostyán, írisz, pézsma

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 482
100482
Jellege:  izgató, friss, izgalmas
Illatjegyek:
Fejillatok:  citrom, sárga mandarin, 

ananász, alma, bergamott, 
zöld levelek, grapefruit

Szívillatok:  szerecsendió, fekete 
bors, sáfrány, gyömbér, 
narancsfa, kardamom

Bázisillatok: vanília, cédrus, borostyán, 
száraz fa, sztóraxfa, 
tonkabab, haiti vetiver

FOUGERE 
csábítóan férfias 

LEVENDULA JEGGYEL 
PURE 483
100483
Jellege:  érett, visszafogott, retro
Illatjegyek:
Fejillatok:  alma, mandarin, narancs, 

fahéj, zsálya
Szívillatok:  levendula, pacsuli, 

rozmaring
Bázisillatok: szantálfa, olajfa

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

4 917 FT
98 340 FT / 1 l
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Fedezd fel a vonzó kompozíciókat, amelyek a rejtelmes akkordok sokaságával lepnek meg. Válassz 
hozzád legjobban illő illatot.PURE ÚJDONSÁGOK 

FÉRFIAK SZÁMÁRA
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erőteljes és vad
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100481
Jellege:  modern, extravagáns, 
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Illatjegyek:
Fejillatok:  bergamott, ciprus, friss 

virágok
Szívillatok:  írisz, levendula, világos fa
Bázisillatok: borostyán, írisz, pézsma

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 482
100482
Jellege:  izgató, friss, izgalmas
Illatjegyek:
Fejillatok:  citrom, sárga mandarin, 

ananász, alma, bergamott, 
zöld levelek, grapefruit

Szívillatok:  szerecsendió, fekete 
bors, sáfrány, gyömbér, 
narancsfa, kardamom

Bázisillatok: vanília, cédrus, borostyán, 
száraz fa, sztóraxfa, 
tonkabab, haiti vetiver

FOUGERE 
csábítóan férfias 

LEVENDULA JEGGYEL 
PURE 483
100483
Jellege:  érett, visszafogott, retro
Illatjegyek:
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PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml
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Egy jól megválasztott illat többet mond ezer szónál: meghatározza az egyéniségét, hangsúlyozza a 
temperamentumát, és leírja a személyiségét. Ugyanolyan fontos, mint egy jól szabott öltöny. Így javasoljuk, 
hogy válassza ki az ön számára megfelelő illatot. A PARFÜMÖT, amely a siker illatát jelenti Önnek.

ÁMBRA JEGGYEL 
PURE 64
100064 
Jellege:  ízléses és érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, cédrus, ánizs 
Szívjegyek:  rozmaring, olajfa virág 
Alapjegyek: pézsma, guaiacum, 

tonkabab

FÁS JEGGYEL
PURE 471
100471 
Jellege:  titokzatos, extravagáns
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, narancs 
Szívjegyek:  fahéj, dohány, szegfűszeg 
Alapjegyek: pacsuli, tonkabab, mirha

PURE 475
100475 
Jellege:  meleg, vonzó 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, mandarin, 

citrom, kardamom
Szívjegyek:  levendula, jázmin, ciklámen 

Alapjegyek: cédrus, 
pézsma, pacsuli,

 tonkabab

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 478
100478
Jellege:  frissítő, szenvedélyes, 

modern
Illatjegyek:
Fejillat:  grapefruit, yuzu, narancs, 

zöld alma
Szívillat:  muskátli, gyömbér, 

görögdinnye, fahéj, 
szegfűszeg

Alapillat:  cédrusfa, szantálfa, wetiver, 
borostyán

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

FŰSZERES JEGGYEL 
PURE 224
100224 
Jellege:  édes, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, grapefruit, fű 
Szívjegyek:  sáfrány, ibolya,
 szerecsendió, jázmin
Alapjegyek: cukornád, vanília, ámbra

PURE 466
100466 
Jellege:  szexi, csábító, füstös
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, bazsalikom,
 levendula, narancs, citrom
Szívjegyek: almavirág, kunkor, vizes
 jegyek, görögdinnye, 

szegfűszeg
Alapjegyek: pézsma, cédrusfa,
 tonkabab, szantálfa, 

guajakfa

VIRÁGOS JEGGYEL 
PURE 52
100052 
Jellege:  magával ragadó, ösztönző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  alma, bergamott, menta 
Szívjegyek:  jázmin, geránium, levendula 
Alapjegyek: fahéj, szegfűszeg, pézsma

PURE 465
100465 
Jellege:  meggyőző, aromás 
Illatjegyek:
Fejjegyek:   kardamom, bergamott,
 citrom, menta, narancs
Szívjegyek:  zsálya, levendula,
 narancsvirág, tonkabab, 

keserűnarancs
Alapjegyek: szantálfa, vanília, ámbra,
 Pézsma

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

FÉRFIAK SZÁMÁRA
98 340 FT / 1 l

PURE 
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Illatjegyek:
Fejillat:  grapefruit, yuzu, narancs, 

zöld alma
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szegfűszeg

Alapillat:  cédrusfa, szantálfa, wetiver, 
borostyán

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad
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Alapjegyek: pézsma, cédrusfa,
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VIRÁGOS JEGGYEL 
PURE 52
100052 
Jellege:  magával ragadó, ösztönző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  alma, bergamott, menta 
Szívjegyek:  jázmin, geránium, levendula 
Alapjegyek: fahéj, szegfűszeg, pézsma

PURE 465
100465 
Jellege:  meggyőző, aromás 
Illatjegyek:
Fejjegyek:   kardamom, bergamott,
 citrom, menta, narancs
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PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

4 917 FT
98 340 FT / 1 l

PURE 
FÉRFIAK SZÁMÁRA
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PURE 
FÉRFIAK SZÁMÁRA

PURE 479
100479
Jellege:  friss, bátor, kifinomult
Illatjegyek:
Fejillat:  Szicíliai bergamot, olasz 

citrom
Szívillat: i bolyalevelek, muskátli, vad 

jázmin
Alapillat:  fehér pézsma, tölgyfa 

moha, cédrusfa

VIZES JEGGYEL 
PURE 457
100457 
Jellege:  friss, minimalista
Illatjegyek:
Fejjegyek:  grépfrút, mandarin, vizes 

jegyek
Szívjegyek:  jázmin, babérlevél 
Alapjegyek: ámbra, pacsuli, 

tölgyfazuzmó

PURE 474
100474 
Jellege:  független, vonzó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  menta, citrom 
Szívjegyek:  kardamom, geránium,
 tengeri jegyek
Alapjegyek: cédrus, pézsma, pacsuli, 

szantálfa

FÁS  
elegáns és első osztályú

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
PURE 55
100055 
Jellege:  világos és elegáns
Illatjegyek:
Fejjegyek: koriander, alma 
Szívjegyek:  tömjén, szecsuáni bors 
Alapjegyek: vanília, fás jegyek

PURE 472
100472 
Jellege:  kifejező, fényűző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, feketeribizli, 

lime
Szívjegyek:  alma, ananász, rozmaring, 

gyanta
Alapjegyek: pézsma, pacsuli, cédrus

FOUGERE 
csábítóan férfias

FERN JEGGYEL 
PURE 43
100043 
Jellege:  energizáló, magával ragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, kumkvuat,
 rózsaszín bors
Szívjegyek:  koriander, frézia, kardamom 
Alapjegyek: bőr jegyek, jacaranda fa

PURE 135
100135 
Jellege:  meglepő, intenzív
Illatjegyek:
Fejjegyek:  keserű narancs, mandarin 
Szívjegyek:  cipruska, tengerfű 
Alapjegyek:  ámbra, fás jegyek

LEVENDULA JEGGYEL 
PURE 54
100054 
Jellege:  rejtélyes, friss 
Illatjegyek:
Fejjegyek:  menta, bergamott, rum 
Szívjegyek:  cédrus, zsálya, levendula 
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, vetiver, bőr

PURE 473
100473 
Jellege:  friss, nemes, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, rózsaszín bors 
Szívjegyek:  borostyán, levendula 
Alapjegyek:  pacsuli, vetiver, száraz fa

PURE 480
100480
Jellege:  sajátos, harmonikus, 

titokzatos
Illatjegyek:
Fejillat:  citrom, bergamot, neroli
Szívillat:  muskátli, jácint, levendula, 

muskotályzsálya, 
körömvirág

Alapillat:  cédrusfa, tonka bab, 
borostyán, tölgyfa moha, 
pézsma

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

FÁS JEGGYEL 
PURE 56
100056 
Jellege:  vágykeltő, vibráló
Illatjegyek:
Fejjegyek:  grépfrút, levendula,
 szerecsendió virág, lonc
Szívjegyek: málna, kunkor, szegfűszeg 
Alapjegyek: cédrus, gyanta, boróka

MANDARIN JEGGYEL 
PURE 134
100134
Jellege:  frissítő, magával ragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  keserű narancs, citrom, 

bergamott
Szívjegyek: rozmaring, tengeri fű, ibolya 
Alapjegyek: pacsuli, cédrus, ámbra

PURE 452
100452 
Jellege:  nagyon frissítő, ragyogó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  aldehid, menta, citrusfélék, 

vizes jegyek
Szívjegyek: neroli, cédrus, bors, ciprus 
Alapjegyek: tonkabab, vanília, vetiver

CITRUSOS 
friss és élénkítő

CITROMOS JEGGYEL 
PURE 57
100057 
Jellege:  napfénnyel telt, csodálatos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  szilva, alma, bergamott 
Szívjegyek:  fahéj, rózsaszín bors 
Alapjegyek: vanília, jamaikai rum

NARANCS JEGGYEL 
PURE 93
100093 
Jellege:  modern, élénk
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rozmaring, 

bergamott
Szívjegyek: ciklámen, levendula, jázmin,
 gyömbér
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, borostyán

AZ ÁMBRA ÉS 
A PÉZSMA JEGYEIVEL
PURE 110
100110 
Jellege:  egy kissé szemtelen, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  levendula, bergamott, 

kardamom
Szívjegyek: rózsa, narancsvirág, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra, vanília

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml
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PURE 
FÉRFIAK SZÁMÁRA
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PURE 474
100474 
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Illatjegyek:
Fejjegyek:  menta, citrom 
Szívjegyek:  kardamom, geránium,
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100055 
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100043 
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Illatjegyek:
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Fejjegyek:  menta, bergamott, rum 
Szívjegyek:  cédrus, zsálya, levendula 
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, vetiver, bőr
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Illatjegyek:
Fejjegyek:  szilva, alma, bergamott 
Szívjegyek:  fahéj, rózsaszín bors 
Alapjegyek: vanília, jamaikai rum

NARANCS JEGGYEL 
PURE 93
100093 
Jellege:  modern, élénk
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rozmaring, 

bergamott
Szívjegyek: ciklámen, levendula, jázmin,
 gyömbér
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, borostyán

AZ ÁMBRA ÉS 
A PÉZSMA JEGYEIVEL
PURE 110
100110 
Jellege:  egy kissé szemtelen, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  levendula, bergamott, 

kardamom
Szívjegyek: rózsa, narancsvirág, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra, vanília

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  50 ml

4 917 FT
98 340 FT / 1 l



38  39

Végső simításokat keres, miközben készül a tökéletes randevúra? VÁLASSZA A PHEROMONE 
ILLATOT. Legyen emlékezetes. Ezzel a parfümmel sehol nem marad észrevétlen. A feromonok olyan 
szagtalan anyagok, amelyek parfümhöz adva fokozzák hatásukat. Az Ön titkos fegyvere, növeli az 
önbizalmát és a vonzerejét. A csábítás sohasem volt ilyen egyszerű.

CHARM 
16

120016
34

120034
97

120097

173
120173

413
120413

 SEDUCTION
52
120052

110
120110

473
120473

 SUCCESS
64
120064

134
120134

472
120472

 SELF-CONFIDENCE
56
120056

135
120135

457
120457

SUCCESS   
01

120001
33

120033
81

120081

98
120098

436
120436

FLIRT   
05

120005
10

120010
18

120018
20

120020

23
120023

101
120101

431
120431

NŐK SZÁMÁRA FÉRFIAK SZÁMÁRA

PHEROMONE 
NŐK ÉS FÉRFIAK SZÁMÁRA 

PERFÜM
Űrtartalom:  50 ml



38  39

Végső simításokat keres, miközben készül a tökéletes randevúra? VÁLASSZA A PHEROMONE 
ILLATOT. Legyen emlékezetes. Ezzel a parfümmel sehol nem marad észrevétlen. A feromonok olyan 
szagtalan anyagok, amelyek parfümhöz adva fokozzák hatásukat. Az Ön titkos fegyvere, növeli az 
önbizalmát és a vonzerejét. A csábítás sohasem volt ilyen egyszerű.

CHARM 
16

120016
34

120034
97

120097

173
120173

413
120413

 SEDUCTION
52
120052

110
120110

473
120473

 SUCCESS
64
120064

134
120134

472
120472

 SELF-CONFIDENCE
56
120056

135
120135

457
120457

SUCCESS   
01

120001
33

120033
81

120081

98
120098

436
120436

FLIRT   
05

120005
10

120010
18

120018
20

120020

23
120023

101
120101

431
120431

NŐK SZÁMÁRA FÉRFIAK SZÁMÁRA

PHEROMONE 
NŐK ÉS FÉRFIAK SZÁMÁRA 

PERFÜM
Űrtartalom:  50 ml

5 361 FT
107 220 FT / 1 l
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MANDARIN JEGGYEL
INTENSE 23
110023 
Romantikus és vidám

CIPRUS  
vonzó és csábító 
GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
INTENSE 05
110005 
Lángra lobbantja az érzékeket

INTENSE 16
110016  
Csábító édesség

FÁS JEGGYEL 
INTENSE 18
110018 
Enyhe provokáció

ORIENTÁLIS  
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL 
INTENSE 09
110009
Fedezzen fel egy titkot

INTENSE 436
110436
Magabiztosságot ad

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
INTENSE 98
110098 
Üzleti elegancia

INTENSE 413
110413 
Felszabadult

FŰSZERES JEGGYEL 
INTENSE 173
110173  
Egzotikus utazás

INTENSE 97
110097
Mindig stilusban

ZÖLD JEGGYEL 
INTENSE 81
110081 
Friss és finom

ALDEHID JEGGYEL 
INTENSE 21
110021  
Klasszikus

CITRUSOS   
friss és élénkítő 
CITROMOS JEGGYEL 
INTENSE 33
110033 
Frissítő és energikus

VIRÁGOS  
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
INTENSE 10
110010  
Illat, ami provokál

INTENSE 17
110017 
A csábítás ereje

INTENSE 25
110025 
Elbűvölő összeállítás

ORIENTÁLIS JEGGYEL  
INTENSE 20
110020
Szenvedély robbanása

NŐK SZÁMÁRA 
Illat: 30%

INTENSE 
NŐK ÉS FÉRFIAK SZÁMÁRA  

PERFÜM
Űrtartalom:  50 ml

Illat, amely tartós. Öröm, ami nem múlik el. Az INTENSE parfümök garantálják az intenzív érzést, amely minden 
órával fokozódik. Az illatanyag akár 30%-os koncentrációjának köszönhetően hihetetlenül hosszú ideig fogod 
őket élvezni. 

Kölni (3-5%)

Eau de toilette (16% alatt)

Eau de Parfum (16% alatt)

PARFÜM (20%)

INTENSE (24-30%)

FÉRFIAK SZÁMÁRA 
Illat: 24%

CIPRUSOS   
vonzó és csábító

FÁS JEGGYEL 
INTENSE 56
110056
Határozottan modern

AZ ÁMBRA ÉS A 
PÉZSMA JEGYEIVEL 
INTENSE 110
110110 
Felszabadult, férfias és bátor

FOUGERE 
csábítóan férfias

FERN JEGGYEL  
INTENSE 43
110043  
Unaloműző

LEVENDULA JEGGYEL
INTENSE 473
110473 
Lázadó lelke 

ORIENTÁLIS  
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL 
INTENSE 52
110052 
A huszonegyedik századi ember 
meghatározása

ÁMBRA JEGGYEL
INTENSE 64
110064   
Az elegancia ereje

CITRUS  
friss és élénkítő

MANDARIN JEGGYEL 
INTENSE 134
110134
A könnyedség lényege

FÁS  
elegáns és első osztályú 
GYÜMÖLCS JEGGYEL
INTENSE 472
110472 
Karaktere lenyűgöz

VÍZI JEGGYEL
INTENSE 457
110457 
Serkent a cselekvésre



40 41

MANDARIN JEGGYEL
INTENSE 23
110023 
Romantikus és vidám

CIPRUS  
vonzó és csábító 
GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
INTENSE 05
110005 
Lángra lobbantja az érzékeket

INTENSE 16
110016  
Csábító édesség

FÁS JEGGYEL 
INTENSE 18
110018 
Enyhe provokáció

ORIENTÁLIS  
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL 
INTENSE 09
110009
Fedezzen fel egy titkot

INTENSE 436
110436
Magabiztosságot ad

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
INTENSE 98
110098 
Üzleti elegancia

INTENSE 413
110413 
Felszabadult

FŰSZERES JEGGYEL 
INTENSE 173
110173  
Egzotikus utazás

INTENSE 97
110097
Mindig stilusban

ZÖLD JEGGYEL 
INTENSE 81
110081 
Friss és finom

ALDEHID JEGGYEL 
INTENSE 21
110021  
Klasszikus

CITRUSOS   
friss és élénkítő 
CITROMOS JEGGYEL 
INTENSE 33
110033 
Frissítő és energikus

VIRÁGOS  
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
INTENSE 10
110010  
Illat, ami provokál

INTENSE 17
110017 
A csábítás ereje

INTENSE 25
110025 
Elbűvölő összeállítás

ORIENTÁLIS JEGGYEL  
INTENSE 20
110020
Szenvedély robbanása

NŐK SZÁMÁRA 
Illat: 30%

INTENSE 
NŐK ÉS FÉRFIAK SZÁMÁRA  

PERFÜM
Űrtartalom:  50 ml

6 015 FT
120 300 FT / 1 l

Illat, amely tartós. Öröm, ami nem múlik el. Az INTENSE parfümök garantálják az intenzív érzést, amely minden 
órával fokozódik. Az illatanyag akár 30%-os koncentrációjának köszönhetően hihetetlenül hosszú ideig fogod 
őket élvezni. 

Kölni (3-5%)

Eau de toilette (16% alatt)

Eau de Parfum (16% alatt)

PARFÜM (20%)

INTENSE (24-30%)

FÉRFIAK SZÁMÁRA 
Illat: 24%

CIPRUSOS   
vonzó és csábító

FÁS JEGGYEL 
INTENSE 56
110056
Határozottan modern

AZ ÁMBRA ÉS A 
PÉZSMA JEGYEIVEL 
INTENSE 110
110110 
Felszabadult, férfias és bátor

FOUGERE 
csábítóan férfias

FERN JEGGYEL  
INTENSE 43
110043  
Unaloműző

LEVENDULA JEGGYEL
INTENSE 473
110473 
Lázadó lelke 

ORIENTÁLIS  
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL 
INTENSE 52
110052 
A huszonegyedik századi ember 
meghatározása

ÁMBRA JEGGYEL
INTENSE 64
110064   
Az elegancia ereje

CITRUS  
friss és élénkítő

MANDARIN JEGGYEL 
INTENSE 134
110134
A könnyedség lényege

FÁS  
elegáns és első osztályú 
GYÜMÖLCS JEGGYEL
INTENSE 472
110472 
Karaktere lenyűgöz

VÍZI JEGGYEL
INTENSE 457
110457 
Serkent a cselekvésre
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A parfümök mindig kísérték az embert. Sokat mondanak a felhasználójáról - hangsúlyozzák a 
személyiségét, igazolják az ízlését és a jellemét. A különleges kompozíciók között biztosan megtalálod 
azokat, amelyeket a sajátodnak mondhatod. Engedd meg, hogy a klasszikus illatok elcsábítsanak.

VIZES JEGGYEL 
FM 07 
160007
Jellege:  kiegyensúlyozott, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, bazsarózsa, 

cukorborsó 
Szívjegyek:  frézia, jázmin, liliom 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, pézsma

FM 174  
160174
Jellege:  mágikus, vibráló
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, licsi
Szívjegyek: liliom, magnólia, jázmin, 

gyömbér, bors
Alapjegyek: borostyán, pézsma

FM 700  
160700
Jellege:  nőies, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, alma, ibolyalevelek
Szívjegyek:  bazsarózsa, liliom 
Alapjegyek: cédrusfa, pézsma,
 borostyán

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
FM 20 
160020
Jellege:  csábító, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  illatcserje, fekete tea, 

bergamott
Szívjegyek:  rózsa, frézia, magnólia, 

orchidea
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

FM 97 
160097
Jellege:  gyönyörű, bársonyos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, liliom, rózsa 
Szívjegyek:  liliom, muskátli, pálmafa,  

nárcisz
Alapjegyek: feketeribizli, pézsma,  

tölgyfazuzmó

FM 132 
160132
Jellege:  különleges, intenzív
Illatjegyek:
Fejjegyek:  gyömbér, kardamom, bors, 

narancs
Szívjegyek:  tubarózsa, kókuszdió,
 muskátli, bazsarózsa
Alapjegyek: ámbra, pézsma

FM 183  
160183
Jellege:  határozott, erős
Illatjegyek:
Fejjegyek:  áfonya, rózsaborsó, 

tamarind
Szívjegyek:  fekete ibolya, kakaó, rózsa,
 hunyor
Alapjegyek: pacsuli, vanília, massoia fa

VIRÁGOS   
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 10 
160010
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, borostyánlevél, 

champak virág
Szívjegyek: jázmin, afrikai orchidea,
 rózsa
Alapjegyek: amarántfa, szeder, pézsma

FM 17  
160017
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, őszibarack, alma 
Szívjegyek:  frézia, liliom, mimóza,
 tubarózsa, jázmin
Alapjegyek: cédrus, ylang-ylang, pézsma

FM 25 
160025
Jellege:  harmonikus, kissé hetyke
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöld alma, vizes jegyek 
Szívjegyek: jázmin, frézia, írisz, passió 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, vanília

FM 180  
160180
Jellege:  csábító, változékony
Illatjegyek:
Fejjegyek:  licsi, málna, rózsa 
Szívjegyek:  frézia, liliom, cédrus 
Alapjegyek:  vanília, borostyán, vetiver

FM 427
160427
Jellege:  vidám, bájos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  málna, bergamott 
Szívjegyek:  rózsa, írisz, ibolya 
Alapjegyek:  pacsul

FM 701  
160701
Jellege:  vonzó, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rebarbara, alma 
Szívjegyek:  jázmin, liliom, frézia 
Alapjegyek:  pézsma, őszibarack

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  30 ml

2 848 FT
94 933FT FT / 1 l

CLASSIC COLLECTION 
NŐK SZÁMÁRA 
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A parfümök mindig kísérték az embert. Sokat mondanak a felhasználójáról - hangsúlyozzák a 
személyiségét, igazolják az ízlését és a jellemét. A különleges kompozíciók között biztosan megtalálod 
azokat, amelyeket a sajátodnak mondhatod. Engedd meg, hogy a klasszikus illatok elcsábítsanak.

VIZES JEGGYEL 
FM 07 
160007
Jellege:  kiegyensúlyozott, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, bazsarózsa, 

cukorborsó 
Szívjegyek:  frézia, jázmin, liliom 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, pézsma

FM 174  
160174
Jellege:  mágikus, vibráló
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, licsi
Szívjegyek: liliom, magnólia, jázmin, 

gyömbér, bors
Alapjegyek: borostyán, pézsma

FM 700  
160700
Jellege:  nőies, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, alma, ibolyalevelek
Szívjegyek:  bazsarózsa, liliom 
Alapjegyek: cédrusfa, pézsma,
 borostyán

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
FM 20 
160020
Jellege:  csábító, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  illatcserje, fekete tea, 

bergamott
Szívjegyek:  rózsa, frézia, magnólia, 

orchidea
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

FM 97 
160097
Jellege:  gyönyörű, bársonyos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, liliom, rózsa 
Szívjegyek:  liliom, muskátli, pálmafa,  

nárcisz
Alapjegyek: feketeribizli, pézsma,  

tölgyfazuzmó

FM 132 
160132
Jellege:  különleges, intenzív
Illatjegyek:
Fejjegyek:  gyömbér, kardamom, bors, 

narancs
Szívjegyek:  tubarózsa, kókuszdió,
 muskátli, bazsarózsa
Alapjegyek: ámbra, pézsma

FM 183  
160183
Jellege:  határozott, erős
Illatjegyek:
Fejjegyek:  áfonya, rózsaborsó, 

tamarind
Szívjegyek:  fekete ibolya, kakaó, rózsa,
 hunyor
Alapjegyek: pacsuli, vanília, massoia fa

VIRÁGOS   
nagyon nőies

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 10 
160010
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, borostyánlevél, 

champak virág
Szívjegyek: jázmin, afrikai orchidea,
 rózsa
Alapjegyek: amarántfa, szeder, pézsma

FM 17  
160017
Jellege:  izgató, édes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, őszibarack, alma 
Szívjegyek:  frézia, liliom, mimóza,
 tubarózsa, jázmin
Alapjegyek: cédrus, ylang-ylang, pézsma

FM 25 
160025
Jellege:  harmonikus, kissé hetyke
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöld alma, vizes jegyek 
Szívjegyek: jázmin, frézia, írisz, passió 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, vanília

FM 180  
160180
Jellege:  csábító, változékony
Illatjegyek:
Fejjegyek:  licsi, málna, rózsa 
Szívjegyek:  frézia, liliom, cédrus 
Alapjegyek:  vanília, borostyán, vetiver

FM 427
160427
Jellege:  vidám, bájos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  málna, bergamott 
Szívjegyek:  rózsa, írisz, ibolya 
Alapjegyek:  pacsul

FM 701  
160701
Jellege:  vonzó, érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rebarbara, alma 
Szívjegyek:  jázmin, liliom, frézia 
Alapjegyek:  pézsma, őszibarack

PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  30 ml

l

CLASSIC COLLECTION 
NŐK SZÁMÁRA 
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PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  30 ml

FM 257 
160257
Jellege:  kifinomult, meglepő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  rózsa, lonc, mandarin 
Szívjegyek:  százszorszép, jázmin 
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

FM 431   
160431
Jellege:  merész, érzéki, elbűvölő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, alma 
Szívjegyek:  jázmin, liliom 
Alapjegyek: tonkabab, pézsma

FM 436  
160436
Jellege:  elbűvölő, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kókuszdió, mogyoró, liliom 
Szívjegyek:  narancsvirág, rózsa 
Alapjegyek: kasmírfa, vanília, borostyán

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 12 
160012
Jellege:  hipnotizáló, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  passióvirág 
Szívjegyek:  jázmin, muskátli 
Alapjegyek:  vanília, juhar, vetiver

FM 98  
160098
Jellege:  friss, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, bergamott,
 citrom
Szívjegyek: jázmin, liliom, rózsa 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, 

borostyán

FM 413  
160413
Jellege:  nagyon édes, kissé kacér
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, körte 
Szívjegyek:  írisz, jázmin, narancsvirág
Alapjegyek: csokoládé praliné, pacsuli, 

vanília

CITRUSOS JEGGYEL 
FM 702  
160702
Jellege:  kifejező, szenvedélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, vizes
  jegyek
Szívjegyek: jázmin, geránium, liliom 
Alapjegyek: pézsma, borostyán

FÁS JEGGYEL 
FM 414   
160414
Jellege:  független, nagyon nőies
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kaktusz
Szívjegyek:  rózsaszín frézia, jázmin, 

rózsa
Alapjegyek: cédrus, fás jegyek

CITRUSOS 
friss és élénkítő

NARANCS JEGGYEL 
FM 06 
160006
Jellege:  zwiewny, dyskretny
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, bergamott, menta 
Szívjegyek:  narancs, zöld tea 
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, ámbra

MANDARIN JEGGYEL 
FM 23 
160023
Jellege:  érzéki, némi édességgel
Illatjegyek:
Fejjegyek:  liliom, vérnarancs 
Szívjegyek:  mandarin, jázmin, rózsa 
Alapjegyek: vanília, szantálfa, fehér 

pézsma

FM 81
160081
Jellege:  különc, de lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöldalma, uborka, magnólia 
Szívjegyek: liliom, rózsa, ibolya 
Alapjegyek: szantálfa, ámbra

ALDEHID JEGGYEL 
FM 21  
160021
Jellege:  klasszikus, meleg és 

körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  aldehid, ylang-ylang, 

narancsvirág
Szívjegyek:  rózsa, liliom, írisz 
Alapjegyek: cibet, tölgyfazuzmó, 

szantálfa

VIRÁGOS   
nagyon nőies

ZÖLD JEGGYEL 
FM 01 
160001
Jellege:  hideg és meleg egyidőben
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, tea, áfonya 
Szívjegyek:  jázmin, bazsarózsa, 

vízililiom
Alapjegyek: fás jegyek, pacsuli

CITROMOS JEGGYEL 
FM 33  
160033
Jellege:  frissítő, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mangó, szicíliai citrom, alma 
Szívjegyek: jázmin, bambusz, fehér
 rózsa
Alapjegyek: cédrus, ámbra

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 419
160419
Jellege:  optimista, hétköznapi
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrusfélék, grapefruit,
 bergamott, vizes jegyek, 

calone, dinnye, őszibarack
Szívjegyek: fás jegyek, jázmin, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad 

VIRÁGOS JEGGYEL 
FM 09  
160009
Jellege:  felejthetetlen, varázslatos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ibolya, kardamom, zöld 

gyümölcsök
Szívjegyek:  mandula, jázmin 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

FM 101  
160101
Jellege:  felejthetetlen, kifinomult
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancsvirág, körte 
Szívjegyek:  gyömbér, tömjén 
Alapjegyek:  szantálfa, vanília, méz

CLASSIC COLLECTION 
NŐK SZÁMÁRA 
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PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  30 ml

34,50 FT
1150,00 FT / 1 l

FM 257 
160257
Jellege:  kifinomult, meglepő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  rózsa, lonc, mandarin 
Szívjegyek:  százszorszép, jázmin 
Alapjegyek: pézsma, pacsuli

FM 431   
160431
Jellege:  merész, érzéki, elbűvölő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, alma 
Szívjegyek:  jázmin, liliom 
Alapjegyek: tonkabab, pézsma

FM 436  
160436
Jellege:  elbűvölő, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kókuszdió, mogyoró, liliom 
Szívjegyek:  narancsvirág, rózsa 
Alapjegyek: kasmírfa, vanília, borostyán

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 12 
160012
Jellege:  hipnotizáló, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  passióvirág 
Szívjegyek:  jázmin, muskátli 
Alapjegyek:  vanília, juhar, vetiver

FM 98  
160098
Jellege:  friss, lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, bergamott,
 citrom
Szívjegyek: jázmin, liliom, rózsa 
Alapjegyek: szantálfa, cédrus, 

borostyán

FM 413  
160413
Jellege:  nagyon édes, kissé kacér
Illatjegyek:
Fejjegyek:  feketeribizli, körte 
Szívjegyek:  írisz, jázmin, narancsvirág
Alapjegyek: csokoládé praliné, pacsuli, 

vanília

CITRUSOS JEGGYEL 
FM 702  
160702
Jellege:  kifejező, szenvedélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, vizes
  jegyek
Szívjegyek: jázmin, geránium, liliom 
Alapjegyek: pézsma, borostyán

FÁS JEGGYEL 
FM 414   
160414
Jellege:  független, nagyon nőies
Illatjegyek:
Fejjegyek:  kaktusz
Szívjegyek:  rózsaszín frézia, jázmin, 

rózsa
Alapjegyek: cédrus, fás jegyek

CITRUSOS 
friss és élénkítő

NARANCS JEGGYEL 
FM 06 
160006
Jellege:  zwiewny, dyskretny
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, bergamott, menta 
Szívjegyek:  narancs, zöld tea 
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, ámbra

MANDARIN JEGGYEL 
FM 23 
160023
Jellege:  érzéki, némi édességgel
Illatjegyek:
Fejjegyek:  liliom, vérnarancs 
Szívjegyek:  mandarin, jázmin, rózsa 
Alapjegyek: vanília, szantálfa, fehér 

pézsma

FM 81
160081
Jellege:  különc, de lágy
Illatjegyek:
Fejjegyek:  zöldalma, uborka, magnólia 
Szívjegyek: liliom, rózsa, ibolya 
Alapjegyek: szantálfa, ámbra

ALDEHID JEGGYEL 
FM 21  
160021
Jellege:  klasszikus, meleg és 

körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  aldehid, ylang-ylang, 

narancsvirág
Szívjegyek:  rózsa, liliom, írisz 
Alapjegyek: cibet, tölgyfazuzmó, 

szantálfa

VIRÁGOS   
nagyon nőies

ZÖLD JEGGYEL 
FM 01 
160001
Jellege:  hideg és meleg egyidőben
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, tea, áfonya 
Szívjegyek:  jázmin, bazsarózsa, 

vízililiom
Alapjegyek: fás jegyek, pacsuli

CITROMOS JEGGYEL 
FM 33  
160033
Jellege:  frissítő, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mangó, szicíliai citrom, alma 
Szívjegyek: jázmin, bambusz, fehér
 rózsa
Alapjegyek: cédrus, ámbra

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 419
160419
Jellege:  optimista, hétköznapi
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrusfélék, grapefruit,
 bergamott, vizes jegyek, 

calone, dinnye, őszibarack
Szívjegyek: fás jegyek, jázmin, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad 

VIRÁGOS JEGGYEL 
FM 09  
160009
Jellege:  felejthetetlen, varázslatos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ibolya, kardamom, zöld 

gyümölcsök
Szívjegyek:  mandula, jázmin 
Alapjegyek: vanília, pézsma, ámbra

FM 101  
160101
Jellege:  felejthetetlen, kifinomult
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancsvirág, körte 
Szívjegyek:  gyömbér, tömjén 
Alapjegyek:  szantálfa, vanília, méz

CLASSIC COLLECTION 
NŐK SZÁMÁRA 
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PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  30 ml

FÁS   
elegáns és első osztályú

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
FM 703  
160703
Jellege:  świeży, lekki, radosny
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, feketeribizli, áfonya,
 tealevél
Szívjegyek:  vízililiom, fehér bazsarózsa 
Alapjegyek: vanília, pacsuli, pézsma

ÁMBRA JEGGYEL 
FM 32   
160032
Jellege:  lenyűgöző, rejtélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, kókuszdió,
 mandarin, selyemcukor
Szívjegyek:  szeder, mangó, szilva, méz 
Alapjegyek: vanília, csokoládé,  

karamella

FÁS JEGGYEL 
FM 26   
 160026
Jellege:  meleg és körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  guava, málna, bergamott, 

kókuszdió
Szívjegyek:  vízililiom, rózsa, bors, 

magnólia
Alapjegyek: szantálfa, vanília, kávé, 

karamell

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 426  
160426
Jellege:  merész, addiktiv
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, neroli 
Szívjegyek: narancsvirág, málna, jázmin 
Alapjegyek: pacsuli, vanília, kasmírfa 

FŰSZERES JEGGYEL 
FM 24 
160024
Jellege:  egzotikus, nagyon fűszeres
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, kömény és 

szegfűszeg
Szívjegyek:  mangó, kunkor, kardamom, 

ylang-ylang
Alapjegyek: pézsma, vanília, ámbra

FM 173  
160173
Jellege:  álomszerű, derengő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ánizs, édesgyökér 
Szívjegyek:  Jacaranda fa, keserű 

mandula
Alapjegyek: szantálfa, pézsma, moha

FM 177 
160177
Jellege:  vágykeltő, meleg
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, babérlevél,
 rózsaszín bors
Szívjegyek:  sáfrány, narancsvirág 
Alapjegyek: tömjén, vanília, szantálfa

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 05  
160005
Jellege:  fondorlatos, modern
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, gardénia 
Szívjegyek:  szantálfa, rózsa, koriander 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pacsuli

CLASSIC COLLECTION 
NŐK SZÁMÁRA 

FM 16  
160016
Jellege:  mesés, lenyűgöző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, körte, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  orchidea 
Alapjegyek:  pacsuli, karamella

FM 34   
160034
Jellege:  szabad, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  írisz, ananász, jácint, 

rózsaszín bors
Szívjegyek:  jázmin, citrom 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pézsma

FM 80    
160080
Jellege:  meglepő, étvágygerjesztő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  eper szorbet, cseresznye, 

ananász
Szívjegyek:  karamellizált pattogatott
 kukorica, viola, rózsa
Alapjegyek: pézsma, ámbra, pacsuli

FÁS JEGGYEL 
FM 18    
160018
Jellege:  sugárzó, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, narancsvirág 
Szívjegyek:  rózsa, jázmin, ylang-ylang 
Alapjegyek: fehér pézsma, vetiver,
 tonkabab, vanília

VIRÁGOS JEGGYEL 
FM 432   
160432
Jellege:  elegáns, kecses
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  rózsa, jázmin 
Alapjegyek:  fás, pézsmás jegyek
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PERFÜM
Illatanyag: 20% | Űrtartalom:  30 ml

2 848 FT
94 933 FT / 1 l

FÁS   
elegáns és első osztályú

ORIENTÁLIS JEGGYEL 
FM 703  
160703
Jellege:  świeży, lekki, radosny
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, feketeribizli, áfonya,
 tealevél
Szívjegyek:  vízililiom, fehér bazsarózsa 
Alapjegyek: vanília, pacsuli, pézsma

ÁMBRA JEGGYEL 
FM 32   
160032
Jellege:  lenyűgöző, rejtélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  dinnye, kókuszdió,
 mandarin, selyemcukor
Szívjegyek:  szeder, mangó, szilva, méz 
Alapjegyek: vanília, csokoládé,  

karamella

FÁS JEGGYEL 
FM 26   
 160026
Jellege:  meleg és körbeölelő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  guava, málna, bergamott, 

kókuszdió
Szívjegyek:  vízililiom, rózsa, bors, 

magnólia
Alapjegyek: szantálfa, vanília, kávé, 

karamell

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 426  
160426
Jellege:  merész, addiktiv
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, neroli 
Szívjegyek: narancsvirág, málna, jázmin 
Alapjegyek: pacsuli, vanília, kasmírfa 

FŰSZERES JEGGYEL 
FM 24 
160024
Jellege:  egzotikus, nagyon fűszeres
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, kömény és 

szegfűszeg
Szívjegyek:  mangó, kunkor, kardamom, 

ylang-ylang
Alapjegyek: pézsma, vanília, ámbra

FM 173  
160173
Jellege:  álomszerű, derengő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ánizs, édesgyökér 
Szívjegyek:  Jacaranda fa, keserű 

mandula
Alapjegyek: szantálfa, pézsma, moha

FM 177 
160177
Jellege:  vágykeltő, meleg
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, babérlevél,
 rózsaszín bors
Szívjegyek:  sáfrány, narancsvirág 
Alapjegyek: tömjén, vanília, szantálfa

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL
FM 05  
160005
Jellege:  fondorlatos, modern
Illatjegyek:
Fejjegyek:  frézia, gardénia 
Szívjegyek:  szantálfa, rózsa, koriander 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pacsuli

CLASSIC COLLECTION 
NŐK SZÁMÁRA 

FM 16  
160016
Jellege:  mesés, lenyűgöző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, körte, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  orchidea 
Alapjegyek:  pacsuli, karamella

FM 34   
160034
Jellege:  szabad, vidám
Illatjegyek:
Fejjegyek:  írisz, ananász, jácint, 

rózsaszín bors
Szívjegyek:  jázmin, citrom 
Alapjegyek: vanília, vetiver, pézsma

FM 80    
160080
Jellege:  meglepő, étvágygerjesztő
Illatjegyek:
Fejjegyek:  eper szorbet, cseresznye, 

ananász
Szívjegyek:  karamellizált pattogatott
 kukorica, viola, rózsa
Alapjegyek: pézsma, ámbra, pacsuli

FÁS JEGGYEL 
FM 18    
160018
Jellege:  sugárzó, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  narancs, narancsvirág 
Szívjegyek:  rózsa, jázmin, ylang-ylang 
Alapjegyek: fehér pézsma, vetiver,
 tonkabab, vanília

VIRÁGOS JEGGYEL 
FM 432   
160432
Jellege:  elegáns, kecses
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, bergamott, zöld 

jegyek
Szívjegyek:  rózsa, jázmin 
Alapjegyek:  fás, pézsmás jegyek
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FOUGERE 
csábítóan férfias

FERN JEGGYEL 
FM 43  
160043
Jellege:  energizáló, magával ragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, kumkvuat,
 rózsaszín bors
Szívjegyek:  koriander, frézia, kardamom 
Alapjegyek: bőr jegyek, jacaranda fa

FM 135   
160135
Jellege:  meglepő, intenzív
Illatjegyek:
Fejjegyek:  keserű narancs, mandarin 
Szívjegyek: cipruska, tengerfű 
Alapjegyek: ámbra, fás jegyek

LEVENDULA JEGGYEL 
FM 54 
160054
Jellege:  rejtélyes, friss
Illatjegyek:
Fejjegyek:  menta, bergamott, rum 
Szívjegyek: cédrus, zsálya, levendula 
Alapjegyek:tölgyfazuzmó, vetiver, bőr

FM 473
160473
Jellege:  friss, nemes, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, rózsaszín bors 
Szívjegyek:  borostyán, levendula 
Alapjegyek:  pacsuli, vetiver, száraz fa

CITRUSOS 
friss és élénkítő

CITROMOS JEGGYEL 
FM 57  
160057
Jellege:  napfénnyel telt, csodálatos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  szilva, alma, bergamott 
Szívjegyek:  fahéj, rózsaszín bors 
Alapjegyek: vanília, jamaikai rum

FŰSZERES JEGGYEL 
FM 224 
160224
Jellege:  édes, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, grapefruit, fű 
Szívjegyek:  sáfrány, ibolya,
 szerecsendió, jázmin
Alapjegyek: cukornád, vanília, ámbra

ÁMBRA JEGGYEL 
FM 64 
160064
Jellege:  ízléses és érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, cédrus, ánizs 
Szívjegyek:  rozmaring, olajfa virág 
Alapjegyek: pézsma, guaiacum, 

tonkabab

FÁS   
elegáns és első osztályú

VIZES JEGGYEL 
FM 457 
160457
Jellege:  friss, minimalista
Illatjegyek:
Fejjegyek:  grépfrút, mandarin, vizes
 jegyek
Szívjegyek: jázmin, babérlevél 
Alapjegyek: ámbra, pacsuli, 

tölgyfazuzmó

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
FM 55 
160055
Jellege:  világos és elegáns
Illatjegyek:
Fejjegyek:  koriander, alma 
Szívjegyek:  tömjén, szecsuáni bors 
Alapjegyek: vanília, fás jegyek

FM 472
160472
Jellege:  kifejező, fényűző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, feketeribizli, 

lime
Szívjegyek:  alma, ananász, rozmaring, 

gyanta
Alapjegyek: pézsma, pacsuli, cédrus

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

FÁS JEGGYEL 
FM 56 
160056
Jellege:  vágykeltő, vibráló
Illatjegyek:
Fejjegyek:  grépfrút, levendula,
 szerecsendió virág, lonc
Szívjegyek: málna, kunkor, szegfűszeg 
Alapjegyek: cédrus, gyanta, boróka

AZ ÁMBRA ÉS A 
PÉZSMA JEGYEIVEL
FM 110  
160110
Jellege:  egy kissé szemtelen, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  levendula, bergamott, 

kardamom
Szívjegyek: rózsa, narancsvirág, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra, vanília

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL 
FM 52 
160052
Jellege:  magával ragadó, ösztönző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  alma, bergamott, menta 
Szívjegyek: jázmin, geránium, levendula 
Alapjegyek: fahéj, szegfűszeg, pézsma

NARANCS JEGGYEL 
FM 93 
160093
Jellege:  modern, élénk
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rozmaring, 

bergamott
Szívjegyek: ciklámen, levendula, jázmin,
 gyömbér
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, borostyán

MANDARIN JEGGYEL 
FM 134 
160134
Jellege:  frissítő, magával ragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  keserű narancs, citrom, 

bergamott
Szívjegyek: rozmaring, tengeri fű, ibolya 
Alapjegyek: pacsuli, cédrus, ámbra

FM 452 
160452
Jellege:  nagyon frissítő, ragyogó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  aldehid, menta, citrusfélék, 

vizes jegyek
Szívjegyek:  neroli, cédrus, bors, ciprus 
Alapjegyek: tonkabab, vanília, vetiver

EAU DE PARFUM
Illatanyag: 16% | Űrtartalom:  50 ml

3 254 FT
65 080 FT / 1 l

CLASSIC COLLECTION 
FÉRFIAK SZÁMÁRA
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FOUGERE 
csábítóan férfias

FERN JEGGYEL 
FM 43  
160043
Jellege:  energizáló, magával ragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, kumkvuat,
 rózsaszín bors
Szívjegyek:  koriander, frézia, kardamom 
Alapjegyek: bőr jegyek, jacaranda fa

FM 135   
160135
Jellege:  meglepő, intenzív
Illatjegyek:
Fejjegyek:  keserű narancs, mandarin 
Szívjegyek: cipruska, tengerfű 
Alapjegyek: ámbra, fás jegyek

LEVENDULA JEGGYEL 
FM 54 
160054
Jellege:  rejtélyes, friss
Illatjegyek:
Fejjegyek:  menta, bergamott, rum 
Szívjegyek: cédrus, zsálya, levendula 
Alapjegyek:tölgyfazuzmó, vetiver, bőr

FM 473
160473
Jellege:  friss, nemes, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, rózsaszín bors 
Szívjegyek:  borostyán, levendula 
Alapjegyek:  pacsuli, vetiver, száraz fa

CITRUSOS 
friss és élénkítő

CITROMOS JEGGYEL 
FM 57  
160057
Jellege:  napfénnyel telt, csodálatos
Illatjegyek:
Fejjegyek:  szilva, alma, bergamott 
Szívjegyek:  fahéj, rózsaszín bors 
Alapjegyek: vanília, jamaikai rum

FŰSZERES JEGGYEL 
FM 224 
160224
Jellege:  édes, csábító
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, grapefruit, fű 
Szívjegyek:  sáfrány, ibolya,
 szerecsendió, jázmin
Alapjegyek: cukornád, vanília, ámbra

ÁMBRA JEGGYEL 
FM 64 
160064
Jellege:  ízléses és érzéki
Illatjegyek:
Fejjegyek:  mandarin, cédrus, ánizs 
Szívjegyek:  rozmaring, olajfa virág 
Alapjegyek: pézsma, guaiacum, 

tonkabab

FÁS   
elegáns és első osztályú

VIZES JEGGYEL 
FM 457 
160457
Jellege:  friss, minimalista
Illatjegyek:
Fejjegyek:  grépfrút, mandarin, vizes
 jegyek
Szívjegyek: jázmin, babérlevél 
Alapjegyek: ámbra, pacsuli, 

tölgyfazuzmó

GYÜMÖLCSÖS JEGGYEL 
FM 55 
160055
Jellege:  világos és elegáns
Illatjegyek:
Fejjegyek:  koriander, alma 
Szívjegyek:  tömjén, szecsuáni bors 
Alapjegyek: vanília, fás jegyek

FM 472
160472
Jellege:  kifejező, fényűző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  bergamott, feketeribizli, 

lime
Szívjegyek:  alma, ananász, rozmaring, 

gyanta
Alapjegyek: pézsma, pacsuli, cédrus

CIPRUSOS 
vonzó és csábító

FÁS JEGGYEL 
FM 56 
160056
Jellege:  vágykeltő, vibráló
Illatjegyek:
Fejjegyek:  grépfrút, levendula,
 szerecsendió virág, lonc
Szívjegyek: málna, kunkor, szegfűszeg 
Alapjegyek: cédrus, gyanta, boróka

AZ ÁMBRA ÉS A 
PÉZSMA JEGYEIVEL
FM 110  
160110
Jellege:  egy kissé szemtelen, lázadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  levendula, bergamott, 

kardamom
Szívjegyek: rózsa, narancsvirág, liliom 
Alapjegyek: pézsma, ámbra, vanília

ORIENTÁLIS 
erőteljes és vad

VIRÁGOS JEGGYEL 
FM 52 
160052
Jellege:  magával ragadó, ösztönző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  alma, bergamott, menta 
Szívjegyek: jázmin, geránium, levendula 
Alapjegyek: fahéj, szegfűszeg, pézsma

NARANCS JEGGYEL 
FM 93 
160093
Jellege:  modern, élénk
Illatjegyek:
Fejjegyek:  ananász, rozmaring, 

bergamott
Szívjegyek: ciklámen, levendula, jázmin,
 gyömbér
Alapjegyek: tölgyfazuzmó, borostyán

MANDARIN JEGGYEL 
FM 134 
160134
Jellege:  frissítő, magával ragadó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  keserű narancs, citrom, 

bergamott
Szívjegyek: rozmaring, tengeri fű, ibolya 
Alapjegyek: pacsuli, cédrus, ámbra

FM 452 
160452
Jellege:  nagyon frissítő, ragyogó
Illatjegyek:
Fejjegyek:  aldehid, menta, citrusfélék, 

vizes jegyek
Szívjegyek:  neroli, cédrus, bors, ciprus 
Alapjegyek: tonkabab, vanília, vetiver

EAU DE PARFUM
Illatanyag: 16% | Űrtartalom:  50 ml

CLASSIC COLLECTION 
FÉRFIAK SZÁMÁRA



5150

VIRÁGOS
nagyon nőies

ORIENTÁLIS JEGGYEL
FM 297
Jellege:  szexi, szenvedélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  friss, édes alma
Szívjegyek:  narancsvirág, fehér rózsa
Alapjegyek:  szantálfa, crème brûlée, vanília

PERFÜM 50 ml | Illatanyag: 20%

UTAZÓMÉRET | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Mostantól kedvenc parfümje mindig Önnel lehet, még akkor is, ha kis csomaggal 
utazik. Kényelmes és stilusos. Az újratöltővel ellátott csavarható spray 
biztonságban tartja a kedvenc illatát utazás közben. Elegáns, matt alumínium 
tartályban.

Magasság: 9,5 cm

920045 | Arany* 
920090 | Ezüst* 
920087 | Kék

2 499 FT

FÁS
elegáns és első osztályú

VIRÁGOS JEGGYEL
FM 313
Jellege:  elegáns, lenyűgöző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, málna
Szívjegyek:  narancsvirág, jázmin
Alapjegyek: pacsuli, fehér méz

PERFÜM 50 ml | Illatanyag: 20%

UTAZÓMÉRET LUXUS KOLLEKCIÓ  
NŐK SZÁMÁRA 

A parfüm világban nincs helye a rutinnak és a kiszámíthatóságnak. Éppen ezért készítettük el neked az izgalmas 
érzelmek teljesen más dimenzióját - az egyedülálló, exkluzív palackokba zárt luxus illatát. Az intrikáló illatjegyek 
gyönyörű keretben megváltoztatják az illatosítást a lenyűgöző rituálévá.

*2019-10-10-től KAPHATÓ TERMÉKEK
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VIRÁGOS  
nagyon nőies

ORIENTÁLIS JEGGYEL
FM 297
Jellege:  szexi, szenvedélyes
Illatjegyek:
Fejjegyek:  friss, édes alma 
Szívjegyek:  narancsvirág, fehér rózsa 
Alapjegyek:  szantálfa, crème brûlée, vanília

PERFÜM 50 ml | Illatanyag: 20%

16 853 FT
337 060 FT / 1 l

UTAZÓMÉRET | 8 ml
TRAVEL VIAL

Mostantól kedvenc parfümje mindig Önnel lehet, még akkor is, ha kis csomaggal
utazik. Kényelmes és stilusos. Az újratöltővel ellátott csavarható spray
biztonságban tartja a kedvenc illatát utazás közben. Elegáns, matt alumínium
tartályban.

Magasság: 9,5 cm

920045 | Arany*
920090 | Ezüst*
920087 | Kék

FÁS   
elegáns és első osztályú 

VIRÁGOS JEGGYEL
FM 313
Jellege:  elegáns, lenyűgöző
Illatjegyek:
Fejjegyek:  citrom, málna 
Szívjegyek:  narancsvirág, jázmin 
Alapjegyek: pacsuli, fehér méz

PERFÜM 50 ml | Illatanyag: 20%

16 853 FT
337 060 FT / 1 l

UTAZÓMÉRET LUXUS KOLLEKCIÓ  
NŐK SZÁMÁRA 

A parfüm világban nincs helye a rutinnak és a kiszámíthatóságnak. Éppen ezért készítettük el neked az izgalmas 
érzelmek teljesen más dimenzióját - az egyedülálló, exkluzív palackokba zárt luxus illatát. Az intrikáló illatjegyek 
gyönyörű keretben megváltoztatják az illatosítást a lenyűgöző rituálévá.

*2019-10-10-től KAPHATÓ TERMÉKEK



AZ ÁPOLÁST BEILLESZTED 
A SZÜKSÉGLETEIDHEZ

A stressz, a levegő szennyeződése és a klímaváltozás okozzák, hogy a bőr különleges figyelmet 
igényel. Az élet gyors tempóval könnyedén elhanyagolható. Ezért dolgoztunk ki olyan 
kozmetikumokat, amelyek a gondosan válogatott és koncentrált összetevőknek köszönhetően 
minden nap táplálni és regenerálni fogják a bőrödet. Ettől sugárzó és egészséges lesz, mint a 
legjobb wellness kezelések után. A termékek széles választéka átfogó gondozást biztosít, így 

nemcsak a test megkönnyebbülését, hanem örömet és pihenést is kínál Neked.



AZ ÁPOLÁST BEILLESZTED 
A SZÜKSÉGLETEIDHEZ

A stressz, a levegő szennyeződése és a klímaváltozás okozzák, hogy a bőr különleges figyelmet 
igényel. Az élet gyors tempóval könnyedén elhanyagolható. Ezért dolgoztunk ki olyan 
kozmetikumokat, amelyek a gondosan válogatott és koncentrált összetevőknek köszönhetően 
minden nap táplálni és regenerálni fogják a bőrödet. Ettől sugárzó és egészséges lesz, mint a 
legjobb wellness kezelések után. A termékek széles választéka átfogó gondozást biztosít, így 

nemcsak a test megkönnyebbülését, hanem örömet és pihenést is kínál Neked.



54 55

ÚJDONSÁGOK
Ha az ablakon túl hideg és sötét van, szívesen relaxálunk forró 
fürdővel vagy zuhannyal. A Parfümös tusfürdő és testápoló új 
illatai (55. oldal) nem csak selymes textúrával, hanem a PURE és 
PURE ROYAL legszebb kompozícióival is kényeztetik az érzékeit. 
A Parfümös golyós dezodor (56. oldal) új illatai is csatlakoztak a 
parfümös kozmetikumokhoz, még több lehetőséget biztosítva a 
kedvenc parfüm akkordok fokozásához. Ezenkívül a hölgyeknek 
már nem kell partnerük neszesszerében kutakodniuk, mivel a 
frissítő kollekcióban helyet kapott a nők számára készült, PURE 18 
illatú borotvahab is (57. oldal). A kiváló aromák és kiváló formulák 
minden nap gondoskodnak a testéről.
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ÚJDONSÁGOK
Ha az ablakon túl hideg és sötét van, szívesen relaxálunk forró 
fürdővel vagy zuhannyal. A Parfümös tusfürdő és testápoló új 
illatai (55. oldal) nem csak selymes textúrával, hanem a PURE és 
PURE ROYAL legszebb kompozícióival is kényeztetik az érzékeit. 
A Parfümös golyós dezodor (56. oldal) új illatai is csatlakoztak a 
parfümös kozmetikumokhoz, még több lehetőséget biztosítva a 
kedvenc parfüm akkordok fokozásához. Ezenkívül a hölgyeknek 
már nem kell partnerük neszesszerében kutakodniuk, mivel a 
frissítő kollekcióban helyet kapott a nők számára készült, PURE 18 
illatú borotvahab is (57. oldal). A kiváló aromák és kiváló formulák 
minden nap gondoskodnak a testéről.
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GOLD REGENESIS néven egy exkluzív kozmetikai termékcsaládot hoztunk létre a 40 év feletti 
korosztály bőrének. Kifejezetten arra terveztük, hogy használatával sikeresen leküzdhető legyen az 
öregedés minden látható jele. A gazdag formulába egy egyedülálló hatóanyag - a bio aranykolloid - kerül.

 

ANTI-AGING GÉL TONIK
ANTI-AGEING GEL TONER

Luxus kozmetikum, enyhe, alkoholmentes formulával, amely visszaállítja a megfelelő pH-értéket és aktiválja a 
bőr védő funkcióit.

 ` rózsavízzel, amely nyugtatja a bőrt és helyreállítja fiatalos sugárzását
 ` tökéletesen felkészíti a bőrt a későbbi kozmetikumok felvitelére 
 ` a kivételes, könnyű, gél konzisztencia biztosítja a kellemes alkalmazást 
 ` nem tapad, és nem hagyja maga után a bőr húzódásának kellemetlen érzését 

150 ml | OT1

4 126 FT
27 507 FT / 1 l

ALKA
LM

A
Z

ZA  A  K R É M E T SPA
T U

LÁ
VAL

KOLOIDÁLIS ARANY 
SZÖVETSÉGES A MÚLÓ IDŐVEL 
FOLYTATOTT HARCBAN 
• csökkenti a meglévő ráncokat, és 

megakadályozza az újak kialakulását 
• serkenti a kollagén és elasztin 

szintézisét, gondoskodva a bőr 
feszességéről és rugalmasságáról 

• hatással van a bőr optimális 
hidratálására 

• megkönnyíti az aktív összetevők 
behatolását a mélyebb rétegekbe, és 
felgyorsítja a szervezet bőrön keresztüli 
tisztulásának folyamatát 

• serkenti a mikroelemek cseréjét a 
bőrön belül, hozzájárulva annak intenzív 
táplálásához 

• antibakteriális tulajdonságokkal 
rendelkezik 

• helyreállítja a bőr természetes fényét és 
vitalitását 

• eltünteti az elszíneződéseket 
• aktiválja a bőr természetes 

immunrendszerét, növeli a külső 
tényezők káros hatásaival szembeni 
ellenállását

GOLD REGENESIS

ANTI-AGING SZEMRÁNCKRÉM
ANTI-AGEING EYE CREAM

Helyreállítja a szem körüli finom bőr feszességét és finomságát. Leküzdi az öregedés és az elszíneződés jeleit.

` hexapeptiddel, amely ellazítja a mimikai izmok túlzott feszülését, csökkenti a meglévő ráncokat és
hatékonyan gátolja újak kialakulását

` reggeli és esti alkalmazásra
` szemészorvosok felügyelete mellett teszteltve

20 ml | KO3

ANTI-AGING NAPPALI KRÉM
ANTI-AGEING DAY CREAM

Láthatóan csökkenti a ráncokat, visszaállítja a bőr rugalmasságát és optimális hidratálást biztosít.

` vörös szőlőből származó resveratollal, amely befolyásolja a bőr helyreállítási folyamatait, és védi a
külső tényezők káros hatásaitól

50 ml | KD1

ANTI-AGING ÉJSZAKAI KRÉM
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Táplálja, hidratálja és intenzíven regenerálja a bőrt, simítja a ráncokat alakítva az arc ovális formáját.

` a bőr alvás közbeni megújításához fejlesztették ki, amikor a sejtek jóval intenzívebben osztódnak és
regenerálódnak

50 ml | KN2
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GOLD REGENESIS néven egy exkluzív kozmetikai termékcsaládot hoztunk létre a 40 év feletti 
korosztály bőrének. Kifejezetten arra terveztük, hogy használatával sikeresen leküzdhető legyen az 
öregedés minden látható jele. A gazdag formulába egy egyedülálló hatóanyag - a bio aranykolloid - kerül.

ANTI-AGING SZEMRÁNCKRÉM
ANTI-AGEING EYE CREAM

Helyreállítja a szem körüli finom bőr feszességét és finomságát. Leküzdi az öregedés és az elszíneződés jeleit.

 ` hexapeptiddel, amely ellazítja a mimikai izmok túlzott feszülését, csökkenti a meglévő ráncokat és 
hatékonyan gátolja újak kialakulását 

 ` reggeli és esti alkalmazásra 
 ` szemészorvosok felügyelete mellett teszteltve

20 ml | KO3

7 206 FT
360 300 FT / 1 l

ANTI-AGING NAPPALI KRÉM
ANTI-AGEING DAY CREAM

Láthatóan csökkenti a ráncokat, visszaállítja a bőr rugalmasságát és optimális hidratálást biztosít.

 ` vörös szőlőből származó resveratollal, amely befolyásolja a bőr helyreállítási folyamatait, és védi a 
külső tényezők káros hatásaitól 

50 ml | KD1

7 991 FT
159 820 FT / 1 

ANTI-AGING ÉJSZAKAI KRÉM
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Táplálja, hidratálja és intenzíven regenerálja a bőrt, simítja a ráncokat alakítva az arc ovális formáját. 

 `  a bőr alvás közbeni megújításához fejlesztették ki, amikor a sejtek jóval intenzívebben osztódnak és 
regenerálódnak

50 ml | KN2

7 991 FT
159 820 FT / 1 l

ALKA
LM

A
Z

ZA  A  K R É M E T SPA
T U

LÁ
VAL

KOLOIDÁLIS ARANY 
SZÖVETSÉGES A MÚLÓ IDŐVEL 
FOLYTATOTT HARCBAN 
• csökkenti a meglévő ráncokat, és 

megakadályozza az újak kialakulását 
• serkenti a kollagén és elasztin 

szintézisét, gondoskodva a bőr 
feszességéről és rugalmasságáról 

• hatással van a bőr optimális 
hidratálására 

• megkönnyíti az aktív összetevők 
behatolását a mélyebb rétegekbe, és 
felgyorsítja a szervezet bőrön keresztüli 
tisztulásának folyamatát 

• serkenti a mikroelemek cseréjét a 
bőrön belül, hozzájárulva annak intenzív 
táplálásához 

• antibakteriális tulajdonságokkal 
rendelkezik 

• helyreállítja a bőr természetes fényét és 
vitalitását 

• eltünteti az elszíneződéseket 
• aktiválja a bőr természetes 

immunrendszerét, növeli a külső 
tényezők káros hatásaival szembeni 
ellenállását

GOLD REGENESIS ANTI-AGING GÉL TONIK
ANTI-AGEING GEL TONER

Luxus kozmetikum, enyhe, alkoholmentes formulával, amely visszaállítja a megfelelő pH-értéket és aktiválja a
bőr védő funkcióit.

` rózsavízzel, amely nyugtatja a bőrt és helyreállítja fiatalos sugárzását
` tökéletesen felkészíti a bőrt a későbbi kozmetikumok felvitelére
` a kivételes, könnyű, gél konzisztencia biztosítja a kellemes alkalmazást
` nem tapad, és nem hagyja maga után a bőr húzódásának kellemetlen érzését

150 ml | OT1
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β-GLUCAN ACTIVE

ARCÁPOLÓ SZÉRUM
FACE SERUM

Innovativ, intenzív hatású kozmetikum minden bőrtipusra, különösen ajánlott
a kipirosodott, pattanásos bőrre vagy az érzékeny, fáradt és túlszárított bőrre.
Ajánlott rendszeres használatra krém helyett, különösen reggel és este,
valamint helyileg az arc és a test olyan területein, amelyek speciális kezelést
igényelnek.

` allergén-mentes

30 ml | SR1

REGENERÁLÓ- TÁPLÁLÓ KÉZÁPOLÓ KRÉM
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

A káros külső hatásoknak leginkább kitett kéz kiszáradt, repedezett bőrének
szükségleteihez alakítottuk. Intenzíven táplálja, simává teszi a kezek bőrét
és javítja a körmök állapotát, ezáltal egészséges és jól ápolt megjelenést
kölcsönöz.

` a formula tartalma: béta-glükán, rizsolaj, ricinusolaj, allantoin

50 ml | KR2

HIDRATÁLÓ TESTÁPOLÓ
MOISTURISING BODY BALM

Hidratálja és táplálja a bőrt, így az sima, rugalmas és bársonyosan puha lesz. Minden 
bőrtipushoz ajánlott.

300 ml | BN1

4 318 FT
14 393 FT / 1 l

CELLULITISZ ELLENI TESTÁPOLÓ
ANTICELLULITE BODY BALM

Egyedülálló Anticellulite Forte komplexet tartalmaz, amely formálja az alakot és erősíti a 
szöveteket. Rendszeresen használva fokozatosan csökkenti az un. narancshéjt. 

 ` láthatóan karcsúsít a comb, csípő, fenék és a has körül 
 ` a Centella asiatica gyógynövény kivonatával, amely serkenti a kollagén és elasztin 
előállítását, helyreállítja a bőr megfelelő tömörségét és rugalmasságát, és 
megakadályozza a striák kialakulását

300 ml | CEL1

4 318 FT
14 393 FT / 1 l

ARCTISZTÍTÓ EMULZIÓ 3 IN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Kivételesen könnyű, hipoallergén, könnyű állagú formula. Tökéletesen
eltávolítja a sminket, még a vízállót is; hatékonyan eltávolítja a
szennyeződéseket és tonizálja a bőrt, ami sima és táplált lesz.

` az alábbi összetevőkkel: zabból kivont béta-glükán, panthenol, édes
mandula-olaj, E-vitamin, boszorkány mogyoró hidrolát, százlevelű rózsa
kivonat

` Nem szükséges leöblíteni
` Szemészorvosok felügyelete mellett teszteltve

200 ml | ED1

A ß-GLÜKÁN 
HATÉKONYSÁGÁT 
SZÁMOS TANULMÁNY 
MEGERŐSÍTETTE
• biztosítja a bőr optimális 

nedvességtartalmát 
azáltal, hogy vékony 
réteget képez a 
vízveszteség ellen

• serkenti a kollagén 
termelődését, így 
fiatalító és anti-aging 
tulajdonságokkal bír, 
amelyek hosszan tartó 
hatással bírnak a kisebb 
ráncok és vonalak 
csökkentésére

• regenerálja a száraz 
bőrt, enyhíti az irritációt, 
megkönnyíti a gyógyulási 
folyamatot

• feszesíti és rugalmasabbá, 
erősebbé és simábbá 
teszi a bőrt 

• természetes UV-
szűrőként működik

A ß-Glucan Active olyan bőrápoló termékcsalád, amely egy innovativ és természetes összetevőn, a 
zabszemekből kivont béta-glükánon alapul, amelyet a közelmúltban fedeztek fel a tudósok. Ezek az univerzális 
kozmetikumok mind nők, mind férfiak számára ajánlottak, kortól függetlenül. A hatásuk csodálatos.
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β-GLUCAN ACTIVE

ARCÁPOLÓ SZÉRUM
FACE SERUM

Innovativ, intenzív hatású kozmetikum minden bőrtipusra, különösen ajánlott 
a kipirosodott, pattanásos bőrre vagy az érzékeny, fáradt és túlszárított bőrre. 
Ajánlott rendszeres használatra krém helyett, különösen reggel és este, 
valamint helyileg az arc és a test olyan területein, amelyek speciális kezelést 
igényelnek.

 ` allergén-mentes

30 ml | SR1

6 509 FT
216 967 FT / 1 l

REGENERÁLÓ- TÁPLÁLÓ KÉZÁPOLÓ KRÉM
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

A káros külső hatásoknak leginkább kitett kéz kiszáradt, repedezett bőrének 
szükségleteihez alakítottuk. Intenzíven táplálja, simává teszi a kezek bőrét 
és javítja a körmök állapotát, ezáltal egészséges és jól ápolt megjelenést 
kölcsönöz.

 ` a formula tartalma: béta-glükán, rizsolaj, ricinusolaj, allantoin

50 ml | KR2

3 545 FT
70 900 FT / 1 l

HIDRATÁLÓ TESTÁPOLÓ
MOISTURISING BODY BALM

Hidratálja és táplálja a bőrt, így az sima, rugalmas és bársonyosan puha lesz. Minden
bőrtipushoz ajánlott.

300 ml | BN1

CELLULITISZ ELLENI TESTÁPOLÓ
ANTICELLULITE BODY BALM

Egyedülálló Anticellulite Forte komplexet tartalmaz, amely formálja az alakot és erősíti a
szöveteket. Rendszeresen használva fokozatosan csökkenti az un. narancshéjt.

` láthatóan karcsúsít a comb, csípő, fenék és a has körül
` a Centella asiatica gyógynövény kivonatával, amely serkenti a kollagén és elasztin

előállítását, helyreállítja a bőr megfelelő tömörségét és rugalmasságát, és
megakadályozza a striák kialakulását

300 ml | CEL1

ARCTISZTÍTÓ EMULZIÓ 3 IN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Kivételesen könnyű, hipoallergén, könnyű állagú formula. Tökéletesen 
eltávolítja a sminket, még a vízállót is; hatékonyan eltávolítja a 
szennyeződéseket és tonizálja a bőrt, ami sima és táplált lesz.

 ` az alábbi összetevőkkel: zabból kivont béta-glükán, panthenol, édes 
mandula-olaj, E-vitamin, boszorkány mogyoró hidrolát, százlevelű rózsa 
kivonat

 ` Nem szükséges leöblíteni
 ` Szemészorvosok felügyelete mellett teszteltve

200 ml | ED1

3 545 FT
17 725 FT / 1 l

A ß-GLÜKÁN 
HATÉKONYSÁGÁT 
SZÁMOS TANULMÁNY 
MEGERŐSÍTETTE
• biztosítja a bőr optimális 

nedvességtartalmát 
azáltal, hogy vékony 
réteget képez a 
vízveszteség ellen

• serkenti a kollagén 
termelődését, így 
fiatalító és anti-aging 
tulajdonságokkal bír, 
amelyek hosszan tartó 
hatással bírnak a kisebb 
ráncok és vonalak 
csökkentésére

• regenerálja a száraz 
bőrt, enyhíti az irritációt, 
megkönnyíti a gyógyulási 
folyamatot

• feszesíti és rugalmasabbá, 
erősebbé és simábbá 
teszi a bőrt 

• természetes UV-
szűrőként működik

A ß-Glucan Active olyan bőrápoló termékcsalád, amely egy innovativ és természetes összetevőn, a 
zabszemekből kivont béta-glükánon alapul, amelyet a közelmúltban fedeztek fel a tudósok. Ezek az univerzális 
kozmetikumok mind nők, mind férfiak számára ajánlottak, kortól függetlenül. A hatásuk csodálatos.
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ILLATOSÍTOTT GOLYÓS DEZODOROK 
| 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Az izzadásgátló tulajdonságok és az illatkompozíció 
kombinációjának köszönhetően a kényelem és a frissesség 
érzetét biztosítja. 

NŐI ILLATOK: 18T, 20 (508020), 33T, 81T, 173T

FÉRFI ILLATOK: 52T, 134T, 199T, 472 (508472)
 

2 081 FT
41 620 FT / 1 l

UNISEX ILLATMENTES GOLYÓS 
DEZODOR
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Illatmentes, univerzális golyós dezodor, amely bármilyen parfüm 
illattal kombinálható. Tartós védelmet nyújt a kellemetlen 
testszag ellen.

50 ml | 00T
 

2 081  FT
41 620 FT / 1 l

HAJPARFÜM | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Érzéki parfümillatot érezhet minden egyes lépésnél. Kényelmes 
spray formájában, amit a táskájában hordozhat.

 ` speciálisan kiválasztott polimerekkel, amelyek finoman 
rögzítik a frizurát és ragyogást biztosítanak

 ` ceramidokkal, amelyek helyreállítják és simítják a hajat

ELÉRHETŐ ILLATOK: 18W, 33W, 81W, 173W
 

2 081  FT
41 620 FT / 1 l

Luxus bőrápoló kozmetikumok nők számára, illatokkal, amelyek 
harmonizálnak a legnépszerűbb Federico Mahora parfümökkel.

ILLATOSÍTOTT TESTÁPOLÓ | 300 ml
PERFUMED BODY BALM

A legszebb parfümbe borítja a bőrét. Hidratáló és aktivan
regeneráló összetevőket tartalmaz.

` E-, B5-vitamint és allantoint tartalmaz

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

ILLATOSÍTOTT TUSFÜRDŐ | 300 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Alaposan megtisztítja a testet, és a legszebb parfümök illatát 
hagyja rajta. 

 ` selymes konzisztenciával textúrával kényezteti az 
érzékeket 

 ` hidratáló és regeneráló hatású pantenolt tartalmaz

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

PARFÜMOLAJOS 
KOZMETIKUMOK

ÚJ ILLATOK

ÚJ ILLATOK
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ILLATOSÍTOTT GOLYÓS DEZODOROK 
| 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Az izzadásgátló tulajdonságok és az illatkompozíció 
kombinációjának köszönhetően a kényelem és a frissesség 
érzetét biztosítja. 

NŐI ILLATOK: 18T, 20 (508020), 33T, 81T, 173T

FÉRFI ILLATOK: 52T, 134T, 199T, 472 (508472)
 

UNISEX ILLATMENTES GOLYÓS 
DEZODOR
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Illatmentes, univerzális golyós dezodor, amely bármilyen parfüm 
illattal kombinálható. Tartós védelmet nyújt a kellemetlen 
testszag ellen.

50 ml | 00T
 

HAJPARFÜM | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Érzéki parfümillatot érezhet minden egyes lépésnél. Kényelmes 
spray formájában, amit a táskájában hordozhat.

 ` speciálisan kiválasztott polimerekkel, amelyek finoman 
rögzítik a frizurát és ragyogást biztosítanak

 ` ceramidokkal, amelyek helyreállítják és simítják a hajat

ELÉRHETŐ ILLATOK: 18W, 33W, 81W, 173W
 

Luxus bőrápoló kozmetikumok nők számára, illatokkal, amelyek 
harmonizálnak a legnépszerűbb Federico Mahora parfümökkel.

ILLATOSÍTOTT TESTÁPOLÓ | 300 ml 
PERFUMED BODY BALM 

A legszebb parfümbe borítja a bőrét. Hidratáló és aktivan 
regeneráló összetevőket tartalmaz.

 ` E-, B5-vitamint és allantoint tartalmaz

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

2 615 FT
8 717 FT / 1 l

ILLATOSÍTOTT TUSFÜRDŐ | 300 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Alaposan megtisztítja a testet, és a legszebb parfümök illatát 
hagyja rajta. 

 ` selymes konzisztenciával textúrával kényezteti az 
érzékeket 

 ` hidratáló és regeneráló hatású pantenolt tartalmaz

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

2 615 FT
8 717 FT / 1 l

PARFÜMOLAJOS 
KOZMETIKUMOK

ÚJ ILLATOK

ÚJ ILLATOK
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ÚJDONSÁG

Irritáció, benőtt szőrszálak, valamint bőrszárazság nélkül - gondoskodjon a bőréről borotválkozás közben és 
utána is.

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI 
ARCSZESZ
AFTER SHAVE 

Intenzív illat borotválkozást követően, tökéletes a 
borotválkozás lezárásához. A hűsítő mentol kellemes 
felüdülést nyújt, az allantoin pedig nyugtatja az irritált 
bőrt.

 ` allantoint tartalmaz, amely nyugtatja a bőrt  
és megszünteti a feszülő bőr érzetét

ELÉRHETŐ ILLATOK:  
S052, S134, S199

100 ml

2 208 FT
22 080 FT / 1 l

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI BALZSAM 
AFTER SHAVE BALM

Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek megnyugtatják 
és hidratálják a borotválkozástól irritált arcbőrt, könnyen 
felszívódik, kellemes érzést biztosítva a nap folyamán.

 ` tápláló makadámolajjal
 ` regeneráló panthenollal

ELÉRHETŐ ILLATOK:  
B052, B134, B199

50 ml

2 557 FT
51 140 FT / 1 l

BOROTVAHAB
SHAVING FOAM

A krémállagú borotvahab hatékonyan lágyítja a szőrzetet, 
ami jelentősen megkönnyíti a borotválkozást. A menta 
kivonattal dúsított formula kellemesen frissíti az arcbőrt.

 ` zpontos és kényelmes borotválást biztosít
 ` üdítő mentakivonatot tartalmaz

 ` PURE 134 frissítő illatát őrzi

250 ml | 516134

2 208 FT
8 832 FT / 1 l

BOROTVÁLKOZÁS

BOROTVAHAB NŐK SZÁMÁRA
SHAVING FOAM FOR WOMEN
Kifejezetten a finom, nőies bőr számára készítették. Puhává és kellemes tapintásúvá teszi. Hatékonyan puhítja
a szőrszálakat, biztosítva ezzel az alapos és kényelmes borotválást.

` allantoinnal dúsított, amely megnyugtatja és csökkenti a bőrpír kockázatát
` ideális mind a lábra, mind a hónalj vagy bikini vonal finom környékére

` a PURE 18 parfüm gyönyörű illatával

250 ml | 516018
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ÚJDONSÁG

Irritáció, benőtt szőrszálak, valamint bőrszárazság nélkül - gondoskodjon a bőréről borotválkozás közben és 
utána is.

BOROTVAHAB NŐK SZÁMÁRA 
SHAVING FOAM FOR WOMEN
Kifejezetten a finom, nőies bőr számára készítették. Puhává és kellemes tapintásúvá teszi. Hatékonyan puhítja  
a szőrszálakat, biztosítva ezzel az alapos és kényelmes borotválást. 

 ` allantoinnal dúsított, amely megnyugtatja és csökkenti a bőrpír kockázatát 
 ` ideális mind a lábra, mind a hónalj vagy bikini vonal finom környékére 

 ` a PURE 18 parfüm gyönyörű illatával 

250 ml | 516018

2 325 FT
9 300 FT / 1 l

BOROTVÁLKOZÁS
BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI
ARCSZESZ
AFTER SHAVE

Intenzív illat borotválkozást követően, tökéletes a
borotválkozás lezárásához. A hűsítő mentol kellemes
felüdülést nyújt, az allantoin pedig nyugtatja az irritált
bőrt.

` allantoint tartalmaz, amely nyugtatja a bőrt
és megszünteti a feszülő bőr érzetét

ELÉRHETŐ ILLATOK:
S052, S134, S199

100 ml

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI BALZSAM
AFTER SHAVE BALM

Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek megnyugtatják
és hidratálják a borotválkozástól irritált arcbőrt, könnyen
felszívódik, kellemes érzést biztosítva a nap folyamán.

` tápláló makadámolajjal
` regeneráló panthenollal

ELÉRHETŐ ILLATOK:
B052, B134, B199

50 ml

BOROTVAHAB
SHAVING FOAM

A krémállagú borotvahab hatékonyan lágyítja a szőrzetet,
ami jelentősen megkönnyíti a borotválkozást. A menta
kivonattal dúsított formula kellemesen frissíti az arcbőrt.

` pontos és kényelmes borotválást biztosít
` üdítő mentakivonatot tartalmaz

` PURE 134 frissítő illatát őrzi

250 ml | 516134
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CUKROS TESTRADÍR
SUGAR BODY SCRUB

A Cukros testradír alaposan tisztitja, kisimítja
és intenzíven zsírozza a bőrt. Visszaállítja a bőr
puhaságát és feszességét. Használja hetente
kétszer.

` Argánolajjal védi a bőrt a kiszáradástól,
javítja rugalmasságát és késlelteti az
öregedési folyamatokat.

` édes mandulaolajjal, amely gazdag E,
PP- és B-vitaminokban, magnéziumban,
káliumban és cinkben és erősítő
tulajdonságokkal rendelkezik

150 ml | HH2

TESTPUDING
BODY PUDDING

Hosszantartóan és intenzíven hidratálja a bőrt és
selymes puhaságot kölcsönöz neki. Csodálatosan
illatos vaj kivételesen habos textúrájával.
Könnyen kenhető és gyorsan felszívódik.

` Édes mandulaolajjal és méz kivonattal,
amely tökéletes hidratálást biztosít

` Shea vajjal, amely táplálja a bőrt

130 ml | HH4

NEKTÁR TUSFÜRDŐ
NECTAR BODY WASH

Puha és illatos bőr, finom, olajos
konzisztenciájú finom tusfürdőnek
köszönhetően. A Nektár tisztitja és táplálja
a bőrt. Használhatja mind a kádban, mind a
zuhanyzóban.

` méz kivonattal, tejsavval és allantoinnal,
amely tökéletesen hidratálja a testet

` opuntia kivonattal, körte kivonattal és
golgotavirággal

220 ml | HH3

Az Aloe az A-, B-, C- és E-vitaminok, valamint olyan ásványi anyagok, mint a cink, szelén és réz gazdag 
forrása. Ezért sem csoda, hogy évszázadok óta megállja a helyét a gyógyászatban és kozmetikában. Mi is 
magasra értékeljük a különleges tulajdonságait, ezért hoztuk létre az ALOE VERA termékvonalat.

Az ALOE egy igazi kincs:

• hidratál és lágyít

• csökkenti a pirosságot

• segíti a szövetek regenerálódását

• hat a szabad gyökök ellen

• javítja a rugalmasságot

AZ EREDMÉNY 
LÁTHATÓ AZ  

ELSŐ HASZNÁLAT 
UTÁN

A NÖVÉNYI  
KIVONATOK 

GAZDAGSÁGA

ARC REVITALIZÁLÓ MASZK
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

A hatóanyagok erejének köszönhetően két módon hat: tisztítja és méregteleníti a bőrt, valamint intenzíven 
táplálja és reminarizálja. Többek közt zöld tea és tömjén kivonatot tartalmaz - amelyek frissítik és tonizálják a 
bőrt - valamint az irritációt nyugtató és felhám regenerációt serkentő Aloe vera és édesgyökér kivonatot.

 ` minden arcbőr típushoz alkalmas
 ` a biomimetikuspeptidnek köszönhetően - amely a tengeri anemonból származó fehérje hatását 
utánozza - igazi nyugtató az érzékeny bőrre, minimalizálja a hiperreaktivitását

 ` a bőrnek egészséges és sugárzó megjelenést biztosít

50 ml | 514007

2 731 FT
54 620 FT / 1 l

ENZIMES ARC BŐRRADÍR
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Kiváló alternatívája a hagyományos mechanikus bőrradírnak. A készítmény gyengéden hámlassza az 
elhalt bőrréteget, világosabbá teszi az elszíneződéseket, valamint hatékonyan tisztítja a bőrt, serkentve a 
természetes megújulási folyamatokat. Ezen kívül olyan összetevőknek köszönhetően, mint az Aloe vera és az 
allantain kivonat, csökkenti a bőr irritációt és hidratálja azt. A bőrradír simává és puha tapintásúvá teszi.

 ` minden bőrtípushoz alkalmas, főleg érzékeny bőrhöz
 ` a bőr súrolása nélkül

50 ml | 514006

2 615 FT
52 300 FT / 1 l

FELTÉTLENÜL ALKALMAZZ 
MASZK ECSETET 
(130. oldalon  

nézd meg) 

HELLO HONEY
A természettől tanulva, kivontuk a legjobbat a mézből, és tápláló összetevőkkel kombináltuk, hogy 
minden egyes nap élvezhesse az édes gondokodást.

ALOE VERA 
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CUKROS TESTRADÍR
SUGAR BODY SCRUB

A Cukros testradír alaposan tisztitja, kisimítja 
és intenzíven zsírozza a bőrt. Visszaállítja a bőr 
puhaságát és feszességét. Használja hetente 
kétszer.

 ` Argánolajjal védi a bőrt a kiszáradástól,  
javítja rugalmasságát és késlelteti az  
öregedési folyamatokat.

 ` édes mandulaolajjal, amely gazdag E,  
PP- és B-vitaminokban, magnéziumban,  
káliumban és cinkben és erősítő  
tulajdonságokkal rendelkezik

150 ml | HH2

3 545 FT
23 633 FT / 1 l

TESTPUDING 
BODY PUDDING

Hosszantartóan és intenzíven hidratálja a bőrt és 
selymes puhaságot kölcsönöz neki. Csodálatosan 
illatos vaj kivételesen habos textúrájával. 
Könnyen kenhető és gyorsan felszívódik.

 ` Édes mandulaolajjal és méz kivonattal,  
amely tökéletes hidratálást biztosít

 ` Shea vajjal, amely táplálja a bőrt

130 ml | HH4

3 545 FT
27 269 FT / 1 l

NEKTÁR TUSFÜRDŐ
NECTAR BODY WASH

Puha és illatos bőr, finom, olajos 
konzisztenciájú finom tusfürdőnek 
köszönhetően. A Nektár tisztitja és táplálja 
a bőrt. Használhatja mind a kádban, mind a 
zuhanyzóban.

 ` méz kivonattal, tejsavval és allantoinnal, 
amely tökéletesen hidratálja a testet

 ` opuntia kivonattal, körte kivonattal és 
golgotavirággal

220 ml | HH3

2 150 FT
9 773 FT / 1 l

Az Aloe az A-, B-, C- és E-vitaminok, valamint olyan ásványi anyagok, mint a cink, szelén és réz gazdag 
forrása. Ezért sem csoda, hogy évszázadok óta megállja a helyét a gyógyászatban és kozmetikában. Mi is 
magasra értékeljük a különleges tulajdonságait, ezért hoztuk létre az ALOE VERA termékvonalat.

Az ALOE egy igazi kincs:

• hidratál és lágyít

• csökkenti a pirosságot

• segíti a szövetek regenerálódását

• hat a szabad gyökök ellen

• javítja a rugalmasságot

AZ EREDMÉNY 
LÁTHATÓ AZ  

ELSŐ HASZNÁLAT 
UTÁN

A NÖVÉNYI  
KIVONATOK 

GAZDAGSÁGA

ARC REVITALIZÁLÓ MASZK
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

A hatóanyagok erejének köszönhetően két módon hat: tisztítja és méregteleníti a bőrt, valamint intenzíven
táplálja és reminarizálja. Többek közt zöld tea és tömjén kivonatot tartalmaz - amelyek frissítik és tonizálják a
bőrt - valamint az irritációt nyugtató és felhám regenerációt serkentő Aloe vera és édesgyökér kivonatot.

` minden arcbőr típushoz alkalmas
` a biomimetikuspeptidnek köszönhetően - amely a tengeri anemonból származó fehérje hatását

utánozza - igazi nyugtató az érzékeny bőrre, minimalizálja a hiperreaktivitását
` a bőrnek egészséges és sugárzó megjelenést biztosít

50 ml | 514007

ENZIMES ARC BŐRRADÍR
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Kiváló alternatívája a hagyományos mechanikus bőrradírnak. A készítmény gyengéden hámlassza az
elhalt bőrréteget, világosabbá teszi az elszíneződéseket, valamint hatékonyan tisztítja a bőrt, serkentve a
természetes megújulási folyamatokat. Ezen kívül olyan összetevőknek köszönhetően, mint az Aloe vera és az
allantain kivonat, csökkenti a bőr irritációt és hidratálja azt. A bőrradír simává és puha tapintásúvá teszi.

` minden bőrtípushoz alkalmas, főleg érzékeny bőrhöz
` a bőr súrolása nélkül

50 ml | 514006

FELTÉTLENÜL ALKALMAZZ 
MASZK ECSETET 
(130. oldalon  

nézd meg) 

HELLO HONEY
A természettől tanulva, kivontuk a legjobbat a mézből, és tápláló összetevőkkel kombináltuk, hogy 
minden egyes nap élvezhesse az édes gondokodást.

ALOE VERA 



6766

A LEGJOBB TÁPLÁLÓ BOROGATÁS GÉL FORMÁJÁBAN A 
BŐRÖD SZÁMÁRA
• az Aloe vera gél gyorsítja a bőr regenerálódását, kiválóan 

nyugtatja az irritációt, segít csökkenteni a kipirosodást
• az allantoina és a panthenol csodálatosan megnyugtatja és 

simítja a bőrt
• a menthol hűsítő hatású, megkönnyebbülést és kényelem érzetet 

biztosít
• a glicerin intenzíven hidratál

INTIM MOSAKODÓ
INTIMATE HYGIENE WASH

Gyengéden tisztit, tisztaságot és frissességet 
biztosít. Erősíti a természetes védőréteget, és 
helyreállítja a megfelelő pH-értéket. 

 ` enyhíti az irritációt, hidratál és csökkenti a 
fertőzés fellépésének kockázatát

 ` higiénikus pumpával

200 ml | AV5

2 325 FT
11 625 FT / 1 l

PEEL-OFF ARCPAKOLÁS
PEEL-OFF FACIAL MASK

Enyhén hámlasztja az elhalt hámréteget, 
tökéletesen tisztitja és szűkíti a pórusokat. 
Megelőzi a bőr kifényesedését, puhaságot, 
rugalmasságot és kellemes frissességet biztosít.

 ` nyugtató jázminkivonattal és Enantia  
chlorantha fa kérgének kivonatával,  
amely szabályozza a faggyútermelést.

 ` normál, kombinált és zsíros bőrre.

50 ml | AV2

2 208 FT
44 160 FT / 1 l

Szennyezett környezet, káros külső tényezők és rossz táplálkozás - a bőrének meg 
kell védenie magát. A segítséget az értékes aloe hozza el az Ön számára.

NAPOZÁS UTÁNI HŰSÍTŐ GÉL
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Ultrakönnyű formulájának köszönhetően a gél 
gyorsan felszívódik, azonnal megnyugtatva a bőrt. 
Az értékes receptúra értékes Aloe vera géllel 
gazdagítva kiválóan hidratálja a bőrt, ugyanakkor 
finom, frissítő illatot biztosít neki. 

 ` megnyugtatja az irritációt és támogatja a bőr 
regenerálódását

 ` harcol a szabad gyökökkel
 ` a frissítő menthol biztosítja a hűsítő hatást

150 ml | 503030

5 753 FT
38 353 FT / 1 l

ALOE VERA 

ARCTISZTÍTÓ HAB
FACIAL CLEANSING FOAM

Enyhe, de hatékony és hidratáló összetevőkben
gazdag - ideális a mindennapi testápoláshoz.
Lemossa a sminket és eltávolítja a
szennyeződéseket, valamint frissíti, nyugtatja és
tökéletesen hidratálja a bőrt.

` nagyon hatékony (egy adag = egy arclemosás)
` hipoallergén

150 ml | AV1

ARCLEMOSÓ TONIK
FACIAL TONER

Visszaállítja a bőr megfelelő pH- értékét és
biztosítja a megfelelő nedvességtartalmat. Kímélő
spray formájában.

` kényelmes porlasztóval
` alkoholmentes és hipoallergén

150 ml | AV3

ARCÁPOLÓ GÉL-KRÉM
FACIAL GEL-CREAM

Kivételesen könnyű, gyorsan beszívódik Intenzíven
hidratál, táplálja és nyugtatja a bőrt. Bársonyosan
puhává teszi, friss és egészséges kinézetet ad neki.

` kitűnő smink alá
` hipoallergén

50 ml | AV4



6766

A LEGJOBB TÁPLÁLÓ BOROGATÁS GÉL FORMÁJÁBAN A 
BŐRÖD SZÁMÁRA
• az Aloe vera gél gyorsítja a bőr regenerálódását, kiválóan 

nyugtatja az irritációt, segít csökkenteni a kipirosodást
• az allantoina és a panthenol csodálatosan megnyugtatja és 

simítja a bőrt
• a menthol hűsítő hatású, megkönnyebbülést és kényelem érzetet 

biztosít
• a glicerin intenzíven hidratál

ARCLEMOSÓ TONIK
FACIAL TONER

Visszaállítja a bőr megfelelő pH- értékét és 
biztosítja a megfelelő nedvességtartalmat. Kímélő 
spray formájában.

 ` kényelmes porlasztóval
 ` alkoholmentes és hipoallergén

150 ml | AV3

2 731 FT
18 207 FT / 1 l

ARCÁPOLÓ GÉL-KRÉM
FACIAL GEL-CREAM

Kivételesen könnyű, gyorsan beszívódik Intenzíven 
hidratál, táplálja és nyugtatja a bőrt. Bársonyosan 
puhává teszi, friss és egészséges kinézetet ad neki. 

 ` kitűnő smink alá
 ` hipoallergén

50 ml | AV4

2 906 FT
58 120 FT / 1 l

ARCTISZTÍTÓ HAB 
FACIAL CLEANSING FOAM

Enyhe, de hatékony és hidratáló összetevőkben 
gazdag - ideális a mindennapi testápoláshoz. 
Lemossa a sminket és eltávolítja a 
szennyeződéseket, valamint frissíti, nyugtatja és 
tökéletesen hidratálja a bőrt. 

 ` nagyon hatékony (egy adag = egy arclemosás)
 ` hipoallergén

150 ml | AV1

2 906 FT
19 373 FT / 1 l

Szennyezett környezet, káros külső tényezők és rossz táplálkozás - a bőrének meg 
kell védenie magát. A segítséget az értékes aloe hozza el az Ön számára.

ALOE VERA 

INTIM MOSAKODÓ
INTIMATE HYGIENE WASH

Gyengéden tisztit, tisztaságot és frissességet
biztosít. Erősíti a természetes védőréteget, és
helyreállítja a megfelelő pH-értéket.

` enyhíti az irritációt, hidratál és csökkenti a
fertőzés fellépésének kockázatát

` higiénikus pumpával

200 ml | AV5

PEEL-OFF ARCPAKOLÁS
PEEL-OFF FACIAL MASK

Enyhén hámlasztja az elhalt hámréteget,
tökéletesen tisztitja és szűkíti a pórusokat.
Megelőzi a bőr kifényesedését, puhaságot,
rugalmasságot és kellemes frissességet biztosít.

` nyugtató jázminkivonattal és Enantia
chlorantha fa kérgének kivonatával,
amely szabályozza a faggyútermelést.

` normál, kombinált és zsíros bőrre.

50 ml | AV2

NAPOZÁS UTÁNI HŰSÍTŐ GÉL
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Ultrakönnyű formulájának köszönhetően a gél
gyorsan felszívódik, azonnal megnyugtatva a bőrt.
Az értékes receptúra értékes Aloe vera géllel
gazdagítva kiválóan hidratálja a bőrt, ugyanakkor
finom, frissítő illatot biztosít neki.

` megnyugtatja az irritációt és támogatja a bőr
regenerálódását

` harcol a szabad gyökökkel
` a frissítő menthol biztosítja a hűsítő hatást

150 ml | 503030



6968 

INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ LÁBKRÉM
ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Intenzíven hidratálja a legszárazabb bőrfelületet is. A lágyító és simító összetevőknek köszönhetően tökéletesen
ápolja a repedező lábbőrt. Rendszeres használata megszünteti a megvastagodott felhámot.

` magas Urea tartalmú
` tápláló méhviaszt, shea vajat és makadámiaolajat tartalmaz
` visszavarázsolja a lábbőr puhaságát és rugalmasságát

75 ml | 501020

LÁGYÍTÓ LÁB PEELING
SOFTENING FOOT SCRUB

Hatékonyan eltávolítja az elhalt szaruréteget.
Az allantoinnak és glicerinnek köszönhetően a talpon lévő érdes és száraz bőrt láthatóan simítja és lágyítja. A hidratáló
tulajdonságú shea vaj és E-vitamin egészséges külső megjelenést biztosít neki.

` a sárgabarackmag-, dió- és a mandulahéj hámlasztó, természetes szemcséiből készült
` vadvízi menta frissítő és relaxáló kivonatot tartalmaz

75 ml | 501017

FRISSÍTŐ IZZADÁSGÁTLÓ 
LÁBSPRAY
REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Frissítő citromfűolaj alapján készült. Támogatja 
a baktériumokkal és gombákkal érintkező 
bőrfelület ápolását. Tökéletes mindennapi 
használatra. 

 ` csökkenti az izzadságot
 ` kellemetlen szag előtt védelmet nyújt
 ` hosszantartó frissességérzést biztosít
 ` alkoholmentes 

150 ml | 501019

2 325 FT
15 500 FT / 1 l

HIDRATÁLÓ KÚRA AZ UREA 10%
os tartalmának köszönhetően különleges lágyító és simító hatással rendelkezik.

Az Urea az NMF - természetes hidratáló faktor - fő összetevője és egyben kiváló nedvesítőszer, amely szervezetünkben 
megköti a vizet, amelyből éveink előre haladtával testünk egyre kevesebbet tartalmaz. Az Urea magas, 10-százalékos 
koncentrációjának köszönhetően az Intenzíven hidratáló lábkrém keratolitikus hatása van - elősegíti a szaruréteghámlást, 
lágyítja és simítja a bőrt, valamint növeli annak áteresztőképességét, ami viszont a kozmetikai készítményben lévő egyéb 
hatóanyagok felszívódását segíti elő. Az így hidratált és sima talpon bátran lépkedhetsz előre.

COMPLETE CARE 
A lábápolási termékeknek köszönhetően minden lépésnél élvezheti a sima, táplált és hidratált bőrt.



6968 

INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ LÁBKRÉM
ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Intenzíven hidratálja a legszárazabb bőrfelületet is. A lágyító és simító összetevőknek köszönhetően tökéletesen 
ápolja a repedező lábbőrt. Rendszeres használata megszünteti a megvastagodott felhámot.

 ` magas Urea tartalmú
 ` tápláló méhviaszt, shea vajat és makadámiaolajat tartalmaz
 ` visszavarázsolja a lábbőr puhaságát és rugalmasságát

75 ml | 501020

2 615 FT
34 867 FT / 1 l

LÁGYÍTÓ LÁB PEELING
SOFTENING FOOT SCRUB

Hatékonyan eltávolítja az elhalt szaruréteget.
Az allantoinnak és glicerinnek köszönhetően a talpon lévő érdes és száraz bőrt láthatóan simítja és lágyítja. A hidratáló 
tulajdonságú shea vaj és E-vitamin egészséges külső megjelenést biztosít neki.

 ` a sárgabarackmag-, dió- és a mandulahéj hámlasztó, természetes szemcséiből készült
 ` vadvízi menta frissítő és relaxáló kivonatot tartalmaz

75 ml | 501017

2 325  FT
31 000 FT / 1 l

FRISSÍTŐ IZZADÁSGÁTLÓ
LÁBSPRAY
REFRESHING ANTIPERSPIRANT
FOOT SPRAY

Frissítő citromfűolaj alapján készült. Támogatja
a baktériumokkal és gombákkal érintkező
bőrfelület ápolását. Tökéletes mindennapi
használatra.

` csökkenti az izzadságot
` kellemetlen szag előtt védelmet nyújt
` hosszantartó frissességérzést biztosít
` alkoholmentes

150 ml | 501019

HIDRATÁLÓ KÚRA AZ UREA 10%
os tartalmának köszönhetően különleges lágyító és simító hatással rendelkezik.

Az Urea az NMF - természetes hidratáló faktor - fő összetevője és egyben kiváló nedvesítőszer, amely szervezetünkben 
megköti a vizet, amelyből éveink előre haladtával testünk egyre kevesebbet tartalmaz. Az Urea magas, 10-százalékos 
koncentrációjának köszönhetően az Intenzíven hidratáló lábkrém keratolitikus hatása van - elősegíti a szaruréteghámlást, 
lágyítja és simítja a bőrt, valamint növeli annak áteresztőképességét, ami viszont a kozmetikai készítményben lévő egyéb 
hatóanyagok felszívódását segíti elő. Az így hidratált és sima talpon bátran lépkedhetsz előre.

COMPLETE CARE 
A lábápolási termékeknek köszönhetően minden lépésnél élvezheti a sima, táplált és hidratált bőrt.
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KÉZSIMÍTÓ BŐRRADÍR
SMOOTHING HAND PEELING

Ajándékozz a kéz bőrének kisimító terápiát, amelynek köszönhetően
kivételesen puha, hidratált és rugalmasabb lesz. A vulkanikus perlit és a
dióhéj porának köszönhetően finoman hámlasztja az elhalt bőrt, serkentve
a megújulását. A panthenol, az allantoin és a trigliceridek megnyugtató
tulajdonságainak köszönhetően kezed lesz a legszebb névjegyed.

` kiválóan kisimítja akár a legszárazabb és repedezett kéz bőrét
` tökéletesen készíti elő a kéz bőrét a további kozmetikai kezelésekhez
` annak köszönhetően, hogy jól kenhető és finom, kellemes illata van, a

kéz bőrradírja igazi pihenéssé válik.

100 ml | 501005

TÁPLÁLÓ KÉZKRÉM
NOURISHING HAND CREAM

A gazdag receptúrának köszönhetően láthatóan javítja a kéz bőr kondícióját,
puhává és simává téve azt. Karbamidet és glicerint tartalmaz, amelyek behatolnak
a bőrbe, intenzíven és hosszan hidratálva azt. A nyugtató panthenol csökkenti az
irritációt, az értékes olajok – kókusz és avokádó – pedig táplálják, regenerálják és
gyengén olajozzák a bőrt.

` jól kenhető és gyorsan felszívódik
` meghagy a bőrön egy finom réteget, amely véd a kiszáradás ellen

100 ml | 501004

COMPLETE CARE TUSFÜRDŐ
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Tökéletesen megtisztitja a testet, a simaság érzését hagyva. Alkalmas minden bőrtipusra és gyerekek számára 3 éves kortól. 
Mandulaolajat tartalmaz, amely megakadályozza a bőr kiszáradását, hidratálja és ápolja azt. A pantenol és az allantoin 
nyugtató tulajdonságokkal bír.

 ` habzó gél gyengéden tisztftó összetevőkkel

250 ml | 501002

2 650 FT
10 600 FT / 1 l

MÉLYEN HIDRATÁLÓ
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

A lágy testápoló, melynek gazdag formulája mandulaolajat, kókuszolajat, panthenolt, allantoint és bisabololt tartalmaz, 
és bőrét mélyen hidratálttá, rugalmassá és táplálttá teszi. A testápoló tökéletesen simává varázsolja a durva és száraz 
bőrfelületet, ami puha és sima lesz.

 ` köszönhetően a gondosan kiválasztott összetételnek, finoman zsírozza a bőrt, az azonnali megkönnyebbülés és 
hidratálás érzését biztosítva

 ` nyugtató és enyhítő hatása van, védi a bőrt a kiszáradástól

250 ml | 501003

2 206 FT
8 824 FT / 1 l

COMPLETE CARE KRÉM
COMPLETE CARE CREAM

Teljes körű ápolás az egész család számára. Könnyű, finom formulája az érzékeny bőrnek és a 3 éves kor feletti gyermekeknek 
is alkalmas. Finom védőréteget képez. Olyan összetevőkkel, amelyek optimálisan hidratálják és ápolják az arc, a test és a kéz 
bőrét.

 ` kókusz- és avokádóolajat tartalmaz, amelyek megerősítik a bőr védőrétegét
 ` a panthenol és az allantoin megnyugtatják a bőrt és gyulladáscsökkentő tulajdonsággal bírnak
 ` a C- és E-vitaminok lassítják a bőr öregedési folyamatait

30 ml | 501001

2 325 FT
77 500 FT / 1 l

APRÓ KRÉM, NAGY ÉLVEZET

Ez a kozmetikai termék legyen mindig Önnel. Tökéletes az utazáshoz, mivel annyira  
kicsi, hogy még egy apró táskába is belefér.

COMPLETE CARE 
Mit tegyünk, hogy minden nap lenyűgözően nézzünk ki? A megoldásunk egyszerű. A bőrünk legyen ápolt és 
hidratált. A COMPLETE CARE arc-, kéz- és testápoló kozmetikumoknak köszönhetően ez rendkívül egyszerű és 
kellemes.



7170 

KÉZSIMÍTÓ BŐRRADÍR
SMOOTHING HAND PEELING

Ajándékozz a kéz bőrének kisimító terápiát, amelynek köszönhetően 
kivételesen puha, hidratált és rugalmasabb lesz. A vulkanikus perlit és a 
dióhéj porának köszönhetően finoman hámlasztja az elhalt bőrt, serkentve 
a megújulását. A panthenol, az allantoin és a trigliceridek megnyugtató 
tulajdonságainak köszönhetően kezed lesz a legszebb névjegyed.

 ` kiválóan kisimítja akár a legszárazabb és repedezett kéz bőrét
 ` tökéletesen készíti elő a kéz bőrét a további kozmetikai kezelésekhez
 ` annak köszönhetően, hogy jól kenhető és finom, kellemes illata van, a 
kéz bőrradírja igazi pihenéssé válik. 

100 ml | 501005

2 081 FT
20 810  FT / 1 l

TÁPLÁLÓ KÉZKRÉM
NOURISHING HAND CREAM

A gazdag receptúrának köszönhetően láthatóan javítja a kéz bőr kondícióját, 
puhává és simává téve azt. Karbamidet és glicerint tartalmaz, amelyek behatolnak 
a bőrbe, intenzíven és hosszan hidratálva azt. A nyugtató panthenol csökkenti az 
irritációt, az értékes olajok – kókusz és avokádó – pedig táplálják, regenerálják és 
gyengén olajozzák a bőrt.

 ` jól kenhető és gyorsan felszívódik
 ` meghagy a bőrön egy finom réteget, amely véd a kiszáradás ellen 

100 ml | 501004

1 929 FT
19 290 FT / 1 l

COMPLETE CARE TUSFÜRDŐ
COMPLETE CARE SHOWER GEL

Tökéletesen megtisztitja a testet, a simaság érzését hagyva. Alkalmas minden bőrtipusra és gyerekek számára 3 éves kortól.
Mandulaolajat tartalmaz, amely megakadályozza a bőr kiszáradását, hidratálja és ápolja azt. A pantenol és az allantoin
nyugtató tulajdonságokkal bír.

` habzó gél gyengéden tisztftó összetevőkkel

250 ml | 501002

MÉLYEN HIDRATÁLÓ
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

A lágy testápoló, melynek gazdag formulája mandulaolajat, kókuszolajat, panthenolt, allantoint és bisabololt tartalmaz,
és bőrét mélyen hidratálttá, rugalmassá és táplálttá teszi. A testápoló tökéletesen simává varázsolja a durva és száraz
bőrfelületet, ami puha és sima lesz.

` köszönhetően a gondosan kiválasztott összetételnek, finoman zsírozza a bőrt, az azonnali megkönnyebbülés és
hidratálás érzését biztosítva

` nyugtató és enyhítő hatása van, védi a bőrt a kiszáradástól

250 ml | 501003

COMPLETE CARE KRÉM
COMPLETE CARE CREAM

Teljes körű ápolás az egész család számára. Könnyű, finom formulája az érzékeny bőrnek és a 3 éves kor feletti gyermekeknek
is alkalmas. Finom védőréteget képez. Olyan összetevőkkel, amelyek optimálisan hidratálják és ápolják az arc, a test és a kéz
bőrét.

` kókusz- és avokádóolajat tartalmaz, amelyek megerősítik a bőr védőrétegét
` a panthenol és az allantoin megnyugtatják a bőrt és gyulladáscsökkentő tulajdonsággal bírnak
` a C- és E-vitaminok lassítják a bőr öregedési folyamatait

30 ml | 501001

APRÓ KRÉM, NAGY ÉLVEZET

Ez a kozmetikai termék legyen mindig Önnel. Tökéletes az utazáshoz, mivel annyira  
kicsi, hogy még egy apró táskába is belefér.

COMPLETE CARE 
Mit tegyünk, hogy minden nap lenyűgözően nézzünk ki? A megoldásunk egyszerű. A bőrünk legyen ápolt és 
hidratált. A COMPLETE CARE arc-, kéz- és testápoló kozmetikumoknak köszönhetően ez rendkívül egyszerű és 
kellemes.
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SAMPON FÉRFIAKNAK
MEN’S SHAMPOO

A Sampon mindennapi használatra lett tervezve 
a férfi fejbőr és a haj ápolására. Keratint és 
selymet tartalmaz, amelyek megerősítik és 
újjáépítik a haj szerkezetét, és a haj felületén 
finom filmet alkotva megóvják a hajat a külső 
tényezők negatív hatásaitól.

 ` a sampon összetevői, mint például a 
panthenol és az E vitaminban gazdag 
argán olaj megelőzik a haj kiszáradását és 
tökéletesen táplálják azt

230 ml | 501011

2 249 FT
9 778 FT / 1 l

SAMPON FESTETT HAJRA
COLORED HAIR SHAMPOO

Intenzív és mély szín hihetetlenül hosszú ideig? 
Igen. A sampon tökéletesen táplálja a hajat, 
miközben megakadályozza, hogy kiszáradjon. A 
kompozícióban található Ginkgo biloba kivonat 
erősíti a hajat, az UV-szűrő pedig támogatja a 
védelmét a napfény negatív hatásaival szemben, 
beleértve a szín kifakulását is.

 ` a tejproteinek tartalmának köszönhetően 
a haj rendkívül puha tapintású és könnyen 
modellezhető

 ` fényes és egészséges hajat biztosít

230 ml | 501013

2 249 FT
9 778 FT / 1 l

KORPÁSODÁS ELLENI 
SAMPON
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Felejtsd el a korpásodás csúnya nyomait 
a ruhákon. A speciális  hatóanyagoknak 
köszönhetően - például a pirition cinknek - 
rendszeresen használva hatékonyan  nyugtatja 
az irritált fejbőrt és visszaállítja a természetes 
egyensúlyát.

 ` A Holt-tenger ásványi anyagai 
rendkívül táplálóan hatnak a hajra és 
remineralizálják azt, rugalmasságot, 
puhaságot és fényességet biztosítva 
számára

 ` mindennapi ápoláshoz ajánlott

230 ml | 501014

2 249 FT
9 778 FT / 1 l

SAMPON VÉKONY ÉS LAPOS
HAJRA
VOLUME SHAMPOO

A hajat dússá teszi és optikailag növeli a
mennyiségét. A gondosan kiválasztott összetevők
között megtalálható többek között a pantenol,
amely javítja a haj hidratációját, valamint a
búzából származó fehérje – olyan összetevő,
amely növeli a haj térfogatát és a lágyságát.

` az értékes növényi kivonatok tisztítják és
nyugtatják a fejbőrt

` a hatóanyagok úgy lettek kiválogatva,
hogy ellensúlyozzák a hajszálak statikáját,
megkönnyítsék a fésülést és rendkívüli
könnyedséget adjanak a hajnak

230 ml | 501010

SAMPON SZÁRAZ ÉS
TÖREDEZETT HAJRA
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Olyan hajra ajánlott, amelynek intenzív
regenerációra van szüksége. A gondosan
válogatott összetevők, olyanok, mint az Aloe vera
levél, a glicerin, a nátrium-hialuronát tökéletesen
hidratálják a hajat. A speciálisan kidolgozott formula
megkönnyíti a szétfésülést, valamint ellensúlyozza a
hajszálak statikáját és a haj töredezését.

` gyors és intenzív haj regeneráció  festés,
szárítás vagy egyenesítés után

` a hatóanyagok kivételes összekapcsolásának
köszönhetően a haj hihetetlenül puha, sima
és rugalmasabb lesz

230 ml | 501012

BALZSAM SZÁRAZ ÉS SÉRÜLT
HAJRA
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Az egyedülálló recept segít regenerálni még a
legsérültebb hajat is szép, egészséges megjelenést
biztosítva neki.A krémes, aktív összetevők (mint
pl. panthenol vagy nátrium-hialuronát) gazdag
formulának köszönhetően mélyen hidratálja és
regenerálja a hajat, védve a kiszáradás ellen.

` a rendkívül értékes shea vaj intenzíven
táplálja a hajat, és e miatt simább és
fényesebb lesz

` öblíthető
` a jobb eredmény érdekében a száraz és

töredezett hajra való samponnal ajánljuk

180 ml | 501015

Az egészséges és fényes haj a legszebb díszed. Ahhoz, hogy a legjobb kondícióban legyen, használd a 
szükségleteihez illő ápolást. A COMPLETE CARE család új samponjaival egyszerűen gondoskodhatsz 
róla, biztosítva a legjobb minőségű tápanyagokat. 

COMPLETE CARE 



7372 

SAMPON FÉRFIAKNAK
MEN’S SHAMPOO

A Sampon mindennapi használatra lett tervezve
a férfi fejbőr és a haj ápolására. Keratint és
selymet tartalmaz, amelyek megerősítik és
újjáépítik a haj szerkezetét, és a haj felületén
finom filmet alkotva megóvják a hajat a külső
tényezők negatív hatásaitól.

` a sampon összetevői, mint például a
panthenol és az E vitaminban gazdag
argán olaj megelőzik a haj kiszáradását és
tökéletesen táplálják azt

230 ml | 501011

SAMPON FESTETT HAJRA
COLORED HAIR SHAMPOO

Intenzív és mély szín hihetetlenül hosszú ideig?
Igen. A sampon tökéletesen táplálja a hajat,
miközben megakadályozza, hogy kiszáradjon. A
kompozícióban található Ginkgo biloba kivonat
erősíti a hajat, az UV-szűrő pedig támogatja a
védelmét a napfény negatív hatásaival szemben,
beleértve a szín kifakulását is.

` a tejproteinek tartalmának köszönhetően
a haj rendkívül puha tapintású és könnyen
modellezhető

` fényes és egészséges hajat biztosít

230 ml | 501013

KORPÁSODÁS ELLENI
SAMPON
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Felejtsd el a korpásodás csúnya nyomait
a ruhákon. A speciális  hatóanyagoknak
köszönhetően - például a pirition cinknek -
rendszeresen használva hatékonyan  nyugtatja
az irritált fejbőrt és visszaállítja a természetes
egyensúlyát.

` A Holt-tenger ásványi anyagai
rendkívül táplálóan hatnak a hajra és
remineralizálják azt, rugalmasságot,
puhaságot és fényességet biztosítva
számára

` mindennapi ápoláshoz ajánlott

230 ml | 501014

SAMPON VÉKONY ÉS LAPOS 
HAJRA
VOLUME SHAMPOO

A hajat dússá teszi és optikailag növeli a 
mennyiségét. A gondosan kiválasztott összetevők 
között megtalálható többek között a pantenol, 
amely javítja a haj hidratációját, valamint a 
búzából származó fehérje – olyan összetevő, 
amely növeli a haj térfogatát és a lágyságát. 

 ` az értékes növényi kivonatok tisztítják és 
nyugtatják a fejbőrt

 ` a hatóanyagok úgy lettek kiválogatva, 
hogy ellensúlyozzák a hajszálak statikáját, 
megkönnyítsék a fésülést és rendkívüli 
könnyedséget adjanak a hajnak

230 ml | 501010

2 249 FT
9 778 FT / 1 l

SAMPON SZÁRAZ ÉS 
TÖREDEZETT HAJRA
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Olyan hajra ajánlott, amelynek intenzív 
regenerációra van szüksége. A gondosan 
válogatott összetevők, olyanok, mint az Aloe vera 
levél, a glicerin, a nátrium-hialuronát tökéletesen 
hidratálják a hajat. A speciálisan kidolgozott formula 
megkönnyíti a szétfésülést, valamint ellensúlyozza a 
hajszálak statikáját és a haj töredezését. 

 ` gyors és intenzív haj regeneráció  festés, 
szárítás vagy egyenesítés után

 ` a hatóanyagok kivételes összekapcsolásának 
köszönhetően a haj hihetetlenül puha, sima 
és rugalmasabb lesz

230 ml | 501012

2 249 FT
9 778 FT / 1 l

BALZSAM SZÁRAZ ÉS SÉRÜLT 
HAJRA 
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Az egyedülálló recept segít regenerálni még a 
legsérültebb hajat is szép, egészséges megjelenést 
biztosítva neki.A krémes, aktív összetevők (mint 
pl. panthenol vagy nátrium-hialuronát) gazdag 
formulának köszönhetően mélyen hidratálja és 
regenerálja a hajat, védve a kiszáradás ellen.

 ` a rendkívül értékes shea vaj intenzíven 
táplálja a hajat, és e miatt simább és 
fényesebb lesz

 ` öblíthető
 ` a jobb eredmény érdekében a száraz és 
töredezett hajra való samponnal ajánljuk

180 ml | 501015

1 929 FT
10 716 FT / 1 l

Az egészséges és fényes haj a legszebb díszed. Ahhoz, hogy a legjobb kondícióban legyen, használd a 
szükségleteihez illő ápolást. A COMPLETE CARE család új samponjaival egyszerűen gondoskodhatsz 
róla, biztosítva a legjobb minőségű tápanyagokat. 

COMPLETE CARE 



7574 

VISSZAFORDÍTJA A 
FOGAK TERMÉSZETES 

FEHÉRSÉGÉT  
MÁR KÉT HÉTTEL  

A HASZNÁLAT UTÁN 

ÉRZÉKENYSÉGET ENYHÍTŐ FOGKRÉM
SENSITIVE TOOTHPASTE

Érez valamilyen kellemetlenséget evés és ivás közben? A
túlérzékenységet enyhítő fogkrémnek köszönhetően csökkenni
fognak a nyitott fogcsatornákkal járó kellemetlenségek. Ez a tökéletes
válasz az érzékeny fogak és ínyek problémájára.

` csökkenti a diszkomfort érzetet meleg vagy hideg termékek
fogyasztásakor

` a finom formulájú fogkrém védi az érzékeny fogakat miközben
segít megóvni az erős fogínyt

` felnőttek számára

75 ml  | 501006

FOGFEHÉRÍTŐ FOGKRÉM
WHITENING TOOTHPASTE

Bűvölj a gyönyörű, ragyogó mosolyoddal. A remekül kiválasztott
aktív összetevőknek köszönhetően a fogkrém már 2 héttel a
használat után láthatóan visszafordítja a fogak természetes
fehérségét.

` eltünteti az egyes termékek fogyasztása – mint pl. kávé vagy
tea – valamint dohányzás által létrejött elszíneződéseket

` gazdag recept, amelybe beletartozik többek közt a nátrium-
fluorid, amely hatékonyan minerálizálja a fogzománcot,
megerősítve a fogakat és csökkentve a fogszuvasodás
kockázatát

` felnőttek számára

75 ml  | 501008

COMPLETE CARE 
A fényes, ragyogó mosolyodról gondoskodva létrehoztunk egy magasan specializált terméket a 
száj  mindennapos ápolására. A remekül kiválasztott aktív összetevőknek köszönhetően szép, fehér 
fogaknak és egészséges ínynek fogsz örülni.

3 AZ 1 
-BEN HATÁS AZ ERŐS 

ÍNYEKNEK: ENYHÍT, 
REGENERÁL, VÉD 

ÍNY ERŐSÍTŐ FOGKRÉM 
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

A szakértők által kidolgozott speciális receptnek köszönhetően 
komplex támogatást biztosít az érzékeny fogínnyel rendelkező 
emberek számára és hatékonyan hat a paradontózis ellen. A finom 
formula hatékonyan tisztítja a fogakat, megakadályozva a fogkő 
lerakódását.  

 ` hármas hatás: megnyugtatja az irritált fogínyt, regenerálja és 
védi a mikro sérülésektől

 ` a paradontózis kiváló megelőzése
 ` felnőtteknek ajánlott 

75 ml | 501007

2 278 FT
30 373 FT / 1 l

EGYEDI, ÁTLÁTSZÓ 
FORMULA 

SZÍNEZÉK ÉS 
ALKOHOL  

NÉLKÜL

ENYHE MENTA ÍZŰ SZÁJVÍZ
MILD MINT MOUTHWASH

A magasan specializált formula kiválóan kiegészíti a mindennapos 
fog és fogíny ápolást. Hatékonyan elér olyan helyekre is, amik 
a fogkefe számára nehézséget okoznak, kiválóan segíti a száj 
higiéniájának megőrzését. Az enyhe menta íz tisztaság érzést 
biztosít a szájban és hosszútávú friss leheletet. Mesterséges 
színezékeket nem tartalmaz.

 ` megakadályozza a plakk - a fogszuvasodás, ínybetegségek és 
fogkő egyik fő okozójának felhalmozódását 

 ` hosszútávon frissíti a leheletet
 ` nem tartalmaz alkoholt
 ` felnőtteknek ajánlott

500 ml | 501009

2 772 FT
5 544 FT / 1 l

HATÁSOSAN 
CSÖKKENTI A 

DISZKOMFORT 
ÉRZETET MELEG ÉS 
HIDEG TERMÉKEK 

FOGYASZTÁSAKOR



7574 

VISSZAFORDÍTJA A 
FOGAK TERMÉSZETES 

FEHÉRSÉGÉT  
MÁR KÉT HÉTTEL  

A HASZNÁLAT UTÁN 

ÉRZÉKENYSÉGET ENYHÍTŐ FOGKRÉM
SENSITIVE TOOTHPASTE 

Érez valamilyen kellemetlenséget evés és ivás közben? A 
túlérzékenységet enyhítő fogkrémnek köszönhetően csökkenni 
fognak a nyitott fogcsatornákkal járó kellemetlenségek. Ez a tökéletes 
válasz az érzékeny fogak és ínyek problémájára.

 ` csökkenti a diszkomfort érzetet meleg vagy hideg termékek 
fogyasztásakor

 ` a finom formulájú fogkrém védi az érzékeny fogakat miközben 
segít megóvni az erős fogínyt

 ` felnőttek számára

75 ml  | 501006

2 278 FT
30 373 FT / 1 l

FOGFEHÉRÍTŐ FOGKRÉM
WHITENING TOOTHPASTE

Bűvölj a gyönyörű, ragyogó mosolyoddal. A remekül kiválasztott 
aktív összetevőknek köszönhetően a fogkrém már 2 héttel a 
használat után láthatóan visszafordítja a fogak természetes 
fehérségét. 

 ` eltünteti az egyes termékek fogyasztása – mint pl. kávé vagy 
tea – valamint dohányzás által létrejött elszíneződéseket

 ` gazdag recept, amelybe beletartozik többek közt a nátrium-
fluorid, amely hatékonyan minerálizálja a fogzománcot, 
megerősítve a fogakat és csökkentve a fogszuvasodás 
kockázatát

 ` felnőttek számára

75 ml  | 501008

2 278 FT
30 373 FT / 1 l

COMPLETE CARE 
A fényes, ragyogó mosolyodról gondoskodva létrehoztunk egy magasan specializált terméket a 
száj  mindennapos ápolására. A remekül kiválasztott aktív összetevőknek köszönhetően szép, fehér 
fogaknak és egészséges ínynek fogsz örülni.

3 AZ 1 
-BEN HATÁS AZ ERŐS 

ÍNYEKNEK: ENYHÍT, 
REGENERÁL, VÉD 

ÍNY ERŐSÍTŐ FOGKRÉM
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

A szakértők által kidolgozott speciális receptnek köszönhetően
komplex támogatást biztosít az érzékeny fogínnyel rendelkező
emberek számára és hatékonyan hat a paradontózis ellen. A finom
formula hatékonyan tisztítja a fogakat, megakadályozva a fogkő
lerakódását.

` hármas hatás: megnyugtatja az irritált fogínyt, regenerálja és
védi a mikro sérülésektől

` a paradontózis kiváló megelőzése
` felnőtteknek ajánlott

75 ml | 501007

EGYEDI, ÁTLÁTSZÓ 
FORMULA 

SZÍNEZÉK ÉS 
ALKOHOL  

NÉLKÜL

ENYHE MENTA ÍZŰ SZÁJVÍZ
MILD MINT MOUTHWASH

A magasan specializált formula kiválóan kiegészíti a mindennapos
fog és fogíny ápolást. Hatékonyan elér olyan helyekre is, amik
a fogkefe számára nehézséget okoznak, kiválóan segíti a száj
higiéniájának megőrzését. Az enyhe menta íz tisztaság érzést
biztosít a szájban és hosszútávú friss leheletet. Mesterséges
színezékeket nem tartalmaz.

` megakadályozza a plakk - a fogszuvasodás, ínybetegségek és
fogkő egyik fő okozójának felhalmozódását

` hosszútávon frissíti a leheletet
` nem tartalmaz alkoholt
` felnőtteknek ajánlott

500 ml | 501009

HATÁSOSAN 
CSÖKKENTI A 

DISZKOMFORT 
ÉRZETET MELEG ÉS 
HIDEG TERMÉKEK 

FOGYASZTÁSAKOR



FEJEZD KI MAGAD
A sminket már az ókorban is ismerték.Olyannyira sokféle szerepet játszik, mint 

amennyire változékony a nők természete. Egyszer hangs lyozza a szépséget 
és önbizalmat ad, máskor teljesen j, a hangulatnak és helyzetnek megfelelő 

imázst kreál. A Federico Mahora fantasztikus kozmetikumoknak köszönhetően 
az épp uralkodó trendeknek megfelelő sminket készíthetsz.  Ne félj kísérletezni 

- játssz a színekkel, a sminket pedig gondtalan játékká varázsold.

A sminkelő kozmetikumok színmintái csak referenciaként szolgálnak.  
A tényleges árnyalatok kissé eltérhetnek a képeken láthatóktól. Ez a fénytől,  
a nyomtatási minőségtől és a monitor beállításaitól függ. 



FEJEZD KI MAGAD
A sminket már az ókorban is ismerték.Olyannyira sokféle szerepet játszik, mint 

amennyire változékony a nők természete. Egyszer hangs lyozza a szépséget 
és önbizalmat ad, máskor teljesen j, a hangulatnak és helyzetnek megfelelő 

imázst kreál. A Federico Mahora fantasztikus kozmetikumoknak köszönhetően 
az épp uralkodó trendeknek megfelelő sminket készíthetsz.  Ne félj kísérletezni 

- játssz a színekkel, a sminket pedig gondtalan játékká varázsold.

A sminkelő kozmetikumok színmintái csak referenciaként szolgálnak.  
A tényleges árnyalatok kissé eltérhetnek a képeken láthatóktól. Ez a fénytől,  
a nyomtatási minőségtől és a monitor beállításaitól függ. 



A SOKOLDALÚSÁG 
DIVATBAN VAN 
Erre a szezonra mindenki emlékezni fog, mert az sminkben az érzelmek, az egyediség és a kreativitás 
fognak számítani. Vége a sablonos kinézetnek, amelyet a közösségi médiában vagy a televízióban 
láthatunk – eljött az ideje, hogy kitűnjünk a tömegből. Merítsen ihletet a művészetből, ne féljen a 
színektől és az intenzív megvilágítástól.

 

A legújabb trendekbe illeszkedő további kozmetikumokat keresse a katalógusunkban. 
Speciális jelekkel láttuk el őket.

SZ-T L -

• TREND: TEGYEN A RÓZSÁRA

• TREND: ERŐS AJKAK

• TREND: INTENZÍV SZÍN

• TREND: GLAMOUR

• TREND: MEGVILÁGOSÍTOTT BŐR

• TREND: IDEÁLIS BŐR

• TREND: MACSKASZEM

Az előző szezonban domináló glow továbbra is 
meghatározza a trendeket. Friss, egészséges és fiatal 
megjelenésű bőr a sminkjének alapja. Ilyen hatást ér el a 
fénnyel játszva a folyékony és púder formájú szemkörnyék-
világosítóval. Csak annyit kell tennie, hogy arany, ezüst és 
réz színű csillogó szemhéjfestékeket ken fel a szemhéjára, 
és a megjelenése glamour lesz. Ne féljen a fénytől – 
nyugodtan tehet belőle a halántékára és az ajkára is – az 
ősznek és a télnek nem kell unalmasnak lennie  

Most szabadjára engedheti a fantáziáját, és úgy érezheti 
magát, mint a kifutón legjobb tervezőknél, intenzív 
színeket felkenve a szemhéjára, különösen a zöld, kék 
és lila árnyalataiból, és erősen hangsúlyozva az ajkakat 
pirossal, bordóval vagy a szezon legfinomabb árnyalataival 
- a karamellel és a csokoládéval. Az ar l trend lehetővé 
teszi, hogy kifejezze mindazt, ami Önben rejlik, sminket 
valódi műalkotássá változtatva - a személyes és egyedi 
alkotásává.

A F USZ A F NYEN VAN

ŰV SZL LE

cean Re ec on long-lasting szemceruza, a klasszikus COLOR INTENSE Burgundy Wine rúzs, a Violet hosszan tartó, folyékony rúzs, 3D GLOWING DROPS,  
Róż MIX & MATCH Charisma és Desire folyékony szemkörnyék-világosító, MIX & MATCH ltramarine  ovely rc id  a ca  nf sion és Copper Goddes szemhéjfesték
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TREND 

SZ-TÉL 



A SOKOLDALÚSÁG 
DIVATBAN VAN 
Erre a szezonra mindenki emlékezni fog, mert az sminkben az érzelmek, az egyediség és a kreativitás 
fognak számítani. Vége a sablonos kinézetnek, amelyet a közösségi médiában vagy a televízióban 
láthatunk – eljött az ideje, hogy kitűnjünk a tömegből. Merítsen ihletet a művészetből, ne féljen a 
színektől és az intenzív megvilágítástól.

 

A legújabb trendekbe illeszkedő további kozmetikumokat keresse a katalógusunkban. 
Speciális jelekkel láttuk el őket.

SZ-T L -

• TREND: TEGYEN A RÓZSÁRA

• TREND: ERŐS AJKAK

• TREND: INTENZÍV SZÍN

• TREND: GLAMOUR

• TREND: MEGVILÁGOSÍTOTT BŐR

• TREND: IDEÁLIS BŐR

• TREND: MACSKASZEM

Az előző szezonban domináló glow továbbra is 
meghatározza a trendeket. Friss, egészséges és fiatal 
megjelenésű bőr a sminkjének alapja. Ilyen hatást ér el a 
fénnyel játszva a folyékony és púder formájú szemkörnyék-
világosítóval. Csak annyit kell tennie, hogy arany, ezüst és 
réz színű csillogó szemhéjfestékeket ken fel a szemhéjára, 
és a megjelenése glamour lesz. Ne féljen a fénytől – 
nyugodtan tehet belőle a halántékára és az ajkára is – az 
ősznek és a télnek nem kell unalmasnak lennie  

Most szabadjára engedheti a fantáziáját, és úgy érezheti 
magát, mint a kifutón legjobb tervezőknél, intenzív 
színeket felkenve a szemhéjára, különösen a zöld, kék 
és lila árnyalataiból, és erősen hangsúlyozva az ajkakat 
pirossal, bordóval vagy a szezon legfinomabb árnyalataival 
- a karamellel és a csokoládéval. Az ar l trend lehetővé 
teszi, hogy kifejezze mindazt, ami Önben rejlik, sminket 
valódi műalkotássá változtatva - a személyes és egyedi 
alkotásává.

A F USZ A F NYEN VAN

ŰV SZL LE

cean Re ec on long-lasting szemceruza, a klasszikus COLOR INTENSE Burgundy Wine rúzs, a Violet hosszan tartó, folyékony rúzs, 3D GLOWING DROPS,  
Róż MIX & MATCH Charisma és Desire folyékony szemkörnyék-világosító, MIX & MATCH ltramarine  ovely rc id  a ca  nf sion és Copper Goddes szemhéjfesték
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TREND 

SZ-TÉL 



8180

ÚJDONSÁGOK
 8180

Megismerte már a közelgő szezon trendjeit, itt az ideje, hogy megismerje az új termékeinket, 
amelyeknek köszönhetően könnyen elkészítheti a legdivatosabb makeupot. Az első közülük  
a bézs árnyalatú SPF 30 Multifunkciós alapozó smink alá (82-83 old.), amely a bőrének 
gyönyörű, egészséges megjelenést kölcsönöz, és finoman kiegyensúlyozza az árnyalatait. 
Viselheti smink alatt vagy önálló kozmetikumokként, kiemelve a természetes szépségét.  
Viszont azokban a pillanatokban, amikor maszk effektus nélkül erős fedésre van szüksége,  
az IDEAL COVER fedő alapozó tökéletes lesz (84-85 old.) A tartós, nedvességálló formulának 
köszönhetően tökéletes megjelenést biztosít minden helyzetben. Ebben a szezonban kozmetikai 
táskájából nem hiányozhatnak a LONG LASTING SPARKLE (104-105 oldal) szemhéjfestékek 
három lenyűgöző árnyalatban: a kristályos ce Palace, a sugárzó Golden Treasure és a szikrázó 
Copper Grace. Lenyűgöző, intenzív fényt hagyva a szemhéjon, tökéletesen illeszkedik az elegáns 
és ugyanakkor átütő glamour stílushoz. Kösse össze a trendeket és a kozmetikumainkat, hagyja, 
hogy megjegyezzék.



8180

ÚJDONSÁGOK
 8180

Megismerte már a közelgő szezon trendjeit, itt az ideje, hogy megismerje az új termékeinket, 
amelyeknek köszönhetően könnyen elkészítheti a legdivatosabb makeupot. Az első közülük  
a bézs árnyalatú SPF 30 Multifunkciós alapozó smink alá (82-83 old.), amely a bőrének 
gyönyörű, egészséges megjelenést kölcsönöz, és finoman kiegyensúlyozza az árnyalatait. 
Viselheti smink alatt vagy önálló kozmetikumokként, kiemelve a természetes szépségét.  
Viszont azokban a pillanatokban, amikor maszk effektus nélkül erős fedésre van szüksége,  
az IDEAL COVER fedő alapozó tökéletes lesz (84-85 old.) A tartós, nedvességálló formulának 
köszönhetően tökéletes megjelenést biztosít minden helyzetben. Ebben a szezonban kozmetikai 
táskájából nem hiányozhatnak a LONG LASTING SPARKLE (104-105 oldal) szemhéjfestékek 
három lenyűgöző árnyalatban: a kristályos ce Palace, a sugárzó Golden Treasure és a szikrázó 
Copper Grace. Lenyűgöző, intenzív fényt hagyva a szemhéjon, tökéletesen illeszkedik az elegáns 
és ugyanakkor átütő glamour stílushoz. Kösse össze a trendeket és a kozmetikumainkat, hagyja, 
hogy megjegyezzék.



ARC 
Hibátlan arcbőr, gyönyörűen kiemelt arccsontok ... Nézzen ki frissen és sugárzóan minden helyzetben.

T LETES R  L S EN

L S 
Alap
• a smink tartósságát növeli 

L S 
Alapozó
• kiegyenlíti a bőrszínt
• ápolja a bőr

L S 
Korrektor
• a bőr tökéletlenségeit elrejti
 

L S 
Púder
• mattosít
• rögzíti a sminket
 
 
L S 
Kontúrozó szett
• formálja az arc alakját

 
L S 
Highlighter 
• fiatalos ragyogást  
   ad a bőrnek
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MULTIFUNKCIÓS SMINKALAP 
SPF 30 SMINK ALÁ
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

A bézs színű krémes emulzió szép, egészséges megjelenést 
kölcsönöz a bőrnek, és finoman egyenletessé teszi a színt. 
Nagyszerűen kisimítja az arcbőrét, miközben támogatja az UV-
sugarak káros hatásai elleni védelmet.

 ` rendkívül könnyű formula
 ` nem halmozódik fel a ráncokban, nem  
terheli és nem szárítja a bőrt

 ` kamillás vízzel, aloe vera- és  
körömvirág-kivonatokkal dúsítva

 ` gyönyörű illata van

30 ml | 601312

  FT
16 503 FT 100 ml

HA A M K A  A
Ó K MET K MKÉ T

VEGAN FRIE
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ARC 
Hibátlan arcbőr, gyönyörűen kiemelt arccsontok ... Nézzen ki frissen és sugárzóan minden helyzetben.

T LETES R  L S EN

L S 
Alap
• a smink tartósságát növeli 

L S 
Alapozó
• kiegyenlíti a bőrszínt
• ápolja a bőr

L S 
Korrektor
• a bőr tökéletlenségeit elrejti
 

L S 
Púder
• mattosít
• rögzíti a sminket
 
 
L S 
Kontúrozó szett
• formálja az arc alakját

 
L S 
Highlighter 
• fiatalos ragyogást  
   ad a bőrnek
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MULTIFUNKCIÓS SMINKALAP
SPF 30 SMINK ALÁ
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

A bézs színű krémes emulzió szép, egészséges megjelenést
kölcsönöz a bőrnek, és finoman egyenletessé teszi a színt.
Nagyszerűen kisimítja az arcbőrét, miközben támogatja az UV-
sugarak káros hatásai elleni védelmet.

` rendkívül könnyű formula
` nem halmozódik fel a ráncokban, nem

terheli és nem szárítja a bőrt
` kamillás vízzel, aloe vera- és

körömvirág-kivonatokkal dúsítva
` gyönyörű illata van

30 ml | 601312

HA A M K A  A
Ó K MET K MKÉ T

VEGAN FRIE
N

D
LY

ÚJDONSÁG

MAGASSZINTŰ V
DEL

EM
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SOFT BEIGE
601106

NUDE
601105

TOFFEE
601108

DARK BROWN
601109

OLIVE BEIGE
601107

HOSSZANTARTÓ FORMULA, NEDVESSÉGÁLLÓ
• kitűnő forró napokra
• fizikailag aktív személyeknek ajánlott
• lehetővé teszi, hogy még edzés közben is tökéletes lehessen a megjelenése
• ideális az un. nagy fellépésre

IDEAL COVER EFFECT FEDŐ ALAPOZÓ
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Félig matt felületet és tökéletes megjelenést biztosít, maszk hatás nélkül, hihetetlenül
hosszú ideig. A könnyű és selymes állag miatt pontosan elterjed. Értékes B3- és
E-vitaminokat tartalmaz.

` nedvességálló
` minden hiányosságot elfed
` tökéletesen kiegyenlíti a bőr tónusát
` erősen pigmentált
` nagyon hatékony - egyenletesen takar és finoman mattosít

a felhordás után, még a vékony rétegben is

30 ml

EA   KA E  T P  ER

16h
H-IG JAVÍTÁ

S 
N

ÉL
K

Ü
L

ÚJDONSÁG 
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SOFT BEIGE
601106

NUDE
601105

TOFFEE
601108

DARK BROWN
601109

OLIVE BEIGE
601107

HOSSZANTARTÓ FORMULA, NEDVESSÉGÁLLÓ
• kitűnő forró napokra
• fizikailag aktív személyeknek ajánlott
• lehetővé teszi, hogy még edzés közben is tökéletes lehessen a megjelenése
• ideális az un. nagy fellépésre

IDEAL COVER EFFECT FEDŐ ALAPOZÓ
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Félig matt felületet és tökéletes megjelenést biztosít, maszk hatás nélkül, hihetetlenül 
hosszú ideig. A könnyű és selymes állag miatt pontosan elterjed. Értékes B3- és 
E-vitaminokat tartalmaz.

 ` nedvességálló
 ` minden hiányosságot elfed
 ` tökéletesen kiegyenlíti a bőr tónusát
 ` erősen pigmentált
 ` nagyon hatékony - egyenletesen takar és finoman mattosít  
a felhordás után, még a vékony rétegben is

30 ml 

  FT
20 340 FT 100 ml

EA   KA E  T P  ER

16h
H-IG JAVÍTÁ

S 
N

ÉL
K

Ü
L

ÚJDONSÁG 
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NB01

MATTOSÍT  
É  M T A 

CLASSIC BEIGE
601205

LIGHT NUDE
601204 

SATIN SAND
601206
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3D GLO ING DROPS FOLYÉKONY HIGHLIGHTER   
GLOWING DROPS 3D LI UID HIGHLIGHTER

Azonnal fényesíti és ragyogóvá teszi az arcbőrt. Bársonyos, folyékony formula.  
Nem hagy foltokat és nem terheli a bőrt.

 ` lenyűgözően friss és ragyogó megjelenést kölcsönöz a bőrnek
 ` vizuálisan fiatalabbá teszi a bőrt és elrejti a fáradságot 
 ` strobing sminkhez tökéletes
 ` búzacsíraolajat és betainot tartalmazó formulával
 ` arc és test különböző részein helyi alkalmazáshoz
 ` egyaránt alkalmazható mind az alapozó alá, mind egyes helyeken  
az alapozón, vagy közvetlenül a felhordás előtt keverhető azzal

 ` a kényelmes adagoláshoz pipettával rendelkezik
 ` vegetáriánusok számára alkalmas

10 ml | 601311 

  FT
34 870 FT  100 ml

T KÉ ETE  A  ÉRETT R P RA

A Blur hatás, más néven so  focus vagy lágy 
elmosódás, a fényképészetben jól ismert kifejezés. 
Lehetővé teszi az éles kontúrok kisimulását és  
a kép elmosódását úgy, hogy a modell arca hibátlan 
és tökéletesen sima legyen. A kozmetikában 
határozottan hasonló hatást eredményez.  
A különleges vizuális tulajdonságú összetevőknek 
köszönhetően a bőrfelületen egy olyan réteget hoz 
létre, amely egyenletesen tükrözi és szétszórja  
a fényt, elrejtve a bőr tökéletlenségeit.

A szemet  
vizuálisan növeli

Ragyogóvá  
teszi a tekintetet

Karcsúsítja az orrot és 
esztétikus formát ad neki

Teltté varázsolja  
az ajkakat

Hangsúlyozza az 
állkapocscsontot és kiemeli  
az alsó ajkat

Világosítja a homlokot

Kiemeli az  
arccsontot

OGYAN SZ TS N  
STROBING SMINKET

TREND 

IDEÁLIS B R

TREND 

M
EGVILÁGOSÍTOTT B

R

LIFTINGEZŐ ALAPOZÓ
BLUR EFFECT
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Teljes egészében elrejti a tökéletlenségeket
és javítja a bőr tónusát. Hibátlan, fiatal és
természetes megjelenést biztosít maszkhatás
nélkül. A könnyű, folyékony állagának
köszönhetően a felvitele egyszerű.

` megakadályozza a bőr csillogását
` lágy elmosódás hatást biztosít
` azonnali vizuális li inghatást  eredményez
` vegetáriánusok számára is alkalmas

30 ml

SZILIKONOS BÁZISKRÉM
SILICONE BASE

Megnöveli a smink élettartamát. Ma  t és
friss megjelenést biztosít hosszú időre. A bőrt
tökéletesen simává teszi és biztosítja, hogy
kevésbé legyenek érzékelhetőek a pórusok és
a finom ráncok.

` antioxidáns tulajdonságokkal
rendelkező C-vitamin és E-vitamin
komplexet tartalmaz

` Ajánlott a fényesedésre hajlamos,
így ma  tást igénylő bőr számára

15 ml | NB01



NB01

SZILIKONOS BÁZISKRÉM 
SILICONE BASE

Megnöveli a smink élettartamát. Ma  t és 
friss megjelenést biztosít hosszú időre. A bőrt 
tökéletesen simává teszi és biztosítja, hogy 
kevésbé legyenek érzékelhetőek a pórusok és 
a finom ráncok.

 ` antioxidáns tulajdonságokkal  
rendelkező C-vitamin és E-vitamin 
komplexet tartalmaz

 ` Ajánlott a fényesedésre hajlamos, 
így ma  tást igénylő bőr számára

15 ml | NB01

  FT
25 700 FT 100 ml

MATTOSÍT  
É  M T A 

CLASSIC BEIGE
601205

LIGHT NUDE
601204 

SATIN SAND
601206
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LIFTINGEZŐ ALAPOZÓ 
BLUR EFFECT
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Teljes egészében elrejti a tökéletlenségeket 
és javítja a bőr tónusát. Hibátlan, fiatal és 
természetes megjelenést biztosít maszkhatás 
nélkül. A könnyű, folyékony állagának 
köszönhetően a felvitele egyszerű.  

 ` megakadályozza a bőr csillogását
 ` lágy elmosódás hatást biztosít
 ` azonnali vizuális li inghatást  eredményez
 ` vegetáriánusok számára is alkalmas

30 ml 

  FT
20 340 FT  100 ml

T KÉ ETE  A  ÉRETT R P RA

A Blur hatás, más néven so  focus vagy lágy 
elmosódás, a fényképészetben jól ismert kifejezés. 
Lehetővé teszi az éles kontúrok kisimulását és  
a kép elmosódását úgy, hogy a modell arca hibátlan 
és tökéletesen sima legyen. A kozmetikában 
határozottan hasonló hatást eredményez.  
A különleges vizuális tulajdonságú összetevőknek 
köszönhetően a bőrfelületen egy olyan réteget hoz 
létre, amely egyenletesen tükrözi és szétszórja  
a fényt, elrejtve a bőr tökéletlenségeit.

A szemet  
vizuálisan növeli

Ragyogóvá  
teszi a tekintetet

Karcsúsítja az orrot és 
esztétikus formát ad neki

Teltté varázsolja  
az ajkakat

Hangsúlyozza az 
állkapocscsontot és kiemeli  
az alsó ajkat

Világosítja a homlokot

Kiemeli az  
arccsontot

OGYAN SZ TS N  
STROBING SMINKET

TREND 

IDEÁLIS B R

TREND 

M
EGVILÁGOSÍTOTT B

R

3D GLO ING DROPS FOLYÉKONY HIGHLIGHTER
GLOWING DROPS 3D LI UID HIGHLIGHTER

Azonnal fényesíti és ragyogóvá teszi az arcbőrt. Bársonyos, folyékony formula.
Nem hagy foltokat és nem terheli a bőrt.

` lenyűgözően friss és ragyogó megjelenést kölcsönöz a bőrnek
` vizuálisan fiatalabbá teszi a bőrt és elrejti a fáradságot
` strobing sminkhez tökéletes
` búzacsíraolajat és betainot tartalmazó formulával
` arc és test különböző részein helyi alkalmazáshoz
` egyaránt alkalmazható mind az alapozó alá, mind egyes helyeken

az alapozón, vagy közvetlenül a felhordás előtt keverhető azzal
` a kényelmes adagoláshoz pipettával rendelkezik
` vegetáriánusok számára alkalmas

10 ml | 601311



PT2

 P020

PERFECT BEIGE 
 NP16

KONTÚROZÁS 
 EGYSZERŰ L S EN

K EME HET  A TT A T 
K RR HAT A  
AR RM T E RE THET   
A T KÉ ET E É EKET

1.

2.

KONTÚR PALETTA 
CONTOUR KIT 

Pótolhatatlan hármas a professzionális arckontúrozáshoz: kontúrozó 
por, bronzosító és kiemelő. 

 ` harmonikusan megválasztott színek
 ` bársonyos konzisztencia
 ` bőr csillogását csökkentő összetevők
 ` elegáns tükrös dobozban

6,6 g | ZT1

  FT
70 773 FT 100 g

3.

L S 
Bronzosító

• Arccsont 
• Orr  
Erősíti a kontúrozó hatást, 
természetes, egészségesen 
napsütötte árnyalatot kölcsönöz  
a bőrnek

88  89

T KÉ ETE   
MATT É  M T

A SMINK  
TARTÓS  
RÖGZÍTÉSE

R   
R  

T KÉ ETE E   
E E ETE  

R A AT

SMINKFIXÁLÓ SPRAY 
MAKE UP SETTING SPRAY 

Láthatatlan, könnyű bevonatot képez, amely védi 
a sminket. A bőrön nem hagy ragadós  és feszülő 
érzést.

 ` frissíti és egész napos egészséget kölcsönöz
 ` könnyű, hidratáló permet formájában

100 ml | UM1 

  FT
3 002 FT 100 ml

L S 
Kiemelő

• Szemöldök 
• Arcssont csúcsai 
• Orrgerinc  
• Szemek alatt 
• Felső ajak  
• Homlok közepe  
• Halánték 
• Áll  

Kiemeli az arc központi részét. Ragyogást 
biztosít és visszatükrözi a fényt  
a tökéletlenségek elrejtésére.
 

L S 
Kontúrozó púder

• Az arc alatt
• Állvonal 
• Az orr oldalai   
Ezzel árnyékhatást hoz létre  
és kiemeli az arccsontjait.

BAMBUSZ PÚDER
BAMBOO POWDER

Átlátszó, minden bőrtipusra alkalmas. Kitűnő a
napközbeni javításhoz és a smink befejezéséhez.

` ma tó bambusz kivonattal
` egy kozmetikum, amelyet érdemes mindig

kéznél tartania

6,4 g | P020

FIXÁLÓ PORPÚDER
FIXING POWDER

Hosszantartó sminkfelületet biztosít. Az ásványi
összetevők kiváló kombinációja a bőrt mattá és
bársonyos érintésűvé teszi.

` tökéletesen illeszkedik az alapozó
árnyalatához és a bőr tónusához

` finom fehér tea illattal

10 g | PT2

ÁSVÁNYI PÚDER
MINERAL LOOSE POWDER

Kiváló az alapozó rögzítéséhez és a tökéletes smink
befejezéseként. Kovasavat tartalmaz, amely optikailag
csökkenti a ráncokat és a kisebb bőrhibákat.

` kaolinnal, amely felszívja a faggyút
` rendkívül hatékony és tartós

10 g



PT2

 P020

PERFECT BEIGE 
 NP16

KONTÚROZÁS 
 EGYSZERŰ L S EN

K EME HET  A TT A T 
K RR HAT A  
AR RM T E RE THET   
A T KÉ ET E É EKET

1.

2.

3.

L S 
Bronzosító

• Arccsont 
• Orr  
Erősíti a kontúrozó hatást, 
természetes, egészségesen 
napsütötte árnyalatot kölcsönöz  
a bőrnek

88  89

FIXÁLÓ PORPÚDER
FIXING POWDER 

Hosszantartó sminkfelületet biztosít. Az ásványi 
összetevők kiváló kombinációja a bőrt mattá és 
bársonyos érintésűvé teszi.

 ` tökéletesen illeszkedik az alapozó  
árnyalatához és a bőr tónusához

 ` finom fehér tea illattal

10 g | PT2 

  FT
38 550 FT 100 g

ÁSVÁNYI PÚDER
MINERAL LOOSE POWDER 

Kiváló az alapozó rögzítéséhez és a tökéletes smink 
befejezéseként. Kovasavat tartalmaz, amely optikailag 
csökkenti a ráncokat és a kisebb bőrhibákat.

 ` kaolinnal, amely felszívja a faggyút
 ` rendkívül hatékony és tartós

10 g 

  FT
25 310 FT 100 g

BAMBUSZ PÚDER 
BAMBOO POWDER 

Átlátszó, minden bőrtipusra alkalmas. Kitűnő a 
napközbeni javításhoz és a smink befejezéséhez.

 ` ma tó bambusz kivonattal
 ` egy kozmetikum, amelyet érdemes mindig 
kéznél tartania

6,4 g | P020 

  FT
932 250 FT 100 g

T KÉ ETE   
MATT É  M T

R   
R  

T KÉ ETE E   
E E ETE  

R A AT

L S 
Kiemelő

• Szemöldök 
• Arcssont csúcsai 
• Orrgerinc  
• Szemek alatt 
• Felső ajak  
• Homlok közepe  
• Halánték 
• Áll  

Kiemeli az arc központi részét. Ragyogást 
biztosít és visszatükrözi a fényt  
a tökéletlenségek elrejtésére.
 

L S 
Kontúrozó púder

• Az arc alatt
• Állvonal 
• Az orr oldalai   
Ezzel árnyékhatást hoz létre  
és kiemeli az arccsontjait.

KONTÚR PALETTA
CONTOUR KIT

Pótolhatatlan hármas a professzionális arckontúrozáshoz: kontúrozó
por, bronzosító és kiemelő.

` harmonikusan megválasztott színek
` bársonyos konzisztencia
` bőr csillogását csökkentő összetevők
` elegáns tükrös dobozban

6,6 g | ZT1

SMINKFIXÁLÓ SPRAY
MAKE UP SETTING SPRAY

Láthatatlan, könnyű bevonatot képez, amely védi
a sminket. A bőrön nem hagy ragadós  és feszülő
érzést.

` frissíti és egész napos egészséget kölcsönöz
` könnyű, hidratáló permet formájában

100 ml | UM1



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

4 x 2 x 1 x8 x 4 x 2 x

90  91

DOBOZ
PALETTES

Tökéletes azok számára, akik a kényelmet és 
praktikus hozzáállást szeretik. Összeállíthatod 
a tökéletes make-up létrehozásához 
szükséges termékeket, belefér valamennyi 
ötleted. A korlát kizárólag a saját fantáziád.

XXL DOBOZ  
XXL PALETTE

608121

  FT

XL DOBOZ 
XL PALETTE

608120

  FT

A KÉ E ME  MÁGNESES ZÁR 
A  Ó  E K TA  K E  
A AM T HÉTK AP .

KIS PALETTA  
SMALL PALETTE

608101 

  FT

OGYAN SZ TS  EL A I   ATC  SZLETET
L S  L S L S 
VÁLASSZÁL
egy számodra tökéletes, szükségleteidet  
kielégítő doboz

MIXELD
a kozmetikumokati

CSERÉLD
amikor csak akarod - kísérletezz az 
árnyalatokkal és játssz a kozmetikumok 
elrendezésével

szemfestékeket

púdereket

pirosítókat és 
highlightereket

XL

XXL
kis

nagy

NAGY PALETTA 
LARGE PALETTE 

608102 

  FT

A dobozba elfér:

A dobozba elfér:

A dobozba elfér:

Példa Példa

Példa

Példa

I   ATC
Válassz, kombinálj, cserélgess – a MIX & MATCH mágneses dobozoknak köszönhetően olyan 
kozmetikumokat komponálhatsz, amelyek tökéletesen illenek hozzád. Alkoss egy tökéletes készletet 
szemhéjfestékkel, szemöldök festékkel, púderekkel, pirosítókkal és kiemelőkkel. 



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

4 x 2 x 1 x8 x 4 x 2 x

90  91

DOBOZ
PALETTES

Tökéletes azok számára, akik a kényelmet és 
praktikus hozzáállást szeretik. Összeállíthatod 
a tökéletes make-up létrehozásához 
szükséges termékeket, belefér valamennyi 
ötleted. A korlát kizárólag a saját fantáziád.

A KÉ E ME  MÁGNESES ZÁR 
A  Ó  E K TA  K E  
A AM T HÉTK AP .

OGYAN SZ TS  EL A I   ATC  SZLETET
L S  L S L S 
VÁLASSZÁL
egy számodra tökéletes, szükségleteidet  
kielégítő doboz

MIXELD
a kozmetikumokati

CSERÉLD
amikor csak akarod - kísérletezz az 
árnyalatokkal és játssz a kozmetikumok 
elrendezésével

szemfestékeket

púdereket

pirosítókat és 
highlightereket

XL

XXL
kis

nagy

A dobozba elfér:

A dobozba elfér:

A dobozba elfér:

Példa Példa

Példa

Példa

I   ATC
Válassz, kombinálj, cserélgess – a MIX & MATCH mágneses dobozoknak köszönhetően olyan 
kozmetikumokat komponálhatsz, amelyek tökéletesen illenek hozzád. Alkoss egy tökéletes készletet 
szemhéjfestékkel, szemöldök festékkel, púderekkel, pirosítókkal és kiemelőkkel. 

XXL DOBOZ
XXL PALETTE

608121

XL DOBOZ
XL PALETTE

608120

NAGY PALETTA
LARGE PALETTE

608102

KIS PALETTA
SMALL PALETTE

608101



GOLDEN TAN 
602001

PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

15 g 13 g 14 g
 

 

 
 

92  93

 OLDEN TAN

PÚDER
POWDER

13 g, 14 g, 15 g

AM  R  
602019

RA A T 
 602018
MULTIFUNKCIONÁLIS KORREKTOR
MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

A bőrre alkalmazva minden hiányosság azonnal eltűnik.

` krémszerű konzisztencia
` nem szárítja ki a bőrt
` tökéletes a szem ala  karikák korrigálásához

1,5 g

 

PÚDER 
POWDER 

14 g 

  FT
31 757 FT 100 g 
 

 ` gyöngyház púder
 ` kiegyenlíti a bőrtónust 
és finom ragyogást 
kölcsönöz a bőrnek

 ` fiatal, üde és sugárzó 
arcszín e ektus

 ` egészséges és kipihent 
megjelenés 

 ` bronzosító púder
 ` természetes 
barnaság e ektusa

 ` a bőr ragyogóvá 
tétele

 ` minden bőrtípushoz 

Radiant Glow és Cinnamon Roll olyan termékek, amelyeket a sminkelés legvégén alkalmaznak. 
Csak egy kis mennyiségre van szüksége belőlük ahhoz, hogy a bőre sugárzó és egészséges kinézetű 
legyen. Ez a pont az i-re a napi sminkelésben.

E RE TETT T KÉ ET E É EK

E É É E   
É  RA Ó R 
M   MAT H 
H H HTER

RA  
É   

ATA T  

T KÉ ETE  R TÉ

I   ATC
Minden egy helyen, amire szükséged van. Alkoss saját dobozt tele kiváló MIX & MATCH  
smink kozmetikumokkal. 

TREND 

M
EGVILÁGOSÍTOTT B

R



GOLDEN TAN 
602001

PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

15 g 13 g 14 g
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 OLDEN TAN

PÚDER
POWDER 

13 g, 14 g, 15 g 

  FT
34 200 FT 100 g
31 757 FT 100 g
29 640 FT 100 g

AM  R  
602019

RA A T 
602018 

MULTIFUNKCIONÁLIS KORREKTOR
MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

A bőrre alkalmazva minden hiányosság azonnal eltűnik. 

 ` krémszerű konzisztencia
 ` nem szárítja ki a bőrt
 ` tökéletes a szem ala  karikák korrigálásához  

1,5 g 

  FT
211 067 FT 100 g

 

PÚDER
POWDER

14 g

 

 ` gyöngyház púder
 ` kiegyenlíti a bőrtónust 
és finom ragyogást 
kölcsönöz a bőrnek

 ` fiatal, üde és sugárzó 
arcszín e ektus

 ` egészséges és kipihent 
megjelenés 

 ` bronzosító púder
 ` természetes 
barnaság e ektusa

 ` a bőr ragyogóvá 
tétele

 ` minden bőrtípushoz 

Radiant Glow és Cinnamon Roll olyan termékek, amelyeket a sminkelés legvégén alkalmaznak. 
Csak egy kis mennyiségre van szüksége belőlük ahhoz, hogy a bőre sugárzó és egészséges kinézetű 
legyen. Ez a pont az i-re a napi sminkelésben.

E RE TETT T KÉ ET E É EK

E É É E   
É  RA Ó R 
M   MAT H 
H H HTER

RA  
É   

ATA T  

T KÉ ETE  R TÉ

I   ATC
Minden egy helyen, amire szükséged van. Alkoss saját dobozt tele kiváló MIX & MATCH  
smink kozmetikumokkal. 

TREND 
M

EGVILÁGOSÍTOTT B
R



WHITE GOLD
602101

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

LIBERTÉ 
602206

COCKTAIL PEACH 
602202

DESIRE 
602203

AMOUR 
602205

CHARISMA 
602201   

 

 

94  95

  Z DROBINKAMI

HIGHLIGHTER 
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

Egy ecsetérintéssel a bőre olyan ragyogó  
lesz, mint egy csillag.

 ` kipihent megjelnés e ektus
 ` glamour stílusú smink
 ` kiemeli a bőr természetes ragyogását

6,5 g 

  FT
53 108 FT 100 g

PIROSÍTÓ 
MIX & MATCH BLUSH

Köszönhetően a sokféle árnyalatnak, minden 
bizonnyal megtalálja az Ön számára tökéletes 
pirosítót.

 ` revitalizált bőr e ektus
 ` egészséges arcszínt kölcsönöz
 ` tökéletesen eloszlatható

6,5 g 

  FT
46 677 FT 100 g

M E  R R A AT  R E  
É  ATA A  M TAT

WILD SUNSET 
602204

TREND 

TEGYEN A RÓZSÁRA 



WHITE GOLD
602101

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

LIBERTÉ 
602206

COCKTAIL PEACH 
602202

DESIRE 
602203

AMOUR 
602205

CHARISMA 
602201   

 

 

94  95

  Z DROBINKAMI

HIGHLIGHTER
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

Egy ecsetérintéssel a bőre olyan ragyogó
lesz, mint egy csillag.

` kipihent megjelnés e ektus
` glamour stílusú smink
` kiemeli a bőr természetes ragyogását

6,5 g

PIROSÍTÓ
MIX & MATCH BLUSH

Köszönhetően a sokféle árnyalatnak, minden
bizonnyal megtalálja az Ön számára tökéletes
pirosítót.

` revitalizált bőr e ektus
` egészséges arcszínt kölcsönöz
` tökéletesen eloszlatható

6,5 g

M E  R R A AT  R E  
É  ATA A  M TAT

WILD SUNSET 
602204

TREND 

TEGYEN A RÓZSÁRA 



PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

GOLDEN RULE
(2,5 g) 606011

SHOWTIME
(2,5 g) 606009

DOLCE VITA
(2,5 g) 606015

SILVER LINING 
(2,6 g) 606008

MOONDUST
(2,8 g) 606021

GALAXY
(2,8 g) 606010

DARK CHOCOLATE
(2,8 g) 606018

AUBERGINE QUEEN
(2,8 g) 606007

ALCHEMY
(2,5 g) 606004

WRAPPED IN SILK
(2,8 g) 606013

ANONYMOUS 
(2,8 g) 606022

 

INFUSION
(3 g) 606003

COPPER GODDESS
(3 g) 606016

FIRST LOVE 
(3 g) 606012

 

COLD SUGAR
(3 g) 606019

CHERRY COLA
(3 g) 606006

 

SIN
(3 g) 606014

FADE TO BLACK
(3 g) 606005

NAUTICA
(2,5 g)  606017

 

LOVELY ORCHID
(2,6 g) 606074

ULTRAMARINE
(2,8 g) 606071

NAKED SHIMMER
(2,5 g) 606020

  

  

 

 
    

96  97

SZEMHÉJPÚDER
EYESHADO
EYESHADOW

2,5 g, 2,6 g, 2,7 g, 2,8 g, 3 g

MATT EFFEKTUS

SZATÉN EFFEKTUS

RAGYOGÓ EFFEKTUS

GLAMOUR EFFEKTUS SZEMCSÉKKEL 

A DOBOZ SZEMHÉJPÚDEREKET 
TARTALMAZ:

 E  R H  0 0
• TRAMAR E 0 0 1

  0 003
 ER  0 00

I   ATC

TREND 

INTENZÍV SZÍN 



PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

GOLDEN RULE
(2,5 g) 606011

SHOWTIME
(2,5 g) 606009

DOLCE VITA
(2,5 g) 606015

SILVER LINING 
(2,6 g) 606008

MOONDUST
(2,8 g) 606021

GALAXY
(2,8 g) 606010

DARK CHOCOLATE
(2,8 g) 606018

AUBERGINE QUEEN
(2,8 g) 606007

ALCHEMY
(2,5 g) 606004

WRAPPED IN SILK
(2,8 g) 606013

ANONYMOUS 
(2,8 g) 606022

 

INFUSION
(3 g) 606003

COPPER GODDESS
(3 g) 606016

FIRST LOVE 
(3 g) 606012

 

COLD SUGAR
(3 g) 606019

CHERRY COLA
(3 g) 606006

 

SIN
(3 g) 606014

FADE TO BLACK
(3 g) 606005

NAUTICA
(2,5 g)  606017

 

LOVELY ORCHID
(2,6 g) 606074

ULTRAMARINE
(2,8 g) 606071

NAKED SHIMMER
(2,5 g) 606020

  

  

 

 
    

96  97

SZEMHÉJPÚDER
EYESHADO
EYESHADOW 

2,5 g, 2,6 g, 2,7 g, 2,8 g, 3 g

  FT
75 320 FT 100 g
72 423 FT 100 g
69 741 FT 100 g
67 250 FT 100 g
62 767 FT 100 g

MATT EFFEKTUS

SZATÉN EFFEKTUS

RAGYOGÓ EFFEKTUS

GLAMOUR EFFEKTUS SZEMCSÉKKEL 

A DOBOZ SZEMHÉJPÚDEREKET 
TARTALMAZ:

 E  R H  0 0
• TRAMAR E 0 0 1

  0 003
 ER  0 00

I   ATC

TREND 

INTENZÍV SZÍN 



98  99

KÉK VAGY SZÜRKE

• kontrasztos árnyalatok: barna-, réz-, 
bézs-, arany-, narancs- , barack-, korall-, 
lila-, rózsaszín - színek

• harmonizáló árnyalatok: szürke-, 
halványkék-, sötétkék- , grafit-, ezüst- 
színek

ZÖLD

• kontrasztos árnyalatok: lila-, rózsaszín-, 
bíbor-, korall- színek

• harmonizáló árnyalatok: zöld-, bézs-, 
arany-, réz-, barna- , szürke-, grafit- 
színek

BARNA

• kontrasztos árnyalatok: sötétkék-, 
halványkék-, zöld-, türkiz-,ibolya-, bíbor-, 
rózsaszín- színek

• harmonizáló árnyalatok: barna-, bézs-, 
réz-, arany-, narancssárga-, korall- színek

V LASSZ T LETES RNYALATOT SZE E  SZ N EZ

I   ATC

A DOBOZ SZEMHÉJPÚDEREKET 
TARTALMAZ:

 R T E 0 012
• E TA  0 01

 PEA H PA  0 002
 PPER E  0 01



98  99

KÉK VAGY SZÜRKE

• kontrasztos árnyalatok: barna-, réz-, 
bézs-, arany-, narancs- , barack-, korall-, 
lila-, rózsaszín - színek

• harmonizáló árnyalatok: szürke-, 
halványkék-, sötétkék- , grafit-, ezüst- 
színek

ZÖLD

• kontrasztos árnyalatok: lila-, rózsaszín-, 
bíbor-, korall- színek

• harmonizáló árnyalatok: zöld-, bézs-, 
arany-, réz-, barna- , szürke-, grafit- 
színek

BARNA

• kontrasztos árnyalatok: sötétkék-, 
halványkék-, zöld-, türkiz-,ibolya-, bíbor-, 
rózsaszín- színek

• harmonizáló árnyalatok: barna-, bézs-, 
réz-, arany-, narancssárga-, korall- színek

V LASSZ T LETES RNYALATOT SZE E  SZ N EZ

I   ATC

A DOBOZ SZEMHÉJPÚDEREKET 
TARTALMAZ:

 R T E 0 012
• E TA  0 01

 PEA H PA  0 002
 PPER E  0 01



SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

PRETTY IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065

   

 

100  101

EYE ZONE CREATOR  
EYE ZONE CREATOR

Ezen multifunkciós szemfestő eszköz lehetővé 
teszi, hogy a lenyűgöző pillantás kreátorává válj. 

 ` gyors és profi smink egyben
 ` ellenáll a nedvességnek
 ` minden piperetáskában elfér
 ` többször használatos: mosd meg folyóvíz 
alatt, szárítsd meg és kész

606066 

  FT

SZEMHÉJPÚDER UTÁNTÖLTŐ
EYESHADOW REFILL

Arany fahéj vagy fényes ezüst? Vagy esetleg 
mindkettő? Válassza ki kedvenc szemhéjpúder 
árnyalatait, és csatlakoztassa azokat professzionális 
applikátorunkhoz.

 ` széles színválaszték 
 ` tartós formula
 ` tökéletesen eloszlatható

0,8 g

  FT
235 375 FT 100 g

AK R 1 0 KA MRA 
E E E  

TÖKÉLETESEN  
OSZLATJA EL A FESTÉKET  

A SZEMHÉJON

PRECÍZ VONAL  
FELFESTÉSÉRE  

ALKALMAS

I   ATC
A professzionális Szemvarázsló azt teszi, hogy csábító pillantással fog kísérteni. Válassza ki kedvenc 
színeit, és csatlakoztassa azokat innovatív applikátorokhoz, amelyek lehetővé teszik a szemhéjfesték 
gyors és pontos felvitelét.  

TREND 

MACSKASZEM 



SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

PRETTY IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065

   

 

100  101

EYE ZONE CREATOR
EYE ZONE CREATOR

Ezen multifunkciós szemfestő eszköz lehetővé
teszi, hogy a lenyűgöző pillantás kreátorává válj.

` gyors és profi smink egyben
` ellenáll a nedvességnek
` minden piperetáskában elfér
` többször használatos: mosd meg folyóvíz

alatt, szárítsd meg és kész

606066

SZEMHÉJPÚDER UTÁNTÖLTŐ
EYESHADOW REFILL

Arany fahéj vagy fényes ezüst? Vagy esetleg
mindkettő? Válassza ki kedvenc szemhéjpúder
árnyalatait, és csatlakoztassa azokat professzionális
applikátorunkhoz.

` széles színválaszték
` tartós formula
` tökéletesen eloszlatható

0,8 g

AK R 1 0 A KA MRA
E E E

TÖKÉLETESEN  
OSZLATJA EL A FESTÉKET  

A SZEMHÉJON

PRECÍZ VONAL  
FELFESTÉSÉRE  

ALKALMAS

I   ATC
A professzionális Szemvarázsló azt teszi, hogy csábító pillantással fog kísérteni. Válassza ki kedvenc 
színeit, és csatlakoztassa azokat innovatív applikátorokhoz, amelyek lehetővé teszik a szemhéjfesték 
gyors és pontos felvitelét.  

TREND 

MACSKASZEM 



I   ATC
Ha a szem a lélek tükre, akkor a szemöldök ... a keret. Tökéletesen kinézővé varázsolhatja őket  
a Eyebrow Creator segítségével. Ez a termék olyan nők számára készült, akik értékelik idejüket, 
kényelmüket és gyönyörű megjelenésüket.

102  103

EYEBRO  CREATOR
EYEBROW CREATOR

Tökéletes szemöldökről álmodik?
A MIX & MATCH Eyebrow Creator
segítségével ez az álom elérhető.

` kihangsúlyozza a szemöldök színét
és formáját

` tökéletes mennyiségű festéket
adagol

` kényelmesen használható
` praktikus és kompakt

607025

SZEMÖLDÖKPÚDER UTÁNTÖLTŐ
EYEBROW SHADOW REFILL

A tökéletesen illeszkedő természetes árnyalatok
tökéletesen kiemelik a szemöldökét.

` természetes e ektust biztosít
` szépen kiemeli a szemöldököt
` kiválóan eloszlatható
` tökéletesen formázza a szemöldökíveket

0,8 g

Tö
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k 

sz
ám
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a

A SZEMÖLDÖKNEK
TÖKÉLETES FORMÁT  

NYÚJT

GYORSAN ÉS  
PRECÍZEN KIEMELI  
A SZEMÖLDÖKÖT
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I   ATC
Ha a szem a lélek tükre, akkor a szemöldök ... a keret. Tökéletesen kinézővé varázsolhatja őket  
a Eyebrow Creator segítségével. Ez a termék olyan nők számára készült, akik értékelik idejüket, 
kényelmüket és gyönyörű megjelenésüket.

102  103

EYEBRO  CREATOR 
EYEBROW CREATOR

Tökéletes szemöldökről álmodik?  
A MIX & MATCH Eyebrow Creator  
segítségével ez az álom elérhető.

 ` kihangsúlyozza a szemöldök színét  
és formáját

 ` tökéletes mennyiségű festéket  
adagol

 ` kényelmesen használható
 ` praktikus és kompakt

607025 

  FT

SZEMÖLDÖKPÚDER UTÁNTÖLTŐ 
EYEBROW SHADOW REFILL

A tökéletesen illeszkedő természetes árnyalatok 
tökéletesen kiemelik a szemöldökét.

 ` természetes e ektust biztosít
 ` szépen kiemeli a szemöldököt
 ` kiválóan eloszlatható
 ` tökéletesen formázza a szemöldökíveket

0,8 g

  FT
235 375 FT 100 g
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TÖKÉLETES FORMÁT  

NYÚJT

GYORSAN ÉS  
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104  105

SZEMEK
Emeld ki a szemed szépségét. A kozmetikumaink segítségével lebilincselő sminket készíthetsz – 
nappalit és estit egyaránt. A gyönyörű színeknek és a termék hihetetlenül tartós formulájának 
köszönhetően a tekinteted csábításának senki nem tud ellenállni.

ICE PALACE 
606075  

GOLDEN TREASURE 
606076  

COPPER GRACE 
606077  

LONG LASTING SPARKLE 
SZEMHÉJFESTÉK KRÉM 
FORMÁJÁBAN
LONG LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW 

Magával ragadó, intenzív fényt ad a szemhéjon.  
A krémes por állagának köszönhetően könnyen 
felhordható, és nem halmozódik fel a bőr ráncaiban.

 ` rendkívül kiadós és tartós, akár egész nap 
megmarad

 ` gyorsan megszárad a szemhéjon,  
lenyűgöző fényt kölcsönözve

 ` nem tapad és nem hullik le

3,5 g 
  FT

160 400 FT 100 g

SZÓRAKOZZON A SMINKKEL ÉLVEZZE A KÉNYELMES 
HASZNÁLATOTK AT A  TE T E A T   

H R  E  K ETKE  RÉTE EKET E E  E  A  RA E  KE É  
EMHÉ E TÉKET É  A A  

E  A EMHÉ A

VEGAN FRIENDLY

ÚJDONSÁG 

2019-10-10-től KAPHATÓ TERMÉK  

 

 
TREND 

GLAMOUR
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SZEMEK
Emeld ki a szemed szépségét. A kozmetikumaink segítségével lebilincselő sminket készíthetsz – 
nappalit és estit egyaránt. A gyönyörű színeknek és a termék hihetetlenül tartós formulájának 
köszönhetően a tekinteted csábításának senki nem tud ellenállni.

ICE PALACE 
606075  

GOLDEN TREASURE 
606076  

COPPER GRACE 
606077  

LONG LASTING SPARKLE
SZEMHÉJFESTÉK KRÉM
FORMÁJÁBAN
LONG LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW

Magával ragadó, intenzív fényt ad a szemhéjon.
A krémes por állagának köszönhetően könnyen
felhordható, és nem halmozódik fel a bőr ráncaiban.

` rendkívül kiadós és tartós, akár egész nap
megmarad

` gyorsan megszárad a szemhéjon,
lenyűgöző fényt kölcsönözve

` nem tapad és nem hullik le

3,5 g

SZÓRAKOZZON A SMINKKEL ÉLVEZZE A KÉNYELMES 
HASZNÁLATOTK AT A  TE T E A T   

H R  E  K ETKE  RÉTE EKET E E  E  A  RA E  KE É  
EMHÉ E TÉKET É  A A  

E  A EMHÉ A

VEGAN FRIENDLY

ÚJDONSÁG 

2019-10-10-től KAPHATÓ TERMÉK  
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INTENZÍV SZÍN 

106  107

eredmény: MÉLY,
HIPNOTIZÁLÓ  

TEKINTET

LONG-LASTINGAUTOMATIKUS 
SZEMCERUZA
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Kifejező szemsmink hihetetlen hosszú időre? Mostantól 
lehetséges. Nappali és esti sminkhez egyaránt jó. 
Tökéletesen rajzolja a vastag valamint vékony vonalakat. 

 ` akár 1  órán át tart elkenődés nélkül
 ` a puha, bársony textúrának köszönhetően nagyon  
jól kenhető

 ` a funkcionális, automatikus mechanizmus beépített 
ceruzahegyezővel megkönnyíti a gyors és precíz 
sminkelést

 ` széles szín választék – biztos kiválasztasz valamit 
magadnak

 ` szemészetileg vizsgálva

0,31 g 

  FT
624 193 FT 100 g

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ
KAJAL SZEMHÉJ CERUZA
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL

Bűvölj el gyönyörű, mély tekintettel. A ceruzát a
szem vízvonalán vezesd, hogy vizuálisan növelje és
megvilágítsa
a szemed, csökkentve a fáradtság tüneteit.

` különösen tartós – akár 1  órán át
` annak köszönhetően optikailag növeled a

szemedet és a tekinteted kipihent és friss lesz
` kivételesen tartós és ellenálló a szétkenésre
` beépített, praktikus ceruzahegyezővel
` szemészetileg vizsgálva

0,33 g

eredmény: NAGYOBB SZEM, 
FRISS TEKINTET
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    TREND 

INTENZÍV SZÍN 

106  107

eredmény: MÉLY,
HIPNOTIZÁLÓ  

TEKINTET

LONG-LASTINGAUTOMATIKUS
SZEMCERUZA
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Kifejező szemsmink hihetetlen hosszú időre? Mostantól
lehetséges. Nappali és esti sminkhez egyaránt jó.
Tökéletesen rajzolja a vastag valamint vékony vonalakat.

` akár 1  órán át tart elkenődés nélkül
` a puha, bársony textúrának köszönhetően nagyon

jól kenhető
` a funkcionális, automatikus mechanizmus beépített

ceruzahegyezővel megkönnyíti a gyors és precíz
sminkelést

` széles szín választék – biztos kiválasztasz valamit
magadnak

` szemészetileg vizsgálva

0,31 g

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ  
KAJAL SZEMHÉJ CERUZA   
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL 

Bűvölj el gyönyörű, mély tekintettel. A ceruzát a 
szem vízvonalán vezesd, hogy vizuálisan növelje és 
megvilágítsa  
a szemed, csökkentve a fáradtság tüneteit. 

 ` különösen tartós – akár 1  órán át
 ` annak köszönhetően optikailag növeled a 
szemedet és a tekinteted kipihent és friss lesz

 ` kivételesen tartós és ellenálló a szétkenésre
 ` beépített, praktikus ceruzahegyezővel
 ` szemészetileg vizsgálva  

0,33 g 

  FT
586 363 FT 100 g

eredmény: NAGYOBB SZEM, 
FRISS TEKINTET



CRYSTAL BLACK 
KR11

CARBON BLACK 
EL02

DEEP BLACK 
607001

CB02

   

 

108  109

SZEMHÉJALAPOZÓ 

Tárolja
függőleges helyzetben,  

a hegyével lefelé..

TÉGELYES SZEMHÉJTUS 
BOTTLED EYELINER 

Intenzív feketeség és hihetetlen pontosság  
a kifejező, kacér szemek számára. 

 ` tartós hatás, nincs szükség  
napközbeni frissítésre

 ` hipoallergén

5 ml 

  FT
68 620 FT 100 ml 

SZIVACSOS SZEMHÉJPÚDER 
APPLIKÁTOR SEGÍTSÉGÉVEL  

KÉSZÍTS CSÁBÍTÓ SMOKY 
TEKINTETET

TREND 

MACSKASZEM 

EYESHADOW BASE

Növeli az intenzitást és a színmélységet.
Megnöveli a smink élettartamát.

` a nude árnyalat előkészíti a szemhéjfesték
felvitelét, egyenletessé teszi a bőr színezetét

` alkalmas minden tfpusú szemhéjfestékhez

4 g | CB02

GYÉMÁNT SZEMCERUZA
DIAMOND EYE PENCIL

A gyémántszerű csillogó részek ragyogóvá
varázsolják a kinézetét.

` csillogó
` vízálló

0,34 g

FOLYÉKONY SZEMHÉJTUS
LI UID EYELINER

Gyönyörűen hangsúlyozza a szem kontúrját, és intenzívebbé
teszi a megjelenést, mivel a szempillát sűrűbbnek láttatja.

` remek módja egy gyors, klasszikus sminknek
` tökéletes és egyszerű alkalmazás

1,1 ml



CRYSTAL BLACK 
KR11

CARBON BLACK 
EL02

DEEP BLACK 
607001

CB02
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SZEMHÉJALAPOZÓ 
EYESHADOW BASE 

Növeli az intenzitást és a színmélységet.  
Megnöveli a smink élettartamát.

 ` a nude árnyalat előkészíti a szemhéjfesték 
felvitelét, egyenletessé teszi a bőr színezetét

 ` alkalmas minden tfpusú szemhéjfestékhez

4 g | CB02 

  FT
67 475 FT 100 g

GYÉMÁNT SZEMCERUZA 
DIAMOND EYE PENCIL 

A gyémántszerű csillogó részek ragyogóvá 
varázsolják a kinézetét.

 ` csillogó
 ` vízálló

0,34 g 

  FT
682 941 FT 100 g

FOLYÉKONY SZEMHÉJTUS 
LI UID EYELINER 

Gyönyörűen hangsúlyozza a szem kontúrját, és intenzívebbé 
teszi a megjelenést, mivel a szempillát sűrűbbnek láttatja. 

 ` remek módja egy gyors, klasszikus sminknek
 ` tökéletes és egyszerű alkalmazás

1,1 ml 

  FT
300 000 FT 100 ml

Tárolja
függőleges helyzetben,  

a hegyével lefelé..

SZIVACSOS SZEMHÉJPÚDER 
APPLIKÁTOR SEGÍTSÉGÉVEL  

KÉSZÍTS CSÁBÍTÓ SMOKY 
TEKINTETET

TREND 

MACSKASZEM 

TÉGELYES SZEMHÉJTUS
BOTTLED EYELINER

Intenzív feketeség és hihetetlen pontosság
a kifejező, kacér szemek számára.

` tartós hatás, nincs szükség
napközbeni frissítésre

` hipoallergén

5 ml



BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09

110  111

SZEMÖLDÖK KÉSZLET
EYEBROW SET 

A praktikus tokban található viasz, amellyel 
formázhatja a szemöldökét, két matt púder, 
hogy stilusossá tegye, és egy kiemelő  
a ragyogó szemöldök érdekében.

 ` tökéletesen kiemeli a szemöldökét és 
garantálja a stflusos, mégis természetes 
megjelenést

5,2 g | ZB1 

  FT
109 844 100 g

AUTOMATA 
SZEMÖLDÖKCERUZA 
AUTOMATIC BROW PENCIL

Hangsúlyozza a szemöldök formáját  
és vastagabbá teszi. 

 ` mély, tartós  színt  és természetes  
hatást garantál

 ` praktikus hegyezővel a ceruza végén

0,31 g 

  FT
663 226 FT 100 g

TE  IFEJEZ  A ILLANT ST  EGYSZERŰ L S EN
L S L S L S 
• Adj formát a szemöldöknek 

a két matt festék egyikével
• Tartósítsd viasszal • Tedd ragyogóvá a szemöldökívet 

világos árnyalattal, helyezd azt 
közvetlenül a szemöldök alá

M E  T P  
ME E E É HE



BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09

110  111

TE  IFEJEZ  A ILLANT ST  EGYSZERŰ L S EN
L S L S L S 
• Adj formát a szemöldöknek 

a két matt festék egyikével
• Tartósítsd viasszal • Tedd ragyogóvá a szemöldökívet 

világos árnyalattal, helyezd azt 
közvetlenül a szemöldök alá

M E  T P  
ME E E É HE

SZEMÖLDÖK KÉSZLET
EYEBROW SET

A praktikus tokban található viasz, amellyel
formázhatja a szemöldökét, két matt púder,
hogy stilusossá tegye, és egy kiemelő
a ragyogó szemöldök érdekében.

` tökéletesen kiemeli a szemöldökét és
garantálja a stflusos, mégis természetes
megjelenést

5,2 g | ZB1

AUTOMATA
SZEMÖLDÖKCERUZA
AUTOMATIC BROW PENCIL

Hangsúlyozza a szemöldök formáját
és vastagabbá teszi.

` mély, tartós  színt  és természetes
hatást garantál

` praktikus hegyezővel a ceruza végén

0,31 g



A  K ERE É  
13,5 ML
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TÖBBDIMENZIÓS 
FULL HD EFFEKTUS

3 IN 1 
SZEMPILLASPIRÁL 
3 STEP MASCARA 

Egy innovativ formula, amely 
lenyűgözően növeli a szempilla 
méretét és megfelelően hidratálja.

 ` 3 az  1-ben:  hosszabb, 
vastagabb, emelt szempillák

 ` a kefe különleges alakja 
lehetővé teszi a szempillaspirál 
alkalmazását a gyökerektől  
a végekig

8 ml | M002 PERFECT BLACK

  FT
43 937 FT 100 ml

LASH EXPERT 
SZEMPILLASPIRÁL
LASH EXPERT MASCARA 

Tökéletes smink akár 12 órán át, 
elmosódás vagy csomósodás nélkül.

 ` maximálisan hosszított és kacérul 
göndörített pillák

 ` aszimmetrikus, hajlékony 
kefe: formálja és megemeli 
a szempillákat a nagyobb 
sörtékkel, és bevonja a legkisebb 
szőrszálakat is  a  kisebb 
sörtékkel

11 ml | M007 GLAM BLACK

  FT
33 854 FT 100 ml

PHENOMENAL 
SZEMPILLASPIRÁL 
PHENOMENAL MASCARA 

A fejlett formula és az ultrapreciziós 
kefe garantálja a dús szempilla 
effektust. 

 ` a szempillák növekedését segítő 
innovatív összetevővel

 ` hosszabbá teszi, megvastagítja és 
ideálisan szétválasztja, valamint 
göndöríti a szempillákat

 ` a rugalmas minikefe tökéletesen 
kiemeli még a legrövidebb és 
legfinomabb szempillákat is

10 ml | M006 INTENSE BLACK

  FT
37 240 FT 100 ml

DÚSÍTÓ VÍZÁLLÓ 
SZEMPILLASPIRÁL 
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Hihetetlen volument ad a 
szempilláknak, miközben a tökéletes 
formájú kefe lehetővé teszi a 
szempillaspirál egyenletesen történő 
alkalmazását a szempillák gyökereitől 
a végekig, növelve a térfogatnövelő 
hatást. A kompozícióban megtalálható 
illékony szilikon tartóssá teszi az 
eredményt. Győződjön meg róla, 
hogy pillantása gyönyörű és csábító 
lehet egy szempillantás alatt.

 ` a szempillaspirál vízálló 
tulajdonságainak köszönhetően 
hatékonyan védi a szempilláját  
a víztől és a nedvességtől

 ` vegánok számára is alkalmas
8 ml | 607108

  FT
49 037 FT 100 ml

ví
zá

lló
sá

g

TREND 

MACSKASZEM 

LEGENDARY FULL HD LASHES
SZEMPILLAFESTÉK
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

A fejlett formulának köszönhetően a szempillák rendkívül dúsak,
csábítóan felgörbülnek és maximálisan meghosszabbodnak.
A speciálisan kialakított kefe pontosan elválasztja és kiemeli az összes
szempillát, még a legrövidebbet is.

` tökéletesen megemelt és optikailag megvastagodott szempillák
már az első alkalmazás után

` nem képez csomókat, nem hullik le, és nem mázolódik el
` olyan viaszokat tartalmaz, amelyek táplálják a szempillákat,

javítva azok állapotát
` A diókivonatnak és az innovatív hexapeptid-1-nek köszönhetően

a szempillafestés finoman hat s

13,5 ml | 607039



A  K ERE É  
13,5 ML
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LEGENDARY FULL HD LASHES 
SZEMPILLAFESTÉK
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

A fejlett formulának köszönhetően a szempillák rendkívül dúsak, 
csábítóan felgörbülnek és maximálisan meghosszabbodnak.  
A speciálisan kialakított kefe pontosan elválasztja és kiemeli az összes 
szempillát, még a legrövidebbet is.

 ` tökéletesen megemelt és optikailag megvastagodott szempillák 
már az első alkalmazás után

 ` nem képez csomókat, nem hullik le, és nem mázolódik el
 ` olyan viaszokat tartalmaz, amelyek táplálják a szempillákat, 
javítva azok állapotát

 ` A diókivonatnak és az innovatív hexapeptid-1-nek köszönhetően 
a szempillafestés finoman hat s 

13,5 ml | 607039  

  FT
32 288 FT  100 ml

TÖBBDIMENZIÓS 
FULL HD EFFEKTUS
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MACSKASZEM 

PHENOMENAL
SZEMPILLASPIRÁL
PHENOMENAL MASCARA

A fejlett formula és az ultrapreciziós
kefe garantálja a dús szempilla
effektust.

` a szempillák növekedését segítő
innovatív összetevővel

` hosszabbá teszi, megvastagítja és
ideálisan szétválasztja, valamint
göndöríti a szempillákat

` a rugalmas minikefe tökéletesen
kiemeli még a legrövidebb és
legfinomabb szempillákat is

10 ml | M006 INTENSE BLACK

3 IN 1
SZEMPILLASPIRÁL
3 STEP MASCARA

Egy innovativ formula, amely
lenyűgözően növeli a szempilla
méretét és megfelelően hidratálja.

` 3 az  1-ben:  hosszabb,
vastagabb, emelt szempillák

` a kefe különleges alakja
lehetővé teszi a szempillaspirál
alkalmazását a gyökerektől
a végekig

8 ml | M002 PERFECT BLACK

LASH EXPERT
SZEMPILLASPIRÁL
LASH EXPERT MASCARA

Tökéletes smink akár 12 órán át,
elmosódás vagy csomósodás nélkül.

` maximálisan hosszított és kacérul
göndörített pillák

` aszimmetrikus, hajlékony
kefe: formálja és megemeli
a szempillákat a nagyobb
sörtékkel, és bevonja a legkisebb
szőrszálakat is  a  kisebb
sörtékkel

11 ml | M007 GLAM BLACK

DÚSÍTÓ VÍZÁLLÓ
SZEMPILLASPIRÁL
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Hihetetlen volument ad a
szempilláknak, miközben a tökéletes
formájú kefe lehetővé teszi a
szempillaspirál egyenletesen történő
alkalmazását a szempillák gyökereitől
a végekig, növelve a térfogatnövelő
hatást. A kompozícióban megtalálható
illékony szilikon tartóssá teszi az
eredményt. Győződjön meg róla,
hogy pillantása gyönyörű és csábító
lehet egy szempillantás alatt.

` a szempillaspirál vízálló
tulajdonságainak köszönhetően
hatékonyan védi a szempilláját
a víztől és a nedvességtől

` vegánok számára is alkalmas
8 ml | 607108



114  115

SZEMÖLDÖK ÉS SZEMPILLA
KIHÚZÓ-FORMÁZÓ
BROW & LASH CREATOR

Szemöldök gél és szempillaspirál primer verhetetlen
kettőse, amellyel egyszerre teremthet elbűvölő
megjelenést és tökéletes szem sminket.

` az átlátszó gél tökéletesen illeszkedik az
egyenetlen szálakhoz és megtartja a kívánt
alakot

` a primer sűrűsíti és meghosszabbítja a
szempillákat, kivételes volument biztosítva,
és növeli az egyes szempillaspirál felvitelek
hatását

14 ml | BL1

SPECIÁLIS SZEMPILLAÁPOLÓ
SZÉRUM
EYELASH ENHANCING SERUM

A bimatoprost (a leghatékonyabb szőrnövekedés
stimuláns) hatóanyagnak köszönhetően a szérum
elősegíti a szempilla növekedését, vastagítja és
megerősíti, miközben láthatóan javítja az állapotát.
Alkalmazható kontaktlencsét viselők számára
(vegye ki a lencséket használat előtt). Használható
kemoterápia, henna után, hosszabb és vastagabb
szempilla vagy állandó smink esetén.

` a szempillák egyre hosszabbá és vastagabbá
válnak

` táplálja és regenerálja még a leggyengébb
szálakat is

3 ml | 607107

VÍZÁLLÓ GÉL
SZEMPILLASPIRÁLHOZ
WATERPROOF LASH TOP COAT

Láthatatlan bevonatot hoz létre, amely
minden szempillaspirált vízállóvá tesz. Véd a
csomósodás és az elkenődés ellen.

` védi a szempillákat a páratartalomtól
és a víztől

` hipoallergén

8 ml | WM1

ví
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114  115

SZEMÖLDÖK ÉS SZEMPILLA 
KIHÚZÓ-FORMÁZÓ 
BROW & LASH CREATOR 

Szemöldök gél és szempillaspirál primer verhetetlen 
kettőse, amellyel egyszerre teremthet elbűvölő 
megjelenést és tökéletes szem sminket.

 ` az átlátszó gél tökéletesen illeszkedik az 
egyenetlen szálakhoz és megtartja a kívánt 
alakot

 ` a primer sűrűsíti és meghosszabbítja a 
szempillákat, kivételes volument biztosítva, 
és növeli az egyes szempillaspirál felvitelek 
hatását

14 ml | BL1

  FT
25 107 FT 100 ml

SPECIÁLIS SZEMPILLAÁPOLÓ 
SZÉRUM 
EYELASH ENHANCING SERUM

A bimatoprost (a leghatékonyabb szőrnövekedés 
stimuláns) hatóanyagnak köszönhetően a szérum 
elősegíti a szempilla növekedését, vastagítja és 
megerősíti, miközben láthatóan javítja az állapotát. 
Alkalmazható kontaktlencsét viselők számára 
(vegye ki a lencséket használat előtt). Használható 
kemoterápia, henna után, hosszabb és vastagabb 
szempilla vagy állandó smink esetén.

 ` a szempillák egyre hosszabbá és vastagabbá 
válnak

 ` táplálja és regenerálja még a leggyengébb 
szálakat is

3 ml | 607107

  FT
305 100 FT 100 ml 

VÍZÁLLÓ GÉL 
SZEMPILLASPIRÁLHOZ
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Láthatatlan bevonatot hoz létre, amely 
minden szempillaspirált vízállóvá tesz. Véd a 
csomósodás és az elkenődés ellen.

 ` védi a szempillákat a páratartalomtól  
és a víztől

 ` hipoallergén

8 ml | WM1 

  FT
41 775 FT 100 ml
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TAFFY
604011

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016

MAUVE
604009
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HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ
MATT FOLYÉKONY RÚZS
LONG-LASTING MATTE LI UID LIPSTICK

Tökéletes matt, amely órákon át megmarad az ajkadon.
Az ultrakönnyű formula nemcsak a kiváló, intenzív befejezést garantálja, de
nem terheli a szádat sem, biztosítva a kivételes komfort érzetet. Az értékes,
természetes összetevőknek köszönhetően, mint pl.méhviasz és avokádó olaj,
a rúzs nem szárítja ki az ajkakat. Egyszerű alkalmazás és a hosszú élettartamú
színtapadás, kiszárítás és szétkenés nélkül - megszereted az első használatkor.

` a smink gyakori javításának vége - a rúzs  órán keresztül marad az
ajkakon.

` az egyedülálló kompozíció intenzív, matt színt biztosít, amely nemcsak
száraz ajkakat, hanem hidratálási érzetet is hagy

` egy precíz applikátor és egy kellemes illatú selymes konzisztencia révén
az ajakfestés igazi örömöt fog okozni

6 ml

AJKAK
Finoman kiemelve, vagy erőteljes, telített színben? Az ajakfestésben korlátlan választékot biztosítunk Önöknek.

COLOR INTENSE CLASSIC AJAKRÚZS 
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Tökéletesen fedi ajkait intenzíven matt színnel. És öröm alkalmazni, mert krémes 
textúrája rendkívül egyszerű alkalmazást tesz lehetővé. A benne lévő tápláló chia magolaj 
megakadályozza, hogy a rúzs szárítsa az ajkát, így nagyon simává és csábítóvá teszi. 
Tartós színek anélkül, hogy kiszáradnának ajkai: ez minden nő álma - ami mostantól  
a COLOR INTENSE classic rúzsával is megvalósulhat.  

 ` garantálja a selymes, sima matt felületet és intenzív színt, amely hosszú ideig 
megmarad  
az ajkán

 ` értékes chia magolajjal
 ` krémes textúrájának köszönhetően, a rúzs nem ragad az ajkakra, tartós 
komfortérzetet kínál - még azt sem érzi majd, hogy rúzst viselne

4,2 g 

  FT
80 953 FT 100 g

CLASSIC 
NUDE
604221

AMAZING 
NUDE             
604231

RAVISHING 
ROSE
604222

PASSIONATE 
FIRE           
604229

CUTE 
PINK
604223

CLASSIC 
RED      
604232

BLAZING 
CORAL
604220

PASSIONATE 
RED
604226

SMOKED 
LYCHEE
604225

SWEET 
CORAL
604228

VIBRANT 
FUCHSIA
604224

CARMINE 
BLISS            
604230

DEEP  
PINK          
604235

BURGUNDY 
WINE        
604233

SPLENDID 
MAGENTA
604234

PLUM  
CHOCOLATE
604227

TREND 

ER S AJKAK 



TAFFY
604011

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016

MAUVE
604009
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HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ  
MATT FOLYÉKONY RÚZS
LONG-LASTING MATTE LI UID LIPSTICK

Tökéletes matt, amely órákon át megmarad az ajkadon.  
Az ultrakönnyű formula nemcsak a kiváló, intenzív befejezést garantálja, de 
nem terheli a szádat sem, biztosítva a kivételes komfort érzetet. Az értékes, 
természetes összetevőknek köszönhetően, mint pl.méhviasz és avokádó olaj, 
a rúzs nem szárítja ki az ajkakat. Egyszerű alkalmazás és a hosszú élettartamú 
színtapadás, kiszárítás és szétkenés nélkül - megszereted az első használatkor.  

 ` a smink gyakori javításának vége - a rúzs  órán keresztül marad az 
ajkakon.

 ` az egyedülálló kompozíció intenzív, matt színt biztosít, amely nemcsak 
száraz ajkakat, hanem hidratálási érzetet is hagy

 ` egy precíz applikátor és egy kellemes illatú selymes konzisztencia révén 
az ajakfestés igazi örömöt fog okozni

6 ml 

  FT
66 833 FT  100 ml

AJKAK
Finoman kiemelve, vagy erőteljes, telített színben? Az ajakfestésben korlátlan választékot biztosítunk Önöknek.

COLOR INTENSE CLASSIC AJAKRÚZS
COLOR INTENSE LIPSTICK

Tökéletesen fedi ajkait intenzíven matt színnel. És öröm alkalmazni, mert krémes
textúrája rendkívül egyszerű alkalmazást tesz lehetővé. A benne lévő tápláló chia magolaj
megakadályozza, hogy a rúzs szárítsa az ajkát, így nagyon simává és csábítóvá teszi.
Tartós színek anélkül, hogy kiszáradnának ajkai: ez minden nő álma - ami mostantól
a COLOR INTENSE classic rúzsával is megvalósulhat.

` garantálja a selymes, sima matt felületet és intenzív színt, amely hosszú ideig
megmarad
az ajkán

` értékes chia magolajjal
` krémes textúrájának köszönhetően, a rúzs nem ragad az ajkakra, tartós

komfortérzetet kínál - még azt sem érzi majd, hogy rúzst viselne

4,2 g

CLASSIC 
NUDE
604221

AMAZING 
NUDE             
604231

RAVISHING 
ROSE
604222

PASSIONATE 
FIRE           
604229

CUTE 
PINK
604223

CLASSIC 
RED      
604232

BLAZING 
CORAL
604220

PASSIONATE 
RED
604226

SMOKED 
LYCHEE
604225

SWEET 
CORAL
604228

VIBRANT 
FUCHSIA
604224

CARMINE 
BLISS            
604230

DEEP  
PINK          
604235

BURGUNDY 
WINE        
604233

SPLENDID 
MAGENTA
604234

PLUM  
CHOCOLATE
604227

TREND 

ER S AJKAK 
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-FÁZISÚ SMINKELTÁVOLÍTÓ
2 PHASE MAKEUP REMOVER

Finoman, de nagyon hatékonyan távolítja
el a sminket a szemről és az ajakról, a vízálló
sminket is.

` a bőrt hidratálja, puhává és simává
varázsolja

` hipoallergén

150 ml | 609001

MICELLÁRIS SMINKLEMOSÓ
MICELLAR LOTION

Eltávolítja a sminket és tisztitja a bőrt,
tökéletesen felkészítve a további sminkelésre.

` a százlevelű rózsa (Rosa centifolia)
szirmaiból és rózsavízből készült

` tökéletesen frissíti a bőrt

150 ml | 609002

SMINKLEMOSÓ KENDŐ
MAKEUP REMOVER TOWEL

Alaposan eltávolítja a vízálló sminket kozmetikai
termékek használata nélkül is.

` csak nedvesítse meg vízzel
` alkalmas minden bőrtfpusra, beleértve

az érzékeny bőrt

608107

S IN ELT VOL T S 
A reggel és lefekvés előtt tökéletesen megtisztitott bőr az egészséges bőrszín feltétele.  
Ne feledje, és tartsa mindig kéznél a megfelelő sminkeltávolító szereket.



118  119

-FÁZISÚ SMINKELTÁVOLÍTÓ 
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Finoman, de nagyon hatékonyan távolítja 
el a sminket a szemről és az ajakról, a vízálló 
sminket is.

 ` a bőrt hidratálja, puhává és simává 
varázsolja

 ` hipoallergén

150 ml | 609001

  FT
2 431 FT 100 ml

MICELLÁRIS SMINKLEMOSÓ 
MICELLAR LOTION 

Eltávolítja a sminket és tisztitja a bőrt, 
tökéletesen felkészítve a további sminkelésre. 

 ` a százlevelű rózsa (Rosa centifolia) 
szirmaiból és rózsavízből készült

 ` tökéletesen frissíti a bőrt

150 ml | 609002

  FT
1 465 FT 100 ml

SMINKLEMOSÓ KENDŐ
MAKEUP REMOVER TOWEL

Alaposan eltávolítja a vízálló sminket kozmetikai 
termékek használata nélkül is.

 ` csak nedvesítse meg vízzel
 ` alkalmas minden bőrtfpusra, beleértve  
az érzékeny bőrt

608107

  FT

S IN ELT VOL T S 
A reggel és lefekvés előtt tökéletesen megtisztitott bőr az egészséges bőrszín feltétele.  
Ne feledje, és tartsa mindig kéznél a megfelelő sminkeltávolító szereket.
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KÖRÖMERŐSÍTŐ 
NAIL HARDENER 

A gyémántpor erősíti és keményíti 
a körmöket, valamint tartósan csillogóvá 
teszi őket.

 ` kiváló körömlakk alapozóként

10 ml | N104

  FT
19 300 FT 100 ml

KERATIN TARTALMÚ 
KÖRÖMÁPOLÓ
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Rétegesen szétváló körmökre.

 ` keratint tartalmaz, amely keményíti 
a körömlemez felületét és védi  
a károsodástól

10 ml | N109

  FT
19 300 FT 100 ml

KÖRÖM KONDICIONÁLÓ 
8 AZ 1-BEN 
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Igazi multifunkciós készítmény: intenzíven 
regenerál, erősít, véd, simaságot biztosít, 
helyreállítja a köröm fényét, gyorsan 
szárad és hosszan tart. 

 ` láthatóan javítja a sérült köröm 
kinézetét és állapotát

 ` megakadályozza a köröm letörését, 
berepedését, szétválását

10 ml | N112

  FT
29 600 FT 100 ml 

HYBRID LOOKKÖRÖMLAKK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

A festett körmöknek a hibrid manikűr hatását és a csodálatos ragyogást
UV-lámpa nélkül biztosítja. Az egyedi formula hatékonyan véd a
lepattogzás és a lakk lekopása ellen.

` nem igényel UV lámpát
` kiemeli a szín intenzitását
` meghosszabbítja a manikűr élettartalmát  napra
` lemosható bármilyen körömlakk lemosóval

11 ml | 603152

KÖRÖM- ÉS 
KÖRÖMÁGYÁPOLÓ KRÉM 
CUTICLE & NAIL CREAM

Rendszeres használata egészséges kinézetet 
biztosít a körömnek és a körömágynak.

 ` erősítő argánolaj és regeneráló sheavaj 
tartalommal

 ` hidratálja, visszaállítja a körömágy 
lágyságát és a köröm rugalmasságát

15 ml | KR4

  FT
12 307 FT 100 ml

nap

UV L
Á

M
PA

 H
ASZNÁLATA NÉLKÜ

L

KEZEK
Tudja, mi a mondás: a keze névjegye. Vigyázzon rá. Javasoljuk a körömágy napi ápolását és erősítő 
szerek használatát, hogy a festett körmei mindig egészségesek és stilusosak lehessenek. 



120  121

KÖRÖMERŐSÍTŐ
NAIL HARDENER

A gyémántpor erősíti és keményíti
a körmöket, valamint tartósan csillogóvá
teszi őket.

` kiváló körömlakk alapozóként

10 ml | N104

KERATIN TARTALMÚ
KÖRÖMÁPOLÓ
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN

Rétegesen szétváló körmökre.

` keratint tartalmaz, amely keményíti
a körömlemez felületét és védi
a károsodástól

10 ml | N109

KÖRÖM KONDICIONÁLÓ
8 AZ 1-BEN
NAIL CONDITIONER 8 IN 1

Igazi multifunkciós készítmény: intenzíven
regenerál, erősít, véd, simaságot biztosít,
helyreállítja a köröm fényét, gyorsan
szárad és hosszan tart.

` láthatóan javítja a sérült köröm
kinézetét és állapotát

` megakadályozza a köröm letörését,
berepedését, szétválását

10 ml | N112

HYBRID LOOKKÖRÖMLAKK 
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

A festett körmöknek a hibrid manikűr hatását és a csodálatos ragyogást 
UV-lámpa nélkül biztosítja. Az egyedi formula hatékonyan véd a 
lepattogzás és a lakk lekopása ellen.

 ` nem igényel UV lámpát
 ` kiemeli a szín intenzitását
 ` meghosszabbítja a manikűr élettartalmát  napra
 ` lemosható bármilyen körömlakk lemosóval

11 ml | 603152

  FT
23 082 FT 100 ml

KÖRÖM- ÉS
KÖRÖMÁGYÁPOLÓ KRÉM
CUTICLE & NAIL CREAM

Rendszeres használata egészséges kinézetet
biztosít a körömnek és a körömágynak.

` erősítő argánolaj és regeneráló sheavaj
tartalommal

` hidratálja, visszaállítja a körömágy
lágyságát és a köröm rugalmasságát

15 ml | KR4

nap

UV L
Á

M
PA

 H
ASZNÁLATA NÉLKÜ

L

KEZEK
Tudja, mi a mondás: a keze névjegye. Vigyázzon rá. Javasoljuk a körömágy napi ápolását és erősítő 
szerek használatát, hogy a festett körmei mindig egészségesek és stilusosak lehessenek. 



TRENDY BEIGE 
N039

PINK RAPTURE  
603143

GLAM BROWN 
N040

CHIC PINK 
N042

COTTON CANDY 
603146

LILAC EFFUSION  
603148

PASSIONATE LOVE  
603151

OCEAN IN THE SUN 
603140

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

PASTEL HEATHER 
603144

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

MILKY DREAM  
603150

TRENDY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

COPPER LUSTRE 
603136

  

SILVER CHROME 
603134

  

AMARANTH HAZE 
603139

  

AKK   
S  R  ( 044) 
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KÖRÖMLAKK
NAIL LAC UER
GEL FINISH

Ultra-fényes, gélhatású készítmény.

 ` telített, tartós színt és kiváló lefedettséget biztosít 
már egy felvitt rétegben

 ` ellenáll a lepattogzásnak, karcolódásnak és 
fakulásnak

 ` széles körömfestő ecsettel

11 ml 

  FT
24 727 FT 100 ml

KÖRÖMLAKKSZÁRÍTÓ 
SPRAY 
NAIL LAC UER DRYING SPRAY 

Gyorsítja a körömlakk száradását, és 
védi a lakkréteget a foltok és karcolások 
kialakulásától.

 ` gyönyörű fényt kölcsönöz és kiemeli  
a körömlakk színét

50 ml | N100

  FT
4 456 FT 100 ml 

  MET LOS  

POSH RED 
N044

SMOKE RED 
603115

STYLISH RED 
N043

PEARLY RASPBERRY 
603138

  



TRENDY BEIGE 
N039

PINK RAPTURE  
603143

GLAM BROWN 
N040

CHIC PINK 
N042

COTTON CANDY 
603146

LILAC EFFUSION  
603148

PASSIONATE LOVE  
603151

OCEAN IN THE SUN 
603140

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

PASTEL HEATHER 
603144

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

MILKY DREAM  
603150

TRENDY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

COPPER LUSTRE 
603136

  

SILVER CHROME 
603134

  

AMARANTH HAZE 
603139

  

AKK   
S  R  ( 044) 

122  123

KÖRÖMLAKK
NAIL LAC UER
GEL FINISH

Ultra-fényes, gélhatású készítmény.

` telített, tartós színt és kiváló lefedettséget biztosít
már egy felvitt rétegben

` ellenáll a lepattogzásnak, karcolódásnak és
fakulásnak

` széles körömfestő ecsettel

11 ml

KÖRÖMLAKKSZÁRÍTÓ
SPRAY
NAIL LAC UER DRYING SPRAY

Gyorsítja a körömlakk száradását, és
védi a lakkréteget a foltok és karcolások
kialakulásától.

` gyönyörű fényt kölcsönöz és kiemeli
a körömlakk színét

50 ml | N100

  MET LOS  

POSH RED 
N044

SMOKE RED 
603115

STYLISH RED 
N043

PEARLY RASPBERRY 
603138
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NAIL ART ECSET KÉSZLET
NAIL ART BRUSH SET

15 ecset a körmök díszítéséhez.

` divatos mintákhoz, vonalakhoz, pontokhoz,
árnyékoláshoz, díszítéshez cirkóniával és
csillámokkal

` lakkhoz, gélhez, akrilhoz

608001

ACETONMENTES 
KÖRÖMLAKKLEMOSÓ 
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Nem csak a körömlakkokat távolítja el, 
hanem ricinusolajat is tartalmaz, ami 
hidratálja a körmöket és segít jó  
állapotban tartani. 

 ` könnyen alkalmazható
 ` eper-vanília illattal

150 ml | 603008 

  FT
1 116 FT 100 ml

ACETONOS
KÖRÖMLAKKLEMOSÓ
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a lakkot.
E-vitamint tartalmaz, amely hidratálja a
körmöket, és panthenolt, ami javítja
a körmök állapotát.

` eltávolítja a legtartósabb lakkot is
` E-vitamint és a panthenolt tartalmaz,

amely a köröm állapotának javításáért
felelős

150 ml | 603009
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NAIL ART ECSET KÉSZLET 
NAIL ART BRUSH SET

15 ecset a körmök díszítéséhez.

 ` divatos mintákhoz, vonalakhoz, pontokhoz, 
árnyékoláshoz, díszítéshez cirkóniával és 
csillámokkal

 ` lakkhoz, gélhez, akrilhoz

608001

  FT

ACETONMENTES
KÖRÖMLAKKLEMOSÓ
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Nem csak a körömlakkokat távolítja el,
hanem ricinusolajat is tartalmaz, ami
hidratálja a körmöket és segít jó
állapotban tartani.

` könnyen alkalmazható
` eper-vanília illattal

150 ml | 603008

ACETONOS 
KÖRÖMLAKKLEMOSÓ 
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a lakkot. 
E-vitamint tartalmaz, amely hidratálja a 
körmöket, és panthenolt, ami javítja  
a körmök állapotát.

 ` eltávolítja a legtartósabb lakkot is
 ` E-vitamint és a panthenolt tartalmaz, 
amely a köröm állapotának javításáért 
felelős

150 ml | 603009 

  FT
1 116 FT 100 ml



1 3 42 
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 3

TÖKÉLETES VONALAK
ÉS ÁRNYÉKOK ECSET 408. SZ.
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Tökéletes a pontos szem sminkhez  Az egyik vége lehetővé teszi,
hogy tökéletesen vigye fel a szemhéjpúdert, miközben a másik
végével vékony vonalat rajzolhat púderral vagy szemhéjtussal
a felső és az alsó szemhéjvonal mentén. Hajlított ergonomikus
alakja megkönnyíti a termék alkalmazását.

` szintetikus sörtékből készült

608408

 4

KABUKI ECSET
400. SZ.
KABUKI BRUSH NO. 400

Ideális por, préselt és ásványi púderek
gyors felvitelére.

` szintetikus sörtékből készült

608400

 2

ALAPOZÓ ECSET 403. SZ.
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Folyékony alapozó, korrektor és smink primerek
felviteléhez.

` szintetikus sörtékből készült

608403

 1

PÚDERECSET 40 . SZ.
POWDER BRUSH NO. 402

Por és préselt púderek felvitelére és elosztására alkalmas.

` szintetikus sörtékből készült

608402

IEG SZ T  
A professzionális eszközök lehetővé teszik, hogy gyönyörű és professzionális sminkeket készítsen. 
Ezért kínálunk Önnek széles választékot ecseteinkből, valamint más kiváló kiegészítőkből.
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TÖKÉLETES VONALAK  
ÉS ÁRNYÉKOK ECSET 408. SZ.
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Tökéletes a pontos szem sminkhez  Az egyik vége lehetővé teszi, 
hogy tökéletesen vigye fel a szemhéjpúdert, miközben a másik 
végével vékony vonalat rajzolhat púderral vagy szemhéjtussal  
a felső és az alsó szemhéjvonal mentén. Hajlított ergonomikus  
alakja megkönnyíti a termék alkalmazását.

 ` szintetikus sörtékből készült

608408 

  FT

 4

KABUKI ECSET  
400. SZ.
KABUKI BRUSH NO. 400

Ideális por, préselt és ásványi púderek 
gyors felvitelére.

 ` szintetikus sörtékből készült

608400 

  FT

 2

ALAPOZÓ ECSET 403. SZ. 
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Folyékony alapozó, korrektor és smink primerek  
felviteléhez.

 ` szintetikus sörtékből készült

608403 

  FT

 1

PÚDERECSET 40 . SZ.
POWDER BRUSH NO. 402

Por és préselt púderek felvitelére és elosztására alkalmas.

 ` szintetikus sörtékből készült

608402 

  FT

IEG SZ T  
A professzionális eszközök lehetővé teszik, hogy gyönyörű és professzionális sminkeket készítsen. 
Ezért kínálunk Önnek széles választékot ecseteinkből, valamint más kiváló kiegészítőkből.
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MINI SZEMHÉJ ECSET 40 . SZ. 
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Tökéletes az összes szemhéjpúder pontos felvitelére.

 ` szintetikus sörtékből készült

608406 

  FT

LAPOS BRONZOSÍTÓ ECSET 401. SZ.
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Ajánlott bronzosító és kiemelő púder alkalmazásához.

 ` szintetikus sörtékből készült

608401 

  FT

ARCPIROSÍTÓ ECSET 405. SZ. 
BLUSH BRUSH NO. 405

Kiválóan alkalmas pirosító, kontúrozó púder  
és kiemelők felvitelére.

 ` szintetikus sörtékből készült

608405 

  FT

SZEMÖLDÖKECSET 404. SZ.
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

A por, krém, gél és viasz formájú szemöldök
kozmetikumok felvitelére.

` szintetikus sörtékből készült

608404

ELEGYÍTŐ ECSET 410. SZ.
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Jól megtervezett alakja tökéletes részére a szemhéjfesték
felvitelére. Csodálatosan elegyíti a szemhéjfesték
árnyalatait, és megszünteti a csúnya foltok kockázatát.

` szintetikus sörtékből készült

608410

ARC KIEMELŐ ECSET 40 . SZ.
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Tökéletes a púderes kiemelő alkalmazásához. Finoman
illeszkedik az arcához, hogy segítsen a természetes finis
elérésében.

` szintetikus sörtékből készült

608409

AJAKECSET 40 . SZ.
LIPS BRUSH NO. 407

Lehetővé teszi a folyékony és krémes textúrájú rúzsok és
szájfények gyors és egyenletes felvitelét.

` szintetikus sörtékből készült

608407
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ARC KIEMELŐ ECSET 40 . SZ. 
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Tökéletes a púderes kiemelő alkalmazásához. Finoman 
illeszkedik az arcához, hogy segítsen a természetes finis 
elérésében.

 ` szintetikus sörtékből készült

608409 

  FT

SZEMÖLDÖKECSET 404. SZ. 
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

A por, krém, gél és viasz formájú szemöldök  
kozmetikumok felvitelére.

 ` szintetikus sörtékből készült

608404 

  FT

AJAKECSET 40 . SZ. 
LIPS BRUSH NO. 407

Lehetővé teszi a folyékony és krémes textúrájú rúzsok és 
szájfények gyors és egyenletes felvitelét.

 ` szintetikus sörtékből készült

608407 

  FT

ELEGYÍTŐ ECSET 410. SZ. 
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Jól megtervezett alakja tökéletes részére a szemhéjfesték 
felvitelére. Csodálatosan elegyíti a szemhéjfesték 
árnyalatait, és megszünteti a csúnya foltok kockázatát.

 ` szintetikus sörtékből készült

608410 

  FT

MINI SZEMHÉJ ECSET 40 . SZ.
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Tökéletes az összes szemhéjpúder pontos felvitelére.

` szintetikus sörtékből készült

608406

ARCPIROSÍTÓ ECSET 405. SZ.
BLUSH BRUSH NO. 405

Kiválóan alkalmas pirosító, kontúrozó púder
és kiemelők felvitelére.

` szintetikus sörtékből készült

608405

LAPOS BRONZOSÍTÓ ECSET 401. SZ.
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Ajánlott bronzosító és kiemelő púder alkalmazásához.

` szintetikus sörtékből készült

608401
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KABUKI ECSET  
ÚTI KIVITELBEN 
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Mindig kéznél. A kényelmes tok tökéletes  
a táskában való szállításhoz. Alkalmas por, 
préselt és ásványi púderekhez.

 `  szintetikus sörtékből készült

608002 

  FT

 

PROFESSZIONÁLIS ECSET SPRAY
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Az ecseteket azonnal előkészíti további felhasználásra,  
pl. hatékonyan eltávolítja a kozmetikumok maradékait.

 ` tökéletesen megtisztftja az ecseteket
 ` a különleges összetevők jó állapotban tartják a 
kefesörtékét, és kellemes illatot adnak az ecsetnek 

100 ml | 608113

  FT
2 228 FT 100 ml

SZILIKON ECSETTISZTÍTÓ
SILICONE BRUSH CLEANER

Gyorsan és hatékonyan tisztitja a sminkecseteket.  
Használja kis vízzel és hajsamponnal.

 ` kényelmes ujjkesztyű forma

608106 

  FT

ARCKRÉM ECSET
FACIAL MASK BRUSH

Biztosítja a megfelelő higiéniát és a
különböző állagú  krémek és maszkok gyors
és pontos eloszlatását. Mivel szintetikus
sörtékből készül, nem vesz fel nagy
mennyiségű terméket, és egyenletesen
alkalmazható.

` könnyen mosható és gyorsan szárítható
` lapított alakja lehetővé teszi a maszkok

egyszerű alkalmazását és keverését

608003
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ARCKRÉM ECSET
FACIAL MASK BRUSH 

Biztosítja a megfelelő higiéniát és a 
különböző állagú  krémek és maszkok gyors 
és pontos eloszlatását. Mivel szintetikus 
sörtékből készül, nem vesz fel nagy 
mennyiségű terméket, és egyenletesen 
alkalmazható.

 ` könnyen mosható és gyorsan szárítható
 ` lapított alakja lehetővé teszi a maszkok 
egyszerű alkalmazását és keverését

608003

  FT

KABUKI ECSET
ÚTI KIVITELBEN
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Mindig kéznél. A kényelmes tok tökéletes
a táskában való szállításhoz. Alkalmas por,
préselt és ásványi púderekhez.

` szintetikus sörtékből készült

608002

PROFESSZIONÁLIS ECSET SPRAY
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Az ecseteket azonnal előkészíti további felhasználásra,
pl. hatékonyan eltávolítja a kozmetikumok maradékait.

` tökéletesen megtisztftja az ecseteket
` a különleges összetevők jó állapotban tartják a

kefesörtékét, és kellemes illatot adnak az ecsetnek

100 ml | 608113

SZILIKON ECSETTISZTÍTÓ
SILICONE BRUSH CLEANER

Gyorsan és hatékonyan tisztitja a sminkecseteket.
Használja kis vízzel és hajsamponnal.

` kényelmes ujjkesztyű forma

608106
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SMINKSZIVACS
MAKEUP SPONGE

Tökéletesen eloszlatja a smink primert, alapozót,
folyékony korrektort és krémpirosítót.

` nagyon kényelmes alakú

608103

LATEX-MENTES SMINKSZIVACS
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Segít a tökéletes smink elkészítésében. Ideális
az alapozó és a korrektor alkalmazásához.

` latexmentes
` egyedülálló, precíz alak

608104

ITATÓSPAPÍR TEKERCS
BLOTTING PAPER ROLL

Tökéletesen matt arcot eredményez
és megakadályozza a bőr túlzott kifényesedését.

` nem károsítsa a sminket
` kényelmes vágóval - vágjon le annyit,

amennyire szüksége van

608105

SZILIKON SMINKSZIVACS
SILICONE MAKEUP SPONGE

A puha szilikon szivacs tökéletesen a folyékony, félig
folyékony és krémes kozmetikumok, például alapozó, pirosító
vagy primer felviteléhez. Nem szívja fel a kozmetikumot,
optimális felhasználást biztosítva ezáltal. A szivacs szélesebb
része tökéletesen illeszkedik az egész arcra, miközben a
keskeny hegy lehetővé teszi a pontos alkalmazást nehezen
elérhető területeken, mint például a szemek és az orr
területének belső sarkai.

` ideális a kozmetikumok folt és elkenődés nélküli
alkalmazásához.

` biztosítja a megfelelő higiéniát – csak öblítse le vízzel

608112

 
SMINKBŐRÖND 
MAKEUP CASE 

Mivel nagyon tágas, minden tartozékot és kozmetikumot tárolhat 
benne, ami a sminkhez vagy a manikűrhöz szükséges. A fedél alatt 
található praktikus tükörrel.  
A doboz három színben kapható: ezüst, fekete és rózsaszín.

 ` kiváló kozmetikumok tárolására és  szállítására
 ` oldalra szétnyitható, négy kihúzható  rekesszel

ezüst | 608114 
fekete | 608115 
rózsaszín | 608116

  FT

M RETEK: 
24 x 22 x 18 cm

 
SMINKECSET TÁROLÓ
MAKEUP BRUSH CASE 

8 rekesz különböző tipusú ecsethez.

 ` kényelmes és biztonságos tárolás

W011 

  FT
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SMINKSZIVACS
MAKEUP SPONGE

Tökéletesen eloszlatja a smink primert, alapozót,  
folyékony korrektort és krémpirosítót.

 ` nagyon kényelmes alakú

608103 

  FT

LATEX-MENTES SMINKSZIVACS
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Segít a tökéletes smink elkészítésében. Ideális  
az alapozó és a korrektor alkalmazásához. 

 ` latexmentes
 ` egyedülálló, precíz alak

608104 

  FT

ITATÓSPAPÍR TEKERCS
BLOTTING PAPER ROLL

Tökéletesen matt arcot eredményez  
és megakadályozza a bőr túlzott kifényesedését.

 ` nem károsítsa a sminket
 ` kényelmes vágóval - vágjon le annyit,  
amennyire szüksége van

608105

  FT

SZILIKON SMINKSZIVACS
SILICONE MAKEUP SPONGE

A puha szilikon szivacs tökéletesen a folyékony, félig 
folyékony és krémes kozmetikumok, például alapozó, pirosító 
vagy primer felviteléhez. Nem szívja fel a kozmetikumot, 
optimális felhasználást biztosítva ezáltal. A szivacs szélesebb 
része tökéletesen illeszkedik az egész arcra, miközben a 
keskeny hegy lehetővé teszi a pontos alkalmazást nehezen 
elérhető területeken, mint például a szemek és az orr 
területének belső sarkai.

 ` ideális a kozmetikumok folt és elkenődés nélküli 
alkalmazásához.

 ` biztosítja a megfelelő higiéniát – csak öblítse le vízzel 

608112 

  FT

 
SMINKBŐRÖND
MAKEUP CASE

Mivel nagyon tágas, minden tartozékot és kozmetikumot tárolhat
benne, ami a sminkhez vagy a manikűrhöz szükséges. A fedél alatt
található praktikus tükörrel.
A doboz három színben kapható: ezüst, fekete és rózsaszín.

` kiváló kozmetikumok tárolására és  szállítására
` oldalra szétnyitható, négy kihúzható  rekesszel

ezüst | 608114
fekete | 608115
rózsaszín | 608116

M RETEK: 
24 x 22 x 18 cm

 
SMINKECSET TÁROLÓ
MAKEUP BRUSH CASE

8 rekesz különböző tipusú ecsethez.

` kényelmes és biztonságos tárolás

W011



ÉLVEZD AZ ÍZEKET...
az Aurile kávék és teák ízét, amelyek különleges szenvedélyt és professzionalizmust 

ötvöznek magukban. Különösen a tudósok által kifejlesztett funkcionális kávékat 
ajánljuk, amelyek nemcsak jó ízűek, hanem értékes összetevőket is tartalmaznak: 

vitaminokat és ásványi anyagokat. A teákat virágszirmokkal és természetes 
aromákkal gazdagítottuk, hogy minden nap élvezhessétek a pompás ízüket. 

dességeink, amelyeket a kiváló receptek és a legjobb alapanyagok kombinációjából 
készítünk, tökéletes kiegészítést ny jtanak kávézáshoz és a teázáshoz.
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ÚJDONSÁGOK
A nagyszerű természetes, ízesített és funkcionális kávékhoz most 
egy új kávékategória csatlakozik, az instant kávéké. Gyönyörű, 
üvegből készült csomagolásban zárva, liofilizálással készülnek, 
amely intenzív ízt és lenyűgöző aromát biztosít számukra.  
Az AURILE újdonságai a széles termékválasztékot egészítik ki. 
Az INTENSE és a CREMA (138 old.) kifejezetten különböznek 
egymástól, lévén egész más íz élmények forrásai. Az egyik erős és 
rendkívül kifejezett ízű, a másik finom és magával ragadó tejszínes 
hab - mindkettő kitűnő. Próbálja ki mindegyiküket, és élvezze az 
egy csésze finom kávéból áradó élvezetet.

136 137
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egy új kávékategória csatlakozik, az instant kávéké. Gyönyörű, 
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CLASSIC  
KÁVÉKAPSZULÁK
100  Arabica  finom őrlés  
esz resszógé ez ajánlo
A kolumbiai Arabica íze a kapszuláinkba 
zárva selymes kávét eredményeznek 
enyhén savas jegyekkel.

 ` kényelmes kapszulákban, 
kompatibilis a Nespresso  
rendszerrel

 `  származási hely: Kolumbia

10 x 5,5 g | 993005

2 441 FT
44 382 FT  1 kg

CREMA
INSTANT KÁVÉ
Az enyhe ízű és kellemesen gazdag aromájú, kiváló minőségű kávéfajták harmonikus
kompozíciója már az első kortytól elbájolja az érzékeket. Kifinomultsággal teli csésze,
kifejező árnyalatokkal, minden pillanatot kivételessé téve.

` kellemes és tökéletesen kiegyensúlyozott
` a felületén bársonyos habot képez
` tökéletes egy délutáni beszélgetéshez a barátok körében

80 g | 802001

INTENSE
INSTANT KÁVÉ
Ez egy tökéletesen kiválasztott kávéfajtákból összeállított kompozíció, amely érdekes
kombinációját hozza létre az expresszivitásnak és aromagazdagságnak. Cselekvésre
ösztönöz, miközben intenzív élményeket biztosít. Egy bögre tele fekete, energetizáló
esszenciával.

` a liofilizálási eljárásnak köszönhetően lenyűgöz erős, sokoldalú ízével
` a mély kávéakcentusok rajongóinak
` ideális a nap elkezdéséhez

100 g | 802002

NESPRESSO  A SZOCI T  DES PRODUITS NESTL  SA BEJE YZETT V DJE YE. AZ FM ROUP WORLD S AZ AURILE NEM LL SZERZ D SES, P NZÜ YI VA Y SZERVEZETI KAPCSOLATBAN A NESPRESSO 
 NESTL  VA Y NESPRESSO  SA V LLALTOKKAL. AZ FM ROUP WORLD SEM A NESPRESSO  M RKA JO B RLETBE VEV JE, SEM FOR ALMAZ JA.

ŐRÖLT KÁVÉ 
ÉS SZEMES KÁVÉ
100% Arabica
A Mocha az egyik legelismertebb kávéfajta. Mély, lágy ízű.

 ` a legjobb afrikai Arabica kávébabok keveréke
 ` származási hely: Sidamo régió, Etiópia

250 g, ŐRÖLT | 993001

5 172 FT
20 688 FT 1 kg

1 kg, SZEMES | 993003

14 180 FT
14 180 FT 1 kg

PURE GREEN  
TERMÉSZETES KÁVÉ
100  Arabica  d rva őrlés  rk letlen  

iramis alakú tasakok
Lágy ízű, tiszta boros jegyekkel. Nagy 
mennyiségű klorogénsavat (CGA) és 
koffeint tartalmaz, amely stimuláló 
tulajdonságokkal rendelkezik.

 ` ajánlott azok számára, akik értékelik 
a finom ízeket, és szeretnének 
formában maradni

 ` ökológiai gazdaságból
 ` származási hely: Peru

20 x 7 g | 993006

3 487 FT
24 907 FT  1 kg

INSTANT KÁVÉK TERMÉSZETES KÁVÉK
z érzékek felérbresztése. Lakoma a szájpadlásnak. Mostantól fogva bármikor és bárhol átadhatja magát a 
pillanat élvezetének egy ízletes kávéval.

A nemes Arabicát és keverékeit választottuk természetes kávéinkhoz, hogy minden formában élvezhesse 
a kiváló ízeket.

ÚJDONSÁG
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CLASSIC
KÁVÉKAPSZULÁK
100  Arabica  finom őrlés
esz resszógé ez ajánlo
A kolumbiai Arabica íze a kapszuláinkba
zárva selymes kávét eredményeznek
enyhén savas jegyekkel.

` kényelmes kapszulákban,
kompatibilis a Nespresso
rendszerrel

`  származási hely: Kolumbia

10 x 5,5 g | 993005

CREMA  
INSTANT KÁVÉ
Az enyhe ízű és kellemesen gazdag aromájú, kiváló minőségű kávéfajták harmonikus 
kompozíciója már az első kortytól elbájolja az érzékeket. Kifinomultsággal teli csésze, 
kifejező árnyalatokkal, minden pillanatot kivételessé téve.

 ` kellemes és tökéletesen kiegyensúlyozott
 ` a felületén bársonyos habot képez
 ` tökéletes egy délutáni beszélgetéshez a barátok körében

80 g | 802001

3 295 FT
41 187 FT 1 kg

INTENSE 
INSTANT KÁVÉ
Ez egy tökéletesen kiválasztott kávéfajtákból összeállított kompozíció, amely érdekes 
kombinációját hozza létre az expresszivitásnak és aromagazdagságnak. Cselekvésre 
ösztönöz, miközben intenzív élményeket biztosít. Egy bögre tele fekete, energetizáló 
esszenciával.

 ` a liofilizálási eljárásnak köszönhetően lenyűgöz erős, sokoldalú ízével
 ` a mély kávéakcentusok rajongóinak
 ` ideális a nap elkezdéséhez

100 g | 802002

3 295 FT
32 950 FT 1 kg

NESPRESSO  A SZOCI T  DES PRODUITS NESTL  SA BEJE YZETT V DJE YE. AZ FM ROUP WORLD S AZ AURILE NEM LL SZERZ D SES, P NZÜ YI VA Y SZERVEZETI KAPCSOLATBAN A NESPRESSO 
 NESTL  VA Y NESPRESSO  SA V LLALTOKKAL. AZ FM ROUP WORLD SEM A NESPRESSO  M RKA JO B RLETBE VEV JE, SEM FOR ALMAZ JA.

ŐRÖLT KÁVÉ
ÉS SZEMES KÁVÉ
100% Arabica
A Mocha az egyik legelismertebb kávéfajta. Mély, lágy ízű.

` a legjobb afrikai Arabica kávébabok keveréke
` származási hely: Sidamo régió, Etiópia

250 g, ŐRÖLT | 993001
20 688 FT 1 kg

1 kg, SZEMES | 993003

PURE GREEN
TERMÉSZETES KÁVÉ
100  Arabica  d rva őrlés  rk letlen

iramis alakú tasakok
Lágy ízű, tiszta boros jegyekkel. Nagy
mennyiségű klorogénsavat (CGA) és
koffeint tartalmaz, amely stimuláló
tulajdonságokkal rendelkezik.

` ajánlott azok számára, akik értékelik
a finom ízeket, és szeretnének
formában maradni

` ökológiai gazdaságból
` származási hely: Peru

20 x 7 g | 993006

INSTANT KÁVÉK TERMÉSZETES KÁVÉK
z érzékek felérbresztése. Lakoma a szájpadlásnak. Mostantól fogva bármikor és bárhol átadhatja magát a 
pillanat élvezetének egy ízletes kávéval.

A nemes Arabicát és keverékeit választottuk természetes kávéinkhoz, hogy minden formában élvezhesse 
a kiváló ízeket.

ÚJDONSÁG
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ANYAGCSERE ŐRÖLT KÁVÉ
arcinia cambogia kivona al és -karni nnel

Aromás, finom kávé, amely tökéletesen kiegészíti a karcsúsító és méregtelenítő folyamatot.  
Megfelelő étrenddel és egy kevés mozgással kivételesen könnyűnek érezheti magát.

 ` ajánlott azoknak, akik formában kívánnak maradni, küzdenek a túlsúly vagy elhízás ellen,  
vagy javítani kívánják az anyagcseréjüket

 ` NBÉ   csésze kávéban: 38% króm, 30% cink, B  vitamin, 4% pantoténsav,  
niacin, biotin

 ` származási hely: Kelet-Ázsia

 250 g | 993007

5 172 FT
20 688 FT 1 kg

FÓKUSZ ŐRÖLT KÁVÉ
arana kivona al és magnézi mmal

Aromatikus kávé magnéziummal, B-csoportú vitaminnal és extra guarana koffeinnel gazdagítva,  
amely segít abban, hogy kitisztítsa a gondolatait és arra koncentráljon, ami valóban számít.

 ` kettős teljesítmény: további adag  
Guarana ko ein

 ` elengedhetetlen a szellemi munkát végzők 
és a diákok számára 

 ` NBÉ   csésze kávéban: 30% magnézium,  
B  vitamin, 4% pantoténsav, niacin, biotin

 ` származási hely: Kelet-Ázsia

 250 g | 993009

5 172 FT
20 688 FT 1 kg

ENERGIA ŐRÖLT KÁVÉ
arana kivona al és ta rinnal

A serkentő taurin és a B-csoportos vitaminkomplex csökkenti a fáradságérzetet és 
növeli a testi-lelki aktivitást, különleges ízű kávéélmény mellett. 
A megnövelt guarana koffein adag felüdít és energiát ad egész nap.

 ` különösen ajánlott azoknak, akik: aktív életmódot folytatnak, éjszakai 
műszakban dolgoznak, sportolnak vagy gyakori utazók

 ` NBÉ   csésze kávéban: 30% B -vitamin,  
4% pantoténsav, niacin, biotin

 ` származási hely: Kelet-Ázsia

 250 g | 993008

5 172 FT
20 688 FT 1 kg NB  JAVASOLT NAPI BEVITELI RT K. KUTAT SI ALAP: 10  K V   150 ML FOLYAD K.

FUNKCIONÁLIS KÁVÉK ÍZESÍTETT  
KÁVÉK Energiahiány, egészségtelen táplálkozás, stressz? Kezdjen harcolni ellenük már ma. A funkcionális kávéink 

segítenek Önnek ebben, hiszen tudósokkal és táplálkozási szakemberekkel folytatott konzultáció során 
fejlesztettük ki őket.

Csokoládé vagy meggy - mit szeretne ma? A mogyoró étvágygerjesztő ízét vagy édes vaníliát? 
Kísérletezzen az ízesített kávéinkkal, amelyek íze kiváló, mind meleg, mind hideg formában. Kóstolja 
meg az életet.

140 141

CSOKOLÁDÉS
ŐRÖLT KÁVÉ
Klasszikus, kifinomult
csokoládé aroma
felejthetetlen párosításban
a kiváló minőségű Arabica
és Robusta kávészemekkel:
garancia egy pillanatnyi
pihenésre és csodálatos
ízekre

` származási hely: Kelet-
Ázsia

250 g | 993013

MEGGYES
ŐRÖLT KÁVÉ
Erős kávé kiegészítve az
érett, zamatos meggy
aromájával és édességével.
Minden korty elviszi egy
napsütötte meggyfaligetbe.

` származási hely: Kelet-
Ázsia

250 g | 993011

VANÍLIÁS
ŐRÖLT KÁVÉ
A vanília egzotikus, édes
aromája meleg és örömteli
jegyekkel bír, amelyekkel
harmonikusan kiegészíti a
természetes kávé ízét. Igazi
ünnep az érzékek számára

` származási hely: Kelet-
Ázsia

250 g | 993014

MOGYORÓS
KAWA MIELONA
A mogyoró bársonyos jegye,
tökéletesen harmonizálva a
kávé serkentő ízével a kiváló
reggeli és felejthetetlen
délután receptje.

` származási hely:
Kelet-Ázsia

250 g | 993012

ÍR KRÉMLIKŐRÖS
ŐRÖLT KÁVÉ
A különleges whisky és
az édes tejszín gazdagítja
a természetes frissen
őrölt kávé aromáját, még
kifinomultabbá téve. Azt
kívánja majd, hogy ez az
élmény soha ne érjen véget.

` származási hely:
Kelet-Ázsia

250 g | 993016



ANYAGCSERE ŐRÖLT KÁVÉ
arcinia cambogia kivona al és -karni nnel

Aromás, finom kávé, amely tökéletesen kiegészíti a karcsúsító és méregtelenítő folyamatot.
Megfelelő étrenddel és egy kevés mozgással kivételesen könnyűnek érezheti magát.

` ajánlott azoknak, akik formában kívánnak maradni, küzdenek a túlsúly vagy elhízás ellen,
vagy javítani kívánják az anyagcseréjüket

` NBÉ   csésze kávéban: 38% króm, 30% cink, B  vitamin, 4% pantoténsav,
niacin, biotin

` származási hely: Kelet-Ázsia

 250 g | 993007

FÓKUSZ ŐRÖLT KÁVÉ
arana kivona al és magnézi mmal

Aromatikus kávé magnéziummal, B-csoportú vitaminnal és extra guarana koffeinnel gazdagítva,
amely segít abban, hogy kitisztítsa a gondolatait és arra koncentráljon, ami valóban számít.

` kettős teljesítmény: további adag
Guarana ko ein

` elengedhetetlen a szellemi munkát végzők
és a diákok számára

` NBÉ   csésze kávéban: 30% magnézium,
B  vitamin, 4% pantoténsav, niacin, biotin

` származási hely: Kelet-Ázsia

 250 g | 993009

ENERGIA ŐRÖLT KÁVÉ
arana kivona al és ta rinnal

A serkentő taurin és a B-csoportos vitaminkomplex csökkenti a fáradságérzetet és
növeli a testi-lelki aktivitást, különleges ízű kávéélmény mellett.
A megnövelt guarana koffein adag felüdít és energiát ad egész nap.

` különösen ajánlott azoknak, akik: aktív életmódot folytatnak, éjszakai
műszakban dolgoznak, sportolnak vagy gyakori utazók

` NBÉ   csésze kávéban: 30% B -vitamin,
4% pantoténsav, niacin, biotin

` származási hely: Kelet-Ázsia

 250 g | 993008
NB  JAVASOLT NAPI BEVITELI RT K. KUTAT SI ALAP: 10  K V   150 ML FOLYAD K.

FUNKCIONÁLIS KÁVÉK ÍZESÍTETT  
KÁVÉK Energiahiány, egészségtelen táplálkozás, stressz? Kezdjen harcolni ellenük már ma. A funkcionális kávéink 

segítenek Önnek ebben, hiszen tudósokkal és táplálkozási szakemberekkel folytatott konzultáció során 
fejlesztettük ki őket.

Csokoládé vagy meggy - mit szeretne ma? A mogyoró étvágygerjesztő ízét vagy édes vaníliát? 
Kísérletezzen az ízesített kávéinkkal, amelyek íze kiváló, mind meleg, mind hideg formában. Kóstolja 
meg az életet.
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CSOKOLÁDÉS  
ŐRÖLT KÁVÉ
Klasszikus, kifinomult 
csokoládé aroma 
felejthetetlen párosításban 
a kiváló minőségű Arabica 
és Robusta kávészemekkel: 
garancia egy pillanatnyi 
pihenésre és csodálatos 
ízekre

 ` származási hely: Kelet-
Ázsia

250 g | 993013

4 184 FT
16 736 FT 1 kg

MEGGYES  
ŐRÖLT KÁVÉ 
Erős kávé kiegészítve az 
érett, zamatos meggy 
aromájával és édességével. 
Minden korty elviszi egy 
napsütötte meggyfaligetbe.

 ` származási hely: Kelet-
Ázsia

250 g | 993011

4 184 FT
16 736 FT 1 kg

VANÍLIÁS  
ŐRÖLT KÁVÉ 
A vanília egzotikus, édes 
aromája meleg és örömteli 
jegyekkel bír, amelyekkel 
harmonikusan kiegészíti a 
természetes kávé ízét. Igazi 
ünnep az érzékek számára

 ` származási hely: Kelet-
Ázsia

250 g | 993014

4 184 FT
16 736 FT 1 kg

MOGYORÓS  
KAWA MIELONA
A mogyoró bársonyos jegye, 
tökéletesen harmonizálva a 
kávé serkentő ízével a kiváló 
reggeli és felejthetetlen 
délután receptje.

 ` származási hely:  
Kelet-Ázsia

250 g | 993012

4 184 FT
16 736 FT 1 kg

ÍR KRÉMLIKŐRÖS 
ŐRÖLT KÁVÉ
A különleges whisky és 
az édes tejszín gazdagítja 
a természetes frissen 
őrölt kávé aromáját, még 
kifinomultabbá téve. Azt 
kívánja majd, hogy ez az 
élmény soha ne érjen véget.

 ` származási hely:  
Kelet-Ázsia

250 g | 993016

4 184 FT
16 736 FT 1 kg



TEÁK 
Kína és Srí Lanka buja kertjei őrzik a természet igazi gazdagságát, kiváló minőségű tealeveleket kínálva, és 
lehetővé teszik, hogy az ízletes varázslat létrejöjjön a csészéjében.
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HAPPINESS KÉK TEA 
olong leveles tea fekete ribiszke  természetes 

vanília és őszibarack aromával
Az Oolong tea finom ízét és titokzatos, enyhén 
smaragdzöld színét a levelek félig történő 
fermentálásának folyamata adja. Az aromás keverék, 
mely fekete ribiszke jegyekkel csábít, polifenolokat 
tartalmaz, amelyek jótékonyak az egészségre.

 ` egyedi tea, Black Dragon néven
 ` egész fekete ribizli szemekkel
 ` származási hely: Kína, Fujian tartomány

75 g | 993017

3 196 FT
42 613 FT 1 kg

NOBLE FEKETE EARL GREY TEA
eylon fekete tea  természetes bergamo olaj  

búzavirág szirom  narancs éj és citromillatú 
mirt sz keveréke
A klasszikus Earl Grey tea citrusos változata a 
Ceylon fekete tea olasz természetes bergamottolaj, 
narancshéj, búzavirág szirom és citromillatú mirtusz 
keverékéből született meg.

 ` rendkívüli karakter, amelyet az Earl Grey 
szerelmesei értékelnek

 ` származási hely: Srí Lanka

75 g | 993018

2 906 FT
38 747 FT 1 kg

JOY VÖRÖS TEA 
P -er  leveles tea aszalt meggyel  fekete 
berkenyével  illetve finom rózsaszirommal  
amely ez t kéletesen illik a tea eny e meggyes 
illata
Aromás vörös tea, amelyet szárított 
cseresznyével és törpeberkenyével, finom 
rózsaszirmokkal gazdagítanak. Egyebek mellett 
felszívódó szelént, E-vitamint és értékes 
flavonoidokat tartalmaz.

 ` gazdag aroma finom meggyes jeggyel
 ` származási hely: Kína, Junnan tartomány

75 g | 993020

2 325 FT
31 000 FT 1 kg

EUPHORIA ZÖLD TEA 
n o der leveles tea  verbéna  citromf  

na raforgószirom  citrom éj és a természetes 
citrom íze
Egy egyedi kompozíció, amely a Gunpowder fajta 
legzsengébb zöld leveleiből készül, energizáló 
hatóanyagokkal: illatos verbénával, citromfűvel, 
citromhéjjal és napraforgószirommal gazdagítva.

 ` ötvözi az édes ízt és a gazdag citrom aromát
 ` származási hely: Kína, Zhejiang tartomány

75 g | 993021

2 325 FT
31 000 FT 1 kg

HARMONY FEKETE TEA
nnan leveles tea  ibiszk sz  jázminvirág  

k r mvirág szirmok  száríto  áfonya és természetes 
őszibarack
Exkluzív, frissítő ízléssel ismertté vált gyönyörű 
fekete Yunnan tea jázmin virágokkal és más egyedi 
adalékokkal, valamint kellemes őszibarack aromával.

 ` a világon több millió ember kedveli klasszikus 
és harmonikus ízét.

 ` származási hely: Kína, Junnan tartomány

75 g | 993022

2 034 FT
27 120 FT 1 kg

SERENITY FEHÉR TEA
Pai M  Tan leveles tea rózsaszirommal
Nemes fehér tea rózsaszirommal, enyhén 
virágos illatal és kissé édes ízzel. 
Ez a kivételesen finom, harmonikus 
készítmény gazdag A és E vitaminokban, 
valamint jótékony polifenolokban.

 ` nagyon fiatal tealevelekből készült, 
kivételesen finom

 ` származási hely: Kína, Fujian tartomány

30 g | 993019

2 325 FT
77 500 FT 1 kg
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TEÁK 
Kína és Srí Lanka buja kertjei őrzik a természet igazi gazdagságát, kiváló minőségű tealeveleket kínálva, és 
lehetővé teszik, hogy az ízletes varázslat létrejöjjön a csészéjében.
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HAPPINESS KÉK TEA
olong leveles tea fekete ribiszke  természetes

vanília és őszibarack aromával
Az Oolong tea finom ízét és titokzatos, enyhén
smaragdzöld színét a levelek félig történő
fermentálásának folyamata adja. Az aromás keverék,
mely fekete ribiszke jegyekkel csábít, polifenolokat
tartalmaz, amelyek jótékonyak az egészségre.
` egyedi tea, Black Dragon néven
` egész fekete ribizli szemekkel
` származási hely: Kína, Fujian tartomány

75 g | 993017

NOBLE FEKETE EARL GREY TEA
eylon fekete tea  természetes bergamo olaj

búzavirág szirom  narancs éj és citromillatú
mirt sz keveréke
A klasszikus Earl Grey tea citrusos változata a
Ceylon fekete tea olasz természetes bergamottolaj,
narancshéj, búzavirág szirom és citromillatú mirtusz
keverékéből született meg.
` rendkívüli karakter, amelyet az Earl Grey

szerelmesei értékelnek
` származási hely: Srí Lanka

75 g | 993018

JOY VÖRÖS TEA
P -er  leveles tea aszalt meggyel  fekete
berkenyével  illetve finom rózsaszirommal
amely ez t kéletesen illik a tea eny e meggyes
illata
Aromás vörös tea, amelyet szárított
cseresznyével és törpeberkenyével, finom
rózsaszirmokkal gazdagítanak. Egyebek mellett
felszívódó szelént, E-vitamint és értékes
flavonoidokat tartalmaz.
` gazdag aroma finom meggyes jeggyel
` származási hely: Kína, Junnan tartomány

75 g | 993020

EUPHORIA ZÖLD TEA
n o der leveles tea  verbéna  citromf

na raforgószirom  citrom éj és a természetes
citrom íze
Egy egyedi kompozíció, amely a Gunpowder fajta
legzsengébb zöld leveleiből készül, energizáló
hatóanyagokkal: illatos verbénával, citromfűvel,
citromhéjjal és napraforgószirommal gazdagítva.
` ötvözi az édes ízt és a gazdag citrom aromát
` származási hely: Kína, Zhejiang tartomány

75 g | 993021

HARMONY FEKETE TEA
nnan leveles tea  ibiszk sz  jázminvirág

k r mvirág szirmok  száríto  áfonya és természetes
őszibarack
Exkluzív, frissítő ízléssel ismertté vált gyönyörű
fekete Yunnan tea jázmin virágokkal és más egyedi
adalékokkal, valamint kellemes őszibarack aromával.
` a világon több millió ember kedveli klasszikus

és harmonikus ízét.
` származási hely: Kína, Junnan tartomány

75 g | 993022

SERENITY FEHÉR TEA
Pai M  Tan leveles tea rózsaszirommal
Nemes fehér tea rózsaszirommal, enyhén
virágos illatal és kissé édes ízzel.
Ez a kivételesen finom, harmonikus
készítmény gazdag A és E vitaminokban,
valamint jótékony polifenolokban.
` nagyon fiatal tealevelekből készült,

kivételesen finom
` származási hely: Kína, Fujian tartomány

30 g | 993019

Z 
C

A
YM

I LIOFILIZOWAN
YM

I PORZECZKAMI



ÉDESSÉGEK 
Élvezze az életet a kiváló AURILE édességeknek köszönhetően. A mennyei élvezet és a gondosan 
kiválasztott összetevők kellemes kombinációja. Ajándékozzon magának egy felejthetetlen élményt.
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BONBONOK  
SWEETS COLLECTION
A bársonyos csokoládéval borított kiváló töltelék igazi kényeztetés ízlelőbimbóinak. A 
kis csokoládé remekművekhez hasonló pralinék nemcsak a szájnak, hanem a szemnek is 
kellemesek  Egy édes öröm, amely kényezteti az összes érzékszervet. A csokoládék elegáns 
dobozba vannak csomagolva, ami ajándéknak is tökéletes.

110 g | 806001

2 036 FT
18 509 FT 1 kg

BONBONOK  
TRUFFLE COLLECTION
A töltelék, amely elolvad a szájában, és elragadja Önt finom és zamatos ízével  
Ezek a finom trüffelcsodák kielégítik a legigényesebb csokoládé ínyencet is. A 
doboz 4 fajta trüffelt tartalmaz, változatos, egyedi ízekkel. 

100 g | 806002

2 034 FT
20 340 FT 1 kg

JOY CHOCOLATES CSOKOLÁDÉK
JOY CHOCOLATES
A dobozban 4 külön becsomagolt kivételes ízű csoki található.
A tejes töltelék remek csokival finom duettet alkot, amely gyengéden
cirógatja a szájpadlásodat és mindig többet és többet akarsz  Ez édes
boldogság, amelynek nincs vége.

50 g | 806003

COOLING MINTS MENTOLOS
COOLING MINTS
A COOLingMints mentolosa menta frissítő erejének és kiváló ízénektökéletes kapcsolata. Azonnal frissíti
a leheletet, ugyanakkor csodálatos ízélményt nyújt. A finom mentolos cukorka elegáns, praktikus dobozba
zárva mindig Veled lesz, amikor szükséged lesz rá.

50 g

806005 / FEHÉR DOBOZ
806006 / FEKETE DOBOZ

MILKY DELIGHT CSOKOLÁDÉ
CHOCOLATE MILKY DELIGHT
Ez a rendkívül finom ízű csokoládé elvisz Téged egy utazásra az édes
királyságba, ahol tej és csoki terem. Minden harapás elolvad
a szádban, kivételes élvezetet biztosítva. A kalandnak soha
ne legyen vége.

12,5 g | 806004



ÉDESSÉGEK 
Élvezze az életet a kiváló AURILE édességeknek köszönhetően. A mennyei élvezet és a gondosan 
kiválasztott összetevők kellemes kombinációja. Ajándékozzon magának egy felejthetetlen élményt.

144 145

BONBONOK
SWEETS COLLECTION
A bársonyos csokoládéval borított kiváló töltelék igazi kényeztetés ízlelőbimbóinak. A
kis csokoládé remekművekhez hasonló pralinék nemcsak a szájnak, hanem a szemnek is
kellemesek  Egy édes öröm, amely kényezteti az összes érzékszervet. A csokoládék elegáns
dobozba vannak csomagolva, ami ajándéknak is tökéletes.

110 g | 806001

BONBONOK
TRUFFLE COLLECTION
A töltelék, amely elolvad a szájában, és elragadja Önt finom és zamatos ízével
Ezek a finom trüffelcsodák kielégítik a legigényesebb csokoládé ínyencet is. A
doboz 4 fajta trüffelt tartalmaz, változatos, egyedi ízekkel.

100 g | 806002

JOY CHOCOLATES CSOKOLÁDÉK 
JOY CHOCOLATES
A dobozban 4 külön becsomagolt kivételes ízű csoki található.  
A tejes töltelék remek csokival finom duettet alkot, amely gyengéden 
cirógatja a szájpadlásodat és mindig többet és többet akarsz  Ez édes 
boldogság, amelynek nincs vége. 

50 g | 806003

976 FT
19 520 FT 1 kg

COOLING MINTS MENTOLOS 
COOLING MINTS
A COOLingMints mentolosa menta frissítő erejének és kiváló ízénektökéletes kapcsolata. Azonnal frissíti 
a leheletet, ugyanakkor csodálatos ízélményt nyújt. A finom mentolos cukorka elegáns, praktikus dobozba 
zárva mindig Veled lesz, amikor szükséged lesz rá. 

50 g 

806005 / FEHÉR DOBOZ 
806006 / FEKETE DOBOZ 

 2 156 FT
43 120 FT  1 kg

MILKY DELIGHT CSOKOLÁDÉ 
CHOCOLATE MILKY DELIGHT
Ez a rendkívül finom ízű csokoládé elvisz Téged egy utazásra az édes 
királyságba, ahol tej és csoki terem. Minden harapás elolvad  
a szádban, kivételes élvezetet biztosítva. A kalandnak soha  
ne legyen vége. 

12,5 g | 806004

488 FT
39 040 FT 1 kg 



BURKOLÓZZON 
LENYŰG Z  ILLATO A   

A parfümöknek rendkívüli erejük van, varázslatot terjesztenek. Legtöbben akkor nyúlunk 
a parfüm után, amikor el szeretnénk merülni egy illatos ködben. gy döntöttünk, hogy 
teszünk egy lépést előre, és létrehoztuk az egyedülálló PURE OME termékcsaládot. 

Ennek köszönhetően kedvenc illatait hétköznapi környezetben is érezheti. ogy 
megtapasztalhassa, próbálja ki fantasztikus vasaló folyadékainkat vagy légfrissítőinket. 
A két termékcsalád folyamatosan bővül. Mostantól a házimunka valódi élvezetté válik, 

otthona pedig tele lesz illattal. Üdvözöljük a PURE OME varázslatos világában.



BURKOLÓZZON 
LENYŰG Z  ILLATO A   

A parfümöknek rendkívüli erejük van, varázslatot terjesztenek. Legtöbben akkor nyúlunk 
a parfüm után, amikor el szeretnénk merülni egy illatos ködben. gy döntöttünk, hogy 
teszünk egy lépést előre, és létrehoztuk az egyedülálló PURE OME termékcsaládot. 

Ennek köszönhetően kedvenc illatait hétköznapi környezetben is érezheti. ogy 
megtapasztalhassa, próbálja ki fantasztikus vasaló folyadékainkat vagy légfrissítőinket. 
A két termékcsalád folyamatosan bővül. Mostantól a házimunka valódi élvezetté válik, 

otthona pedig tele lesz illattal. Üdvözöljük a PURE OME varázslatos világában.



148 149

J ONS GO
Az exkluzív PURE HOME sorozat új termékekkel bővült: 15 
HOME RITUAL illatgyertya kollekciójával (150-151 old.), 
valamint a Home RITUAL illatrudak új változatával (152 old.) 
és Szekrény illatosítókkal (153 old.). A legkeresettebb PURE és 
PURE ROYAL parfümök ihlették őket, és kellemes illatokkal töltik 
fel a teret, stílusos kialakításuk pedig bármilyen belső térben 
kifinomult dekorációt jelent. Fedezze fel kedvenc parfümjeinek 
vonzó aromáit egy új környezetben.
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J ONS GO
Az exkluzív PURE HOME sorozat új termékekkel bővült: 15 
HOME RITUAL illatgyertya kollekciójával (150-151 old.), 
valamint a Home RITUAL illatrudak új változatával (152 old.) 
és Szekrény illatosítókkal (153 old.). A legkeresettebb PURE és 
PURE ROYAL parfümök ihlették őket, és kellemes illatokkal töltik 
fel a teret, stílusos kialakításuk pedig bármilyen belső térben 
kifinomult dekorációt jelent. Fedezze fel kedvenc parfümjeinek 
vonzó aromáit egy új környezetben.



150 151

PURE HOME

HOME RITUAL ILLATGYERTYA
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Elbűvölő illatú és a legmagasabb minőségi
színvonalú. Érzéki hangulatot varázsol a helyiségbe,
ugyanakkor ízléses dekorációként szolgál bármilyen
belső térhez. Olyan para nt tartalmaz, amelyet
a német RAL szabvány szigorú követelményeinek
megfelelő hidrogénezett rafinálási eljárással állítottak
elő.

` égési idő 35-től 40 óráig
` elegáns üvegbe beleolvasztva
` a PURE és PURE ROYAL parfüm időtlen illataival

150 g

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

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

NŐI

FÉRFI

KITŰNŐ MINŐSÉG SZABVÁNYA 
A RAL minőségi jellel ellátott HOME RITUAL illatgyertyák kiemelkednek:

 ` az illat intenzitásával
 ` egyenletes égésükkel
 ` a kanóc minőségével – erős, megfelelő vastagságú, pamut kanóc nem törik és nem olvad bele a gyertyába
 ` a minimális füstölésükkel, ami nem terheli a légutakat
 ` az üvegre lerakódó korom csökkent mennyiségével, ami garantálja a gyertya szép megjelenését

HOGYAN KELL HELYESEN ÉGETNI A GYERTYÁT

Minden meggyújtás előtt vágja le a kanócot kb. 5 mm hosszúságra, így a láng stabil lesz, a gyertya nem 
fog füstölni. Égesse 3-4 óráig, ez elejét veszi az alagút kialakulásának (a viasz egyenletesen olvad), valamint 
lehetővé teszi a gyertya aromáinak teljes kibontakozását.

J ONS G
A tekintélyes PURE HOME termékek nemcsak egyedi illatanyagokkal, hanem rendkívül stílusos dizájnnal 
bűvölnek el. Kiválasztottuk a legszebb parfüm kompozíciókat, amelyeknek köszönhetően az otthonodat 
mindennap lebilincselő akkordok aurájával veszed körül, cirógatva a családod és vendégeid érzékeit.



150 151

PURE HOME

HOME RITUAL ILLATGYERTYA
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Elbűvölő illatú és a legmagasabb minőségi 
színvonalú. Érzéki hangulatot varázsol a helyiségbe, 
ugyanakkor ízléses dekorációként szolgál bármilyen 
belső térhez. Olyan para nt tartalmaz, amelyet 
a német RAL szabvány szigorú követelményeinek 
megfelelő hidrogénezett rafinálási eljárással állítottak 
elő. 

 ` égési idő 35-től 40 óráig
 ` elegáns üvegbe beleolvasztva
 ` a PURE és PURE ROYAL parfüm időtlen illataival

150 g  

7 660 FT
51 067 FT 1kg

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

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

NŐI

FÉRFI

KITŰNŐ MINŐSÉG SZABVÁNYA 
A RAL minőségi jellel ellátott HOME RITUAL illatgyertyák kiemelkednek:

 ` az illat intenzitásával
 ` egyenletes égésükkel
 ` a kanóc minőségével – erős, megfelelő vastagságú, pamut kanóc nem törik és nem olvad bele a gyertyába
 ` a minimális füstölésükkel, ami nem terheli a légutakat
 ` az üvegre lerakódó korom csökkent mennyiségével, ami garantálja a gyertya szép megjelenését

HOGYAN KELL HELYESEN ÉGETNI A GYERTYÁT

Minden meggyújtás előtt vágja le a kanócot kb. 5 mm hosszúságra, így a láng stabil lesz, a gyertya nem 
fog füstölni. Égesse 3-4 óráig, ez elejét veszi az alagút kialakulásának (a viasz egyenletesen olvad), valamint 
lehetővé teszi a gyertya aromáinak teljes kibontakozását.

J ONS G
A tekintélyes PURE HOME termékek nemcsak egyedi illatanyagokkal, hanem rendkívül stílusos dizájnnal 
bűvölnek el. Kiválasztottuk a legszebb parfüm kompozíciókat, amelyeknek köszönhetően az otthonodat 
mindennap lebilincselő akkordok aurájával veszed körül, cirógatva a családod és vendégeid érzékeit.



152 153

PURE HOME
LAKÁSILLATOSÍTÓK
FRAGRANCE HOME RITUAL

Lehetővé teszik, hogy minden nap kivételes illatú
legyen otthona. Ajándékozzon magának egy kis
luxust egyedülálló illatokkal, gyönyörű környezetben.

` kifinomult illatkompozíciók, amelyek sokáig
egyedülállóvá teszik a helyiség illatát

` elegáns kivitel
` tartós - akár 0 napig

100 ml

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

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81 
718413 / PURE 413

NŐK SZÁMÁRA

NŐK SZÁMÁRA

FÉRFIAK SZÁMÁRA

FÉRFIAK SZÁMÁRA

ILLATOSÍTOTT 
VASALÓFOLYADÉK
PERFUMED IRONING LI UID 

Élvezni fogja a vasalást. Csak öntsön kb. 5 
ml folyadékot a vasalóba, hogy kellemesen 
illatozzanak a ruhái. Három változatban 
kapható: Pure 10, Pure 3, Pure 81.

 ` kellemes illatúvá teszi a ruhákat

100 ml 

1 743 FT
17 430 FT  1 l

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

SZEKRÉNYILLATOSÍTÓ
WARDROBE FRAGRANCE

Egyedülálló parfümkompozíció a 
szekrényében, hálószobájában és az 
irodájában. 

 ` fokozatosan szabadítja fel az 
illatokat 

8,2 g 

1 724   FT 
21 024 FT 100 g

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

708040 / PURE 472
708038 / PURE ROYAL 335 

J ILLATO

J ILLATO



152 153

PURE HOME
LAKÁSILLATOSÍTÓK
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Lehetővé teszik, hogy minden nap kivételes illatú 
legyen otthona. Ajándékozzon magának egy kis 
luxust egyedülálló illatokkal, gyönyörű környezetben.

 ` kifinomult illatkompozíciók, amelyek sokáig 
egyedülállóvá teszik a helyiség illatát

 ` elegáns kivitel
 ` tartós - akár 0 napig

100 ml 

10 751 FT
107 510 FT  1 l

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

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81 
718413 / PURE 413

NŐK SZÁMÁRA

NŐK SZÁMÁRA

FÉRFIAK SZÁMÁRA

FÉRFIAK SZÁMÁRA

ILLATOSÍTOTT
VASALÓFOLYADÉK
PERFUMED IRONING LI UID

Élvezni fogja a vasalást. Csak öntsön kb. 5
ml folyadékot a vasalóba, hogy kellemesen
illatozzanak a ruhái. Három változatban
kapható: Pure 10, Pure 3, Pure 81.
` kellemes illatúvá teszi a ruhákat

100 ml

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

SZEKRÉNYILLATOSÍTÓ
WARDROBE FRAGRANCE

Egyedülálló parfümkompozíció a
szekrényében, hálószobájában és az
irodájában.

` fokozatosan szabadítja fel az
illatokat

8,2 g

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

708040 / PURE 472
708038 / PURE ROYAL 335 

J ILLATO

J ILLATO



GON OS O J NE ZS G 
N L L AZ OTT ONO R L  

A gondozott, tiszta és illatos ház az olyan hely, ahova mindig vissza akarunk térni. 
Ahhoz, hogy a takarítás valóságos élménnyé váljon, modern SMART  CLEAN márkát 
hoztunk létre. Ez a legjobb minőség és az innovációs otthoni ápolásra való áttérés. A 
professzionális termékeknek köszönhetően gyorsan és könnyen gondoskodhatsz a 

tisztaságról és higiéniáról. A tökéletességre való törekvés sohasem volt ilyen könnyű.



GON OS O J NE ZS G 
N L L AZ OTT ONO R L  

A gondozott, tiszta és illatos ház az olyan hely, ahova mindig vissza akarunk térni. 
Ahhoz, hogy a takarítás valóságos élménnyé váljon, modern SMART  CLEAN márkát 
hoztunk létre. Ez a legjobb minőség és az innovációs otthoni ápolásra való áttérés. A 
professzionális termékeknek köszönhetően gyorsan és könnyen gondoskodhatsz a 

tisztaságról és higiéniáról. A tökéletességre való törekvés sohasem volt ilyen könnyű.



156 157

J ONS GO

A kivételes helyek, ahol ünnepelni fogjuk az FM WORLD 15. és 16. születésnapját 
- Szingapúr és a Maldív-szigetek - két egyedi illatkompozíció létrehozására 
ösztönöztek minket. Mostantól felfedezheti ezeket a Beltéri parfümökben, a 
Porszívó illatosítókban és a Szekrényillatosítókban (172-173 old.), megtöltheti 
velük otthonát, és úgy érezheti magát, mint egy paradicsomi vakáción. A fényes 
ablakokról és tükrökről a vízgőz lecsapódását az ANTYPARA ablakmosó folyadék 
(168 old.) gondoskodik, a csillogó edényekről pedig a rendkívül kiadós EFFECTIV 
FOAM mosogatószer (159 old.). Az új termékek között 2 új illatot is talál, a Luxus 
szövetöblítő folyadékokat (166 old.).



156 157

J ONS GO

A kivételes helyek, ahol ünnepelni fogjuk az FM WORLD 15. és 16. születésnapját 
- Szingapúr és a Maldív-szigetek - két egyedi illatkompozíció létrehozására 
ösztönöztek minket. Mostantól felfedezheti ezeket a Beltéri parfümökben, a 
Porszívó illatosítókban és a Szekrényillatosítókban (172-173 old.), megtöltheti 
velük otthonát, és úgy érezheti magát, mint egy paradicsomi vakáción. A fényes 
ablakokról és tükrökről a vízgőz lecsapódását az ANTYPARA ablakmosó folyadék 
(168 old.) gondoskodik, a csillogó edényekről pedig a rendkívül kiadós EFFECTIV 
FOAM mosogatószer (159 old.). Az új termékek között 2 új illatot is talál, a Luxus 
szövetöblítő folyadékokat (166 old.).



158 159

EXTRA ERŐS ZSÍRTALANÍTÓ 
DEGREASER EXTRA POWER

Verhetetlen a zsír elleni küzdelemben - eltávolítja még a 
ragacsos foltokat és az égett zsírt is. Különösen ajánlott: 
munkalapok, mosdók, serpenyők, főzőlapok, sütők, grillsütők 
és edények tisztitásához.

 ` csíkok és karcolások nélkül tisztft

750 ml | 705009

705005
ALOE 

Aloe kivonatot 
tartalmaz, amely 

hidratálja és 
regenerálja a keze 

bőrét.

705004
RED CITRUS 
Ajánlott száraz 
kezekhez - 
egzotikus 
gyümölcs 
kivonattal.

MOSOGATÓSZER
WASHING-UP LI UID

Könnyen megbirkózik a zsírral és más szennyeződésekkel. Vitaminokkal és 
növényi kivonatokkal dúsítva, amelyek hidratálják és ápolják a kéz bőrét.

 ` kímélő a kéz bőréhez – pH 5,5

750 ml

1 470 FT
1 960 FT 1 l

MOSOGATÓBALZSAM
WASHING-UP BALM

Eredményesen eltávolítja a zsírt és az üledékeket. Glicerint, allantoint 
és brazil pálmamagból származó babassu olajat tartalmaz, amelyek a 
kézfejen kellemes hidratáltság érzést hagynak vissza.

 ` tiszta edények, szép kezek

750 ml | 705006

1 871 FT
2 495 FT 1 l

KONYHAI TISZTÍTÓ
KITCHEN CLEANER

Minden konyhában elengedhetetlen. Az aktiv habbal a 
tisztitó eltávolítja a szennyeződéseket és a port. A tökéletes 
tisztaságot csíkok és vízfoltok nélkül biztosítja. Ezen kívül 
gyengéden polírozza és tisztán tartja a megtisztitott 
felületeket.

 ` kiváló mindennapi használatra

750 ml | 705003

Ár  adagolószivattyúval:  
 045 FT

Ár  adagolószivattyúval:  

ONY AI TER E  
A konyhába tervezett tisztítószereink a szenvedély és elkötelezettség megtestesülésének tekinthetőek, 
amivel a munkához közelítünk. Tudjuk, hogy megbízhatóak, mivel magunk is használjuk őket. Azt akarjuk, 
hogy a konyhája olyan hely legyen, amely barátságos és higiénikusan tiszta.

EFFECTIVE FOAM MOSOGATÓSZER 
EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LI UID

Az innovatív folyékony formula könnyen eltávolítja az összes 
szennyeződést és a legmakacsabb zsírt is az edényekből. 
Kitűnően habzik, emiatt rendkívül kiadós.

 ` sűrű, aktív habot képez, amely hatékonyan mossa az 
edényeket, tökéletesen tisztává és csillogóvá téve őket

 ` A lédús gyümölcsös illatok a rutin tevékenységeket valódi 
élménnyé változtatják 

 ` nagyon kiadós – hosszú időre elegendő

750 ml 

1 871 FT
2 495 FT 1 l

Ár  adagolószivattyúval:  
 045 FT

705014
AVOCADO  
& BERRIES

Avokádó és az erdei 
gyümölcs illatok 

finom kombinációja. 
Avokádó kivonattal 

és pantenollal 
dúsítva.

705015
RASPBERRY 
Édes és csábító 
málna illattal. 
Málna kivonatot 
és allantoint 
tartalmaz.

J ONS G



158 159

EXTRA ERŐS ZSÍRTALANÍTÓ 
DEGREASER EXTRA POWER

Verhetetlen a zsír elleni küzdelemben - eltávolítja még a 
ragacsos foltokat és az égett zsírt is. Különösen ajánlott: 
munkalapok, mosdók, serpenyők, főzőlapok, sütők, grillsütők 
és edények tisztitásához.

 ` csíkok és karcolások nélkül tisztft

750 ml | 705009
 

2 005 FT
2 673 FT 1 l

705005
ALOE 

Aloe kivonatot 
tartalmaz, amely 

hidratálja és 
regenerálja a keze 

bőrét.

705004
RED CITRUS 
Ajánlott száraz 
kezekhez - 
egzotikus 
gyümölcs 
kivonattal.

MOSOGATÓSZER
WASHING-UP LI UID

Könnyen megbirkózik a zsírral és más szennyeződésekkel. Vitaminokkal és
növényi kivonatokkal dúsítva, amelyek hidratálják és ápolják a kéz bőrét.

` kímélő a kéz bőréhez – pH 5,5

750 ml

MOSOGATÓBALZSAM
WASHING-UP BALM

Eredményesen eltávolítja a zsírt és az üledékeket. Glicerint, allantoint
és brazil pálmamagból származó babassu olajat tartalmaz, amelyek a
kézfejen kellemes hidratáltság érzést hagynak vissza.

` tiszta edények, szép kezek

750 ml | 705006

KONYHAI TISZTÍTÓ
KITCHEN CLEANER

Minden konyhában elengedhetetlen. Az aktiv habbal a 
tisztitó eltávolítja a szennyeződéseket és a port. A tökéletes 
tisztaságot csíkok és vízfoltok nélkül biztosítja. Ezen kívül 
gyengéden polírozza és tisztán tartja a megtisztitott 
felületeket.

 ` kiváló mindennapi használatra

750 ml | 705003
 

1 871 FT
2 495 FT 1 l

Ár  kupakkal: 
 1  FT

Ár  kupakkal:  
 045 FT

ONY AI TER E  
A konyhába tervezett tisztítószereink a szenvedély és elkötelezettség megtestesülésének tekinthetőek, 
amivel a munkához közelítünk. Tudjuk, hogy megbízhatóak, mivel magunk is használjuk őket. Azt akarjuk, 
hogy a konyhája olyan hely legyen, amely barátságos és higiénikusan tiszta.

EFFECTIVE FOAM MOSOGATÓSZER
EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LI UID

Az innovatív folyékony formula könnyen eltávolítja az összes
szennyeződést és a legmakacsabb zsírt is az edényekből.
Kitűnően habzik, emiatt rendkívül kiadós.

` sűrű, aktív habot képez, amely hatékonyan mossa az
edényeket, tökéletesen tisztává és csillogóvá téve őket

` A lédús gyümölcsös illatok a rutin tevékenységeket valódi
élménnyé változtatják

` nagyon kiadós – hosszú időre elegendő

750 ml

705014
AVOCADO  
& BERRIES

Avokádó és az erdei 
gyümölcs illatok 

finom kombinációja. 
Avokádó kivonattal 

és pantenollal 
dúsítva.

705015
RASPBERRY 
Édes és csábító 
málna illattal. 
Málna kivonatot 
és allantoint 
tartalmaz.

J ONS G



ÁLTALÁNOS 
VÍZKŐTLENÍTŐ
DESCALER ALL PURPOSE

FFelejtsd el a vízkövet  Az általános 
vízkőtlenítő azonnal eltávolítja a 
vízkövet még olyan területekről is, 
amelyeket nehéz elérni. Rendszeresen 
használva meghosszabbítja a készülékek 
élettartamát. Ajánlott: vízforralók, 
melegítők, sziták, vasalók, kávéfőző és 
egyéb háztartási készülékek tisztitásához.

 ` koncentrált, savas formula
 ` hatásos és hatékony

250 ml |  705013

1 604 FT
6 416 FT 1 l

HŰTŐSZEKRÉNY ÉS MIKROHULLÁMÚ 
TISZTÍTÓ
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

A higiénikus tisztaság garanciája  A tisztitó eltávolítja a 
szennyeződéseket, beleértve a zsíros foltokat, miközben segíti a 
leolvadást. Egy kényelmes kupak segítségével elérheti azokat a 
területeket, amelyeket nehéz elérni.

 ` friss citrus illatot hagy maga után
 ` mindennapi használatra 

750 ml | 705011 

1 671 FT
2 228 FT 1 l

INOX TISZTÍTÓ
INOX CLEANER

A matt rozsdamentes acél elemek és felületek 
ápolására tervezték. Eltávolítja a zsíros foltokat 
és ujjlenyomatokat. Tisztit, políroz és véd az új 
szennyeződésektől.

 ` nem karcol vagy hagy csíkot

250 ml | 705012

3 007 FT
12 028 FT 1 l

KERÁMIALAP TISZTÍTÓ
CERAMIC HOB CLEANER

A modern formula alaposan tisztit és ápol. Az aktiv hab könnyen tisztitható, 
nem hagy csíkot vagy karcolást.

 ` megakadályozza az új piszok megtelepedését
 ` gyengéd a tisztftott felületekhez

750 ml | 705010 

2 005 FT
2 673 FT 1 l

Ár  kupakkal:: 
1 845 FT

Ár  kupakkal:  
 1  FT

Ár porlasztóval:  
3 181 FT

160 161

TÁROLÓDOBOZ
STORAGE BOX

Mosogatógép tabletták, mosókapszulák - ez a praktikus doboz mindegyik számára
megfelel  Védi a kapszulákat nedvesség ellen. A négyszárnyú fedél ezenkívül
megvédi a gyermekektől a doboz tartalmát.

710001

3 IN 1 MOSOGATÓGÉP TABLETTA
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Többfunkciós: a tabletták alaposan tisztitják az edényeket,
ragyogóvá teszik őket, valamint védik a mosogatógépet is.
Eltávolítják még a leégett ételmaradványokat és a kávé, tea, zsír
vagy tojás legmakacsabb foltjait.

` védi az evőeszközöket a korrózió és a poharakat a
homályosság ellen

` 10 db-os kiszerelésben - annyi tablettát vásárolsz,
amennyire szükséged van

180 g  10 db. | 981002

Méretek: 19,5 x 14 x 10 cm

MOSOGATÓGÉP-TISZTÍTÓ
DISHWASHER CLEANER

Eltávolítja el a vízkövet, zsíros lerakódásokat és a kellemetlen szagokat.
Használja havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa a mosogatógép
problémamentes működését.

80 g  2 db.  | K011



ÁLTALÁNOS
VÍZKŐTLENÍTŐ
DESCALER ALL PURPOSE

FFelejtsd el a vízkövet  Az általános
vízkőtlenítő azonnal eltávolítja a
vízkövet még olyan területekről is,
amelyeket nehéz elérni. Rendszeresen
használva meghosszabbítja a készülékek
élettartamát. Ajánlott: vízforralók,
melegítők, sziták, vasalók, kávéfőző és
egyéb háztartási készülékek tisztitásához.

` koncentrált, savas formula
` hatásos és hatékony

250 ml |  705013

HŰTŐSZEKRÉNY ÉS MIKROHULLÁMÚ
TISZTÍTÓ
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

A higiénikus tisztaság garanciája  A tisztitó eltávolítja a
szennyeződéseket, beleértve a zsíros foltokat, miközben segíti a
leolvadást. Egy kényelmes kupak segítségével elérheti azokat a
területeket, amelyeket nehéz elérni.

` friss citrus illatot hagy maga után
` mindennapi használatra

750 ml | 705011

INOX TISZTÍTÓ
INOX CLEANER

A matt rozsdamentes acél elemek és felületek
ápolására tervezték. Eltávolítja a zsíros foltokat
és ujjlenyomatokat. Tisztit, políroz és véd az új
szennyeződésektől.

` nem karcol vagy hagy csíkot

250 ml | 705012

KERÁMIALAP TISZTÍTÓ
CERAMIC HOB CLEANER

A modern formula alaposan tisztit és ápol. Az aktiv hab könnyen tisztitható,
nem hagy csíkot vagy karcolást.

` megakadályozza az új piszok megtelepedését
` gyengéd a tisztftott felületekhez

750 ml | 705010

160 161

TÁROLÓDOBOZ
STORAGE BOX

Mosogatógép tabletták, mosókapszulák - ez a praktikus doboz mindegyik számára 
megfelel  Védi a kapszulákat nedvesség ellen. A négyszárnyú fedél ezenkívül 
megvédi a gyermekektől a doboz tartalmát.

710001 

434 FT

3 IN 1 MOSOGATÓGÉP TABLETTA
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Többfunkciós: a tabletták alaposan tisztitják az edényeket, 
ragyogóvá teszik őket, valamint védik a mosogatógépet is. 
Eltávolítják még a leégett ételmaradványokat és a kávé, tea, zsír 
vagy tojás legmakacsabb foltjait.

 ` védi az evőeszközöket a korrózió és a poharakat a 
homályosság ellen

 ` 10 db-os kiszerelésben - annyi tablettát vásárolsz, 
amennyire szükséged van

180 g  10 db. | 981002 

2 606 FT
14 478 FT 1 kg

Méretek: 19,5 x 14 x 10 cm

MOSOGATÓGÉP-TISZTÍTÓ
DISHWASHER CLEANER

Eltávolítja el a vízkövet, zsíros lerakódásokat és a kellemetlen szagokat. 
Használja havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa a mosogatógép 
problémamentes működését.

80 g  2 db.  | K011 

1 203 FT
7 519 FT 1 kg
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FOLYÉKONY SZAPPAN
LI UID SOAP

Biztosítson a bőrének tökéletes tisztaságot és hidratálást  Szappanunk
gondosan kiválasztott alkotóelemei alaposan és finoman táplálják bőrét, finom
illatot hagyva.

500 ml

701005 
MANGO & PEACH 
Az étvágygerjesztő mangó és 
barack édes aromája a pihenés 
napi pillanatait kínálják.

701006 
CITRUS & CONIFERS
A tűlevelűek jegyeinek (fenyő, 
lucfenyő és ciprus) kifinomult 
kombinációja citrusfélékkel, a 
citromfű és a rózsafa könnyű 
érintésével.

701004 
HYPOALLERGENIC 
Hatékonyan tisztitja és táplálja a 
kezek érzékeny bőrét. Eltávolítja 
a szennyeződést és a zsírt. 
Nem tartalmaz színezéket és 
illatallergént.

FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓ
BATHROOM CLEANER 

Aktivan eltávolítja a vízkövet és a szappant. 
Innovativ összetevőket tartalmaz, amelyek 
megakadályozzák a vízkőfoltok kialakulását.

 ` ápol és enyhe csillogást biztosít
 ` kellemes virágos-gyümölcsös illattal

750 ml | 709001 

1 470 FT
1 960 FT 1 l

ZUHANYTISZTÍTÓ
SHOWER CLEANER 

Tiszta és fényes zuhanyzó  A szilikon 
nanorészecske tartalomnak köszönhetően 
a tisztitó olyan védőréteget hoz létre, amely 
korlátozza a szennyeződés, az üledék és a 
vízgőz lerakódását.

 ` az egyedülálló formula még hideg 
vízben is hatékonyan működik

 ` biztonságos az allergiától szenvedők 
számára

750 ml | 709002 

1 470 FT
1 960 FT 1 l

C-CSÉSZE TISZTÍTÓ
TOILET BOWL CLEANER

Válassza a higiénikus tisztaságot  A tisztitó hatékonyan eltávolítja 
a szennyeződéseket és a vízkövet. WC-csészék, kerámia és fém 
mosogatók, kádak, zuhanytálcák, kerámialapok, terrakotta és 
fémszerelvények tisztitására tervezték.

 ` a vastag gélanyag alaposan bevonja a megtisztftott felületeket
 ` nem karcolja meg a felületet és könnyen lemosható
 ` kellemes illatot hagy maga után

750 ml

1 403 FT
1 871 FT 1 l

707003 
BLOOMING 

POWER  
A tavaszi virágok  

elragadó illata.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 
Az egzotikus 
gyümölcsök 
örömteli illata.

C TISZTÍTÓ KENDŐK
TOILET CLEANING WIPES 

A WC legkényelmesebb napi tisztitása. Az antibakteriális 
tulajdonságokkal rendelkező kendő 100%-os higiéniát 
biztosít. Biztonságos a kézbőr számára.

 ` biológialiag lebontható
 `  friss illatot hagy maga után
 ` erősen átitatottak

84 db.  | 707001 

2 373 FT

Ár  kupakkal:  
1 44 FT

Ár  kupakkal:  
1 44 FT

F R SZO AI TER E
Változtassa a fürdőszobáját a pihenés birodalmává. Válassza ki kedvenc kozmetikumait, gyújtson gyertyát 
és felejtse el a mindennapi gondokat. A SMART & CLEAN termékek minden mást biztosítanak az Ön 
számára.



162 163

FOLYÉKONY SZAPPAN 
LI UID SOAP

Biztosítson a bőrének tökéletes tisztaságot és hidratálást  Szappanunk 
gondosan kiválasztott alkotóelemei alaposan és finoman táplálják bőrét, finom 
illatot hagyva.

500 ml

1 403 FT
2 806 FT 1 l 

701005 
MANGO & PEACH 
Az étvágygerjesztő mangó és 
barack édes aromája a pihenés 
napi pillanatait kínálják.

701006 
CITRUS & CONIFERS
A tűlevelűek jegyeinek (fenyő, 
lucfenyő és ciprus) kifinomult 
kombinációja citrusfélékkel, a 
citromfű és a rózsafa könnyű 
érintésével.

701004 
HYPOALLERGENIC 
Hatékonyan tisztitja és táplálja a 
kezek érzékeny bőrét. Eltávolítja 
a szennyeződést és a zsírt. 
Nem tartalmaz színezéket és 
illatallergént.

FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓ
BATHROOM CLEANER

Aktivan eltávolítja a vízkövet és a szappant.
Innovativ összetevőket tartalmaz, amelyek
megakadályozzák a vízkőfoltok kialakulását.

` ápol és enyhe csillogást biztosít
` kellemes virágos-gyümölcsös illattal

750 ml | 709001

ZUHANYTISZTÍTÓ
SHOWER CLEANER

Tiszta és fényes zuhanyzó  A szilikon
nanorészecske tartalomnak köszönhetően
a tisztitó olyan védőréteget hoz létre, amely
korlátozza a szennyeződés, az üledék és a
vízgőz lerakódását.

` az egyedülálló formula még hideg
vízben is hatékonyan működik

` biztonságos az allergiától szenvedők
számára

750 ml | 709002

C-CSÉSZE TISZTÍTÓ
TOILET BOWL CLEANER

Válassza a higiénikus tisztaságot  A tisztitó hatékonyan eltávolítja
a szennyeződéseket és a vízkövet. WC-csészék, kerámia és fém
mosogatók, kádak, zuhanytálcák, kerámialapok, terrakotta és
fémszerelvények tisztitására tervezték.

` a vastag gélanyag alaposan bevonja a megtisztftott felületeket
` nem karcolja meg a felületet és könnyen lemosható
` kellemes illatot hagy maga után

750 ml

707003 
BLOOMING 

POWER  
A tavaszi virágok  

elragadó illata.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 
Az egzotikus 
gyümölcsök 
örömteli illata.

 

C TISZTÍTÓ KENDŐK
TOILET CLEANING WIPES

A WC legkényelmesebb napi tisztitása. Az antibakteriális
tulajdonságokkal rendelkező kendő 100%-os higiéniát
biztosít. Biztonságos a kézbőr számára.

` biológialiag lebontható
` friss illatot hagy maga után
` erősen átitatottak

84 db.  | 707001

F R SZO AI TER E
Változtassa a fürdőszobáját a pihenés birodalmává. Válassza ki kedvenc kozmetikumait, gyújtson gyertyát 
és felejtse el a mindennapi gondokat. A SMART & CLEAN termékek minden mást biztosítanak az Ön 
számára.
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Elérnek minden zugot, és megszabadítják Önt minden kellemetlen vendégtől. Semmi sem fogja megállítani 
őket. Bízza a konyháját és a fürdőszobáját a tisztítószereinkre a speciális feladatok elvégzése tekintetében.

F R SZO AI S 
ONY AI TER E

HÓFEHÉR 
MOSÓKAPSZULÁK 
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Kivonatolja és védi a szövet természetes 
fehérségét, megakadályozza, hogy 
elszürküljön. Fehér és világos ruhákhoz 
tervezve.

256 g  10 db. | 704002

3 408 FT
13 312 FT 1 kg

TA TSA Ő ET A TÁ L Z AN  LÁS  A  L ALT

FOLYÉKONY MOSÓSZER ÉLÉNK 
SZÍNŰ RUHÁKHOZ 
VIVID COLOURS LAUNDRY LI UID

Tökéletesen védi a színeket és sikeresen eltávolítja 
a szennyeződéseket. Alacsony hőmérsékleten is 
működik, megakadályozza az anyag zsugorodását 
és kinyúlását.

 ` kiváló minden szín számára
 ` PURE 81 illattal

1000 ml | 704005

2 072 FT 
2 072 FT 1 l

MOSÓKAPSZULÁK 
ÉRZÉKENY BŐRRE
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES 

Természetes szappan tartalmával a kapszulák 
a legmagasabb mosási hatékonyságot enyhe 
formulával kombinálják. Nem tartalmaz 
allergéneket, mesterséges színezéket vagy 
optikai fehérítőt.

253 g  10 db. | 704003

3 408 FT
13 312 FT 1 kg

FOLYÉKONY MOSÓSZER FEKETE 
RUHÁKHOZ
BLACK LAUNDRY LI UID

Tökéletesen kimossa a sötét színű ruhákat, és 
tartósan megőrzi a fekete szín intenzitását. 
Aktiv enzimekkel hatékonyan küzd a foltok ellen, 
vízhőmérséklettől függetlenül.

 ` védi a fekete szövetet a kifakulás ellen

1000 ml | 704007

2 072 FT 
2 072 FT 1 l

FOLYÉKONY MOSÓSZER 
FEHÉR RUHÁKHOZ
WHITE LAUNDRY LI UID

Az egyedi formula visszaállítja az anyag 
káprázatos fehérségét. Ajánlott még finom 
ruhák mosásához is. A vad orchidea finom 
illatával.

 ` felfrissíti a fehér színt és megakadályozza, 
hogy elszürküljön

1000 ml | 704006

2 072 FT 
2 072 FT 1 l

FUGATISZTÍTÓ
GROUT CLEANER

Legyen fugatisztitó szakértő  Aktivan véd a
szennyeződéstől és nedvességtől. Nem folyik ki,
vagy színezi el a fugát.

` fehér és színes fugához
` bármilyen szennyeződéshez

750 ml | 706004

FELÜLETTISZTÍTÓ
MULTI SURFACE SOFT CLEANER

A tisztitás dörzsölésmentes öröméért.
Bársonyosan puha, mégis teljesen
hatékony. Eltávolítja a legtartósabb
szennyeződést és zsírt is.

` a dolomit tisztftó erejével
` nem karcolja vagy színezi el a

megtisztftott felületet

750 ml | 706002

LEFOLYÓ-TISZTÍTÓ
GRANULÁTUM
DRAIN CLEAR GRANULES

Használja, hogy elfelejthesse a
vízvezeték-szerelője telefonszámát
Feloldja a zsírt, hajat és a konyhai
hulladékot. Ajánlott csatornacsövek,
lefolyók tisztitásához és akadályok
eltávolításához mosogatókban,
kádakban és zuhanytálcákban.

` minden konyha és fürdőszoba
nélkülözhetetlen tartozéka
` használja legalább havonta

egyszer

500 g | 706001

VÍZKŐ  ROZSDA
ELTÁVOLÍTÓ GÉL
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Könnyedén eltávolítja a vízkő, a rozsda, a
szappan és más szennyeződések lerakódását.
Rendszeresen használva a gél megelőzi az új
szennyeződés kialakulását.

` finoman políroz
` tiszta és karcmentes szerelvények

750 ml | 706003

TER E  OS S OZ
Szenvedéllyel és lelkesedéssel hozunk létre olyan termékeket, amelyek gondoskodnak a ruháiról. 
Szakembereink biztosítják, hogy ezek a termékek nem csak hatékonyak, hanem könnyen használhatóak is.
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Elérnek minden zugot, és megszabadítják Önt minden kellemetlen vendégtől. Semmi sem fogja megállítani 
őket. Bízza a konyháját és a fürdőszobáját a tisztítószereinkre a speciális feladatok elvégzése tekintetében.

F R SZO AI S 
ONY AI TER E

HÓFEHÉR
MOSÓKAPSZULÁK
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Kivonatolja és védi a szövet természetes
fehérségét, megakadályozza, hogy
elszürküljön. Fehér és világos ruhákhoz
tervezve.

256 g  10 db. | 704002

TA TSA Ő ET A TÁ L Z AN  LÁS  A  L ALT

FOLYÉKONY MOSÓSZER ÉLÉNK
SZÍNŰ RUHÁKHOZ
VIVID COLOURS LAUNDRY LI UID

Tökéletesen védi a színeket és sikeresen eltávolítja
a szennyeződéseket. Alacsony hőmérsékleten is
működik, megakadályozza az anyag zsugorodását
és kinyúlását.

` kiváló minden szín számára
` PURE 81 illattal

1000 ml | 704005

MOSÓKAPSZULÁK
ÉRZÉKENY BŐRRE
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES

Természetes szappan tartalmával a kapszulák
a legmagasabb mosási hatékonyságot enyhe
formulával kombinálják. Nem tartalmaz
allergéneket, mesterséges színezéket vagy
optikai fehérítőt.

253 g  10 db. | 704003

FOLYÉKONY MOSÓSZER FEKETE
RUHÁKHOZ
BLACK LAUNDRY LI UID

Tökéletesen kimossa a sötét színű ruhákat, és
tartósan megőrzi a fekete szín intenzitását.
Aktiv enzimekkel hatékonyan küzd a foltok ellen,
vízhőmérséklettől függetlenül.

` védi a fekete szövetet a kifakulás ellen

1000 ml | 704007

FOLYÉKONY MOSÓSZER
FEHÉR RUHÁKHOZ
WHITE LAUNDRY LI UID

Az egyedi formula visszaállítja az anyag
káprázatos fehérségét. Ajánlott még finom
ruhák mosásához is. A vad orchidea finom
illatával.

` felfrissíti a fehér színt és megakadályozza,
hogy elszürküljön

1000 ml | 704006

FUGATISZTÍTÓ
GROUT CLEANER 

Legyen fugatisztitó szakértő  Aktivan véd a 
szennyeződéstől és nedvességtől. Nem folyik ki, 
vagy színezi el a fugát.

 ` fehér és színes fugához
 ` bármilyen szennyeződéshez

750 ml | 706004

1 337 FT
1 783 FT 1 l

FELÜLETTISZTÍTÓ 
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

A tisztitás dörzsölésmentes öröméért. 
Bársonyosan puha, mégis teljesen 
hatékony. Eltávolítja a legtartósabb 
szennyeződést és zsírt is.

 ` a dolomit tisztftó erejével
 ` nem karcolja vagy színezi el a 
megtisztftott felületet

750 ml | 706002

1 470 FT
1 960 FT 1 l

LEFOLYÓ-TISZTÍTÓ 
GRANULÁTUM
DRAIN CLEAR GRANULES

Használja, hogy elfelejthesse a 
vízvezeték-szerelője telefonszámát  
Feloldja a zsírt, hajat és a konyhai 
hulladékot. Ajánlott csatornacsövek, 
lefolyók tisztitásához és akadályok 
eltávolításához mosogatókban, 
kádakban és zuhanytálcákban.

 ` minden konyha és fürdőszoba 
nélkülözhetetlen tartozéka

 ` használja legalább havonta 
egyszer

500 g | 706001 

1 337 FT
2 674 FT 1 kg

VÍZKŐ  ROZSDA  
ELTÁVOLÍTÓ GÉL
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Könnyedén eltávolítja a vízkő, a rozsda, a 
szappan és más szennyeződések lerakódását. 
Rendszeresen használva a gél megelőzi az új 
szennyeződés kialakulását.

 ` finoman políroz
 ` tiszta és karcmentes szerelvények

750 ml | 706003 

1 604 FT
2 139 FT 1 l

Ár  kupakkal:  
1 511 FT

Ár  kupakkal:  
1 8 FT

TER E  OS S OZ
Szenvedéllyel és lelkesedéssel hozunk létre olyan termékeket, amelyek gondoskodnak a ruháiról. 
Szakembereink biztosítják, hogy ezek a termékek nem csak hatékonyak, hanem könnyen használhatóak is.
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FOLTELTÁVOLÍTÓ
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Kíméletlen a foltokhoz, gyengéd a ruháihoz. Az 
aktiv enzimeknek köszönhetően eltávolítja a 
fűfoltokat, a vért, a tojást és a zsírfoltot is  Nem 
roncsolja a színeket és a finom szövetet.

 ` alacsony hőmérsékleten is hatékony
 ` nem tartalmaz klórt
 ` friss gyümölcsös illattal

750 ml | 704004

1 938 FT
2 584 FT 1 l

VÍZLÁGYÍTÓ TABLETTÁK MOSÓGÉPHEZ
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Minden mosáshoz. Rendszeresen használva a tabletta 
gondoskodik az anyagról, eltávolítja a mosógépben lerakódó 
vízkövet és kifolyó anyagokat, valamint csökkenti a mosószerek 
használatának szükségét.

 ` minden mosási hőmérsékleten hatékony
 ` olyan oldható bevonattal, amely biztonságos a kezei 
számára

400 g  25 db. | L014 

2 205 FT
5 512 FT 1 kg

LUXUS TEXTILÖBLÍTŐ
FOLYADÉK

LUXURY FABRIC SOFTENER

Élvezze a Federico Mahora mesés bolyhosságát
és kifinomult illatait. Erősen koncentrált, lággyá

teszi a szöveteket, antisztatikus hatású és
stimulálja az érzékeket.

1000 ml

AROMATHERAPY TEXTILÖBLÍTŐ FOLYADÉK
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Aktív mikrokapszulákkal, amelyek fokozatosan szabadítják fel a gyönyörű 
illatot. Rendkívül hatékony, megakadályozza a statikus elektromosság 
felgyülemlését a ruházatban. Lágyságot hagy vissza, ami örömmel tölt el, és 
illatot, amely tartós.

1000 ml

2 406 FT
2 406 FT 1 l

704013
AZURE SKY 
A citrusfélék, a 
friss gyümölcsök, 
a zöld és a vizes 
jegyek tökéletes 
kombinációja, 
egyesítve a 
pézsma és az 
ámbra mámorító 
alapjegyével.

704011 
SUNNY BREEZE 

PURE 23 
Érzéki és enyhén 

édes citrus és 
jázmin elegye.

704018
ALLURING FRESHNESS 

PURE 18 
Ciprusi jegyek bájos 

kombinációja a gyümölcs-
virágos akkordokkal. 

704019 
ORIENTAL MAGIC 

PURE 20 
Virágok, pézsma és 

pacsuli csábító kom-
binációja.

704012
SWEET DELIGHT 

Az édes vanília 
és a kifinomult 

fehér liliom illatát 
ötvöző elragadó 

kompozíció a 
pacsuli, mandula és 

szantálfa illatával.

Ár  kupakkal: 
 11  FT

J ILLATO  

PR KT T P   2019-10-1
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FOLTELTÁVOLÍTÓ
MULTI FABRIC STAIN REMOVER

Kíméletlen a foltokhoz, gyengéd a ruháihoz. Az
aktiv enzimeknek köszönhetően eltávolítja a
fűfoltokat, a vért, a tojást és a zsírfoltot is  Nem
roncsolja a színeket és a finom szövetet.

` alacsony hőmérsékleten is hatékony
` nem tartalmaz klórt
` friss gyümölcsös illattal

750 ml | 704004

VÍZLÁGYÍTÓ TABLETTÁK MOSÓGÉPHEZ
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Minden mosáshoz. Rendszeresen használva a tabletta
gondoskodik az anyagról, eltávolítja a mosógépben lerakódó
vízkövet és kifolyó anyagokat, valamint csökkenti a mosószerek
használatának szükségét.

` minden mosási hőmérsékleten hatékony
` olyan oldható bevonattal, amely biztonságos a kezei

számára

400 g  25 db. | L014

LUXUS TEXTILÖBLÍTŐ 
FOLYADÉK 

LUXURY FABRIC SOFTENER

Élvezze a Federico Mahora mesés bolyhosságát 
és kifinomult illatait. Erősen koncentrált, lággyá 

teszi a szöveteket, antisztatikus hatású és 
stimulálja az érzékeket.

1000 ml

2 139 FT
2 139 FT 1 l

AROMATHERAPY TEXTILÖBLÍTŐ FOLYADÉK
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Aktív mikrokapszulákkal, amelyek fokozatosan szabadítják fel a gyönyörű
illatot. Rendkívül hatékony, megakadályozza a statikus elektromosság
felgyülemlését a ruházatban. Lágyságot hagy vissza, ami örömmel tölt el, és
illatot, amely tartós.

1000 ml

704013
AZURE SKY 
A citrusfélék, a 
friss gyümölcsök, 
a zöld és a vizes 
jegyek tökéletes 
kombinációja, 
egyesítve a 
pézsma és az 
ámbra mámorító 
alapjegyével.

704011 
SUNNY BREEZE 

PURE 23 
Érzéki és enyhén 

édes citrus és 
jázmin elegye.

704018
ALLURING FRESHNESS 

PURE 18 
Ciprusi jegyek bájos 

kombinációja a gyümölcs-
virágos akkordokkal. 

704019 
ORIENTAL MAGIC 

PURE 20 
Virágok, pézsma és 

pacsuli csábító kom-
binációja.

704012
SWEET DELIGHT 

Az édes vanília 
és a kifinomult 

fehér liliom illatát 
ötvöző elragadó 

kompozíció a 
pacsuli, mandula és 

szantálfa illatával.

J ILLATO  

PR KT T P   2019-10-1
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TÖBBCÉLÚ TISZTÍTÓ 
MULTI PURPOSE CLEANER

A legjobb a legjobbak között a kisebb 
és nagytakarításhoz. Minden mosható 
felületre, többek között: padlókra, 
falakra, munkalapokra, csempékre, 
szaniter szerelvényekre.

 ` kellemes gránátalma-virág illattal

1000 ml | 702004  

1 671 FT
1 671 FT 1 l

TÖBBCÉLÚ TISZTÍTÓKENDŐ
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Elengedhetetlen az egész ház tisztitása során. A kendők tökéletesen 
eltávolítják a mindennapi szennyeződéseket, ugyanakkor gyengédek a 
bőrhöz és a megtisztitott felületekhez. Ajánlott üveg, fém, fa, műanyag 
tisztitásához.

 ` biológialiag lebontható
 ` virágos illattal
 ` erősen átitatottak

84 db. | 702002 

2 373 FT

ÜVEGTISZTÍTÓ KENDŐK
GLASS CLEANING WIPES

Tartsa őket mindig kéznél, hogy könnyen eltávolíthassa az
ujjlenyomatokat az üvegről vagy a foltokat a tükrön  Hatékony a lakásban
és az autóban. Hasznos a szemüveg tisztitásához is.

` csíkmentes tisztaság
` biológialiag lebontható
` erősen átitatottak

84 db.  | 702001

BIO SZAGELTÁVOLÍTÓ 
SPRAY
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Eltávolítja a szagokat, nem csak 
elfedi őket  Tökéletesen eltávolítja a 
szerves eredetű kellemetlen szagokat, 
beleértve a hal, a cigarettafüst, a 
sportcipők, a háziállatok és a szemét 
szagát.

 ` különböző felületeken és a 
levegőben történő felhasználásra

250 ml | 702003 

3 007 FT
12 028 FT 1 l

INNOVATÍV TÖRLŐRUHA 
ANTIBAKTERIÁLIS
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH 

Fejlett technológia alapján létrehozva tökéletesen eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket anélkül, hogy megkarcolná a kényes felületeket, és 
csíkokat hagyna hátra. Az egyedülálló, rendkívül lágy, mikroszálas struktúra 
ezen kívül még antibakteriális tulajdonságokkal és rendelkezik. Higiénikus 
tisztaságot biztosít mosószerek használata nélkül.

 ` tökéletesen tisztít úgy szárazon, mind nedvesen
 ` többször használatos, 
mosógépben 0 C-on 
mosható

 ` tökéletes okos telefonok, 
tabletek, számítógépek 
képernyői, órák és 
szemüvegek tisztításához

1 db. | 920103 

2 673 FT

ÜVEGTISZTÍTÓ
GLASS CLEANER

Biztos módja annak, hogy percek alatt
csillogó ablakokat kapjon  Szilícium-dioxid
nanorészecskékkel, amelyek védelmet
nyújtanak az új szennyeződések ellen.
A szilikon tartalom csökkenti a vízgőz
lerakódását.

` hatásos és hatékony
` zöldalma illattal

750 ml | 702005

UNIVERZ LIS TER E
A tetőtől a pincéig, belül és kívül - bárhol és bármikor számíthat termékeink szakmai segítségére. 
Ez egy igazi Bajnokok Ligája a tisztítószerek világában.

ANTYPARA ABLAKMOSÓ
FOLYADÉK
ANTI-MIST GLASS CLEANER
Tökéletesen tiszta ablakok és tükrök,
hihetetlenül hosszú ideig. A szilícium
nanorészecskéknek köszönhetően olyan
réteget hoz létre, amely megkönnyíti az
ablakmosást és csökkenti a szennyeződések
képződését.

` megakadályozza a pára, a szennyeződés
és a por lecsapódását

` ideálisan zsírtalanít és nem hagy
csíkokat

750 ml | 702013
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TÖBBCÉLÚ TISZTÍTÓ
MULTI PURPOSE CLEANER

A legjobb a legjobbak között a kisebb
és nagytakarításhoz. Minden mosható
felületre, többek között: padlókra,
falakra, munkalapokra, csempékre,
szaniter szerelvényekre.

` kellemes gránátalma-virág illattal

1000 ml | 702004

ÜVEGTISZTÍTÓ
GLASS CLEANER

Biztos módja annak, hogy percek alatt 
csillogó ablakokat kapjon  Szilícium-dioxid 
nanorészecskékkel, amelyek védelmet 
nyújtanak az új szennyeződések ellen. 
A szilikon tartalom csökkenti a vízgőz 
lerakódását.

 ` hatásos és hatékony
 ` zöldalma illattal

750 ml | 702005 

1 537 FT
2 049 FT 1 l

TÖBBCÉLÚ TISZTÍTÓKENDŐ
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES

Elengedhetetlen az egész ház tisztitása során. A kendők tökéletesen
eltávolítják a mindennapi szennyeződéseket, ugyanakkor gyengédek a
bőrhöz és a megtisztitott felületekhez. Ajánlott üveg, fém, fa, műanyag
tisztitásához.

` biológialiag lebontható
` virágos illattal
` erősen átitatottak

84 db. | 702002

ÜVEGTISZTÍTÓ KENDŐK
GLASS CLEANING WIPES 

Tartsa őket mindig kéznél, hogy könnyen eltávolíthassa az 
ujjlenyomatokat az üvegről vagy a foltokat a tükrön  Hatékony a lakásban 
és az autóban. Hasznos a szemüveg tisztitásához is.

 ` csíkmentes tisztaság
 ` biológialiag lebontható
 ` erősen átitatottak

84 db.  | 702001 

2 373 FT

BIO SZAGELTÁVOLÍTÓ
SPRAY
BIO ODOR REMOVER SPRAY

Eltávolítja a szagokat, nem csak
elfedi őket  Tökéletesen eltávolítja a
szerves eredetű kellemetlen szagokat,
beleértve a hal, a cigarettafüst, a
sportcipők, a háziállatok és a szemét
szagát.

` különböző felületeken és a
levegőben történő felhasználásra

250 ml | 702003

INNOVATÍV TÖRLŐRUHA
ANTIBAKTERIÁLIS
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH

Fejlett technológia alapján létrehozva tökéletesen eltávolítja a makacs
szennyeződéseket anélkül, hogy megkarcolná a kényes felületeket, és
csíkokat hagyna hátra. Az egyedülálló, rendkívül lágy, mikroszálas struktúra
ezen kívül még antibakteriális tulajdonságokkal és rendelkezik. Higiénikus
tisztaságot biztosít mosószerek használata nélkül.

` tökéletesen tisztít úgy szárazon, mind nedvesen
` többször használatos,

mosógépben 0 C-on
mosható

` tökéletes okos telefonok,
tabletek, számítógépek
képernyői, órák és
szemüvegek tisztításához

1 db. | 920103

Ár kupakkal:  
1 11 FT

Ár kupakkal:  
1 8 FT

UNIVERZ LIS TER E
A tetőtől a pincéig, belül és kívül - bárhol és bármikor számíthat termékeink szakmai segítségére. 
Ez egy igazi Bajnokok Ligája a tisztítószerek világában.

ANTYPARA ABLAKMOSÓ 
FOLYADÉK
ANTI-MIST GLASS CLEANER
Tökéletesen tiszta ablakok és tükrök, 
hihetetlenül hosszú ideig. A szilícium 
nanorészecskéknek köszönhetően olyan 
réteget hoz létre, amely megkönnyíti az 
ablakmosást és csökkenti a szennyeződések 
képződését.

 ` megakadályozza a pára, a szennyeződés 
és a por lecsapódását

 ` ideálisan zsírtalanít és nem hagy 
csíkokat 

750 ml | 702013

1 604 FT
2 584 FT 1 l J ONS G
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KANDALLÓÜVEG ÉS
SÜTŐTISZTÍTÓ
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Egy speciális készítmény, amely eltávolítja
az égési és füstfoltokat, még az égett zsírt
is. Kitűnő a grillezők és háztartási eszközök
tisztitására is.

` olyan összetevőkkel, amelyek
akadályozzák a szennyeződés újbóli
lerakódását

` biztonságos a tisztftott felületekre
` nem hagy csíkot

750 ml | 702009

ET  IPE TISZTÍTÓ SZIVACS
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Nincs több piszkos fal - letörli a tollat, markert és krétajeleket  
Használható kerti bútorok, fuga, csempék, padlók, ajtók, kályhák, 
edények, autó felnik, műanyagok és fémek tisztitására. A szivacs 
innovativ szerkezete eltávolítja a szennyeződéseket, mivel mélyen 
behatol a tisztitott felületbe.

 ` tisztftószerek nélkül hat - csak nedvesítse meg a szivacsot
 ` eltávolítja a piszkot és a vízkövet

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

1 002 FT

POWER CLEANER
POWER CLEANER

Egy tisztitó - különböző felületek
Különleges formájának köszönhetően
megtisztitja a laminált padlót, csempét,
padlólapokat, linóleumot, padlóburkoló
lapokat, terrazzo-t, valamint a kerítéseket
és autó műszerfalakat. Tökéletesen
eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat.

` elengedhetetlen otthon, a
garázsban és a kertben

1000 ml | 702010

TISZTÍTÓFOLYADÉK 
LAMINÁLT PADLÓHOZ
LAMINATE FLOOR LI UID

Tökéletesen tiszta, por és kosz nélkül 
elemek. Eltávolítja a zsírfoltokat 
és a szennyeződéseket. Ajánlott: 
laminált padlólapok, falpanelek és 
furnérbútorok tisztán tartására.

 ` tisztft és ápol
 ` kellemes Marseille szappan 
illattal

1000 ml | 702006

2 874 FT
2 874 FT 1 l

SZŐNYEG- ÉS 
KÁRPITTISZTÍTÓ
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Az aktiv hab formula tökéletesen 
eltávolítja a foltokat, lágyítja az 
anyagot és megakadályozza a statikus 
feltöltődést. Gyengéd a kézhez és a 
szövet színeihez.

 ` ajánlott: kézi tisztftáshoz
 ` citrus illattal

1000 ml | 702007

1 470 FT
1 470 FT 1 l

TISZTÍTÓ MŰANYAG 
FELÜLETHEZ
PLASTIC SURFACE CLEANER

Eltávolítja az összes szennyeződést: zsíros 
lerakódást, kormot és port. Hatékony 
és szelíd: nem karcolja vagy színezi el a 
megtisztitott felületet.

 ` fehér és színes felületekre

750 ml | 712001

1 804 FT
2 405 FT 1 l

Ár kupakkal:  
1 8 FT

CRT  LCD KÉPERYŐTISZÍTÓ
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Gyengéden távolítja el az ujjlenyomatokat, a port, a zsírfoltokat és a
szennyeződéseket. Korlátozza a por újbóli lerakódását antisztatikus
bevonat létrehozásával. Ajánlott: számítógép- képernyők, televízió-
képernyők, plazma képernyők, LED és LCD képernyők, kijelzők,
távirányítók, mobiltelefonok, billentyűzetek tisztán tartására.

` csíkmentes tisztaságot biztosít
` felbecsülhetetlen értékű otthon és az irodában

250 ml | 702011
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KANDALLÓÜVEG ÉS 
SÜTŐTISZTÍTÓ
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Egy speciális készítmény, amely eltávolítja 
az égési és füstfoltokat, még az égett zsírt 
is. Kitűnő a grillezők és háztartási eszközök 
tisztitására is.

 ` olyan összetevőkkel, amelyek 
akadályozzák a szennyeződés újbóli 
lerakódását

 ` biztonságos a tisztftott felületekre
 ` nem hagy csíkot

750 ml | 702009

1 337 FT
1 782 FT 1 l

ET  IPE TISZTÍTÓ SZIVACS
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Nincs több piszkos fal - letörli a tollat, markert és krétajeleket
Használható kerti bútorok, fuga, csempék, padlók, ajtók, kályhák,
edények, autó felnik, műanyagok és fémek tisztitására. A szivacs
innovativ szerkezete eltávolítja a szennyeződéseket, mivel mélyen
behatol a tisztitott felületbe.

` tisztftószerek nélkül hat - csak nedvesítse meg a szivacsot
` eltávolítja a piszkot és a vízkövet

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010

POWER CLEANER
POWER CLEANER

Egy tisztitó - különböző felületek  
Különleges formájának köszönhetően 
megtisztitja a laminált padlót, csempét, 
padlólapokat, linóleumot, padlóburkoló 
lapokat, terrazzo-t, valamint a kerítéseket 
és autó műszerfalakat. Tökéletesen 
eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat.

 ` elengedhetetlen otthon, a 
garázsban és a kertben

1000 ml | 702010

2 272 FT
2 272 FT 1 l

CRT  LCD KÉPERYŐTISZÍTÓ
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Gyengéden távolítja el az ujjlenyomatokat, a port, a zsírfoltokat és a 
szennyeződéseket. Korlátozza a por újbóli lerakódását antisztatikus 
bevonat létrehozásával. Ajánlott: számítógép- képernyők, televízió-
képernyők, plazma képernyők, LED és LCD képernyők, kijelzők, 
távirányítók, mobiltelefonok, billentyűzetek tisztán tartására.

 ` csíkmentes tisztaságot biztosít
 ` felbecsülhetetlen értékű otthon és az irodában

250 ml | 702011

1 263 FT
5 052 FT 1 l

TISZTÍTÓFOLYADÉK
LAMINÁLT PADLÓHOZ
LAMINATE FLOOR LI UID

Tökéletesen tiszta, por és kosz nélkül
elemek. Eltávolítja a zsírfoltokat
és a szennyeződéseket. Ajánlott:
laminált padlólapok, falpanelek és
furnérbútorok tisztán tartására.

` tisztft és ápol
` kellemes Marseille szappan

illattal

1000 ml | 702006

SZŐNYEG- ÉS
KÁRPITTISZTÍTÓ
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Az aktiv hab formula tökéletesen
eltávolítja a foltokat, lágyítja az
anyagot és megakadályozza a statikus
feltöltődést. Gyengéd a kézhez és a
szövet színeihez.

` ajánlott: kézi tisztftáshoz
` citrus illattal

1000 ml | 702007

TISZTÍTÓ MŰANYAG
FELÜLETHEZ
PLASTIC SURFACE CLEANER

Eltávolítja az összes szennyeződést: zsíros
lerakódást, kormot és port. Hatékony
és szelíd: nem karcolja vagy színezi el a
megtisztitott felületet.

` fehér és színes felületekre

750 ml | 712001

Ár  kupakkal: 
1 511 FT

Ár porlasztóval:  
1 43  FT
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708034 
SINGAPORE TWILIGHT

708035 
SINGAPORE  
TWILIGHT

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY  

708031 
MALDIVES PARADISE 

ILLAT A PORSZÍVÓHOZ
VACUUM FRESHENER 

A porszívózott helységben gyönyörű illatot biztosít, és semlegesíti a por 
kellemetlen szagát, hosszabb ideig frissítve a belső teret. Minden típusú szárazon 
működő porszívóhoz megfelelő. A használata könnyű – elég elhelyezni a levegő 
kifújó szűrő közelében.

2 db (4,7 x 7,7 cm)

1 825 FT 

SZEKRÉNYILLATOSÍTÓ
WARDROBE FRAGRANCE

Az eredeti illatkompozícióval átitatva fokozatosan szabadítja fel 
a csodálatos aromát. A gyönyörű akkordok kitöltik a szekrény 
belsejét, biztosítva ezzel a szekrényének frissességét.

 
8,2 g

PARFÜM BELSŐ TÉRRE 
HOME PERFUME

Gyönyörű kompozíció az otthonodnak. 

40 ml 

3 809 FT
95 225 FT 1 l

708023 GREEN SPA 
Az Aloe vera és uborka zöld 
akkordjával frissítő kombinációja 
pozitívan hat és relaxál.

708030 MALDIVES PARADISE  
A könnyű, tengeri akkordok az egzotikus 
gyümölcsök finom édességével kombinálva 
egy paradicsomi vakáció képét idézik fel.

708024 CHARMING ALLEY 
A rózsa és pézsma illatának finom 
duettje, romantikus aurával veszi 
körbe a helyiséget.

708033 SINGAPORE TWILIGHT
A lédús, gyümölcsös-virágos jegyekben 
fürdött narancs energiával pulzál, mint 
valami Oroszlánváros.

FRISS T  TER E
A megfelelő illatok javítják a hangulatát és kellemes érzelmeket keltenek. Engedje, hogy mindenhová 
elkísérjék. Frissítő termékeinkkel mindez lehetséges.

J ILLATO

J ONS G

708032 
MALDIVES  
PARADISE 
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708034 
SINGAPORE TWILIGHT

708035 
SINGAPORE  
TWILIGHT

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY  

708031 
MALDIVES PARADISE 

ILLAT A PORSZÍVÓHOZ
VACUUM FRESHENER

A porszívózott helységben gyönyörű illatot biztosít, és semlegesíti a por
kellemetlen szagát, hosszabb ideig frissítve a belső teret. Minden típusú szárazon
működő porszívóhoz megfelelő. A használata könnyű – elég elhelyezni a levegő
kifújó szűrő közelében.

2 db (4,7 x 7,7 cm)

SZEKRÉNYILLATOSÍTÓ
WARDROBE FRAGRANCE

Az eredeti illatkompozícióval átitatva fokozatosan szabadítja fel 
a csodálatos aromát. A gyönyörű akkordok kitöltik a szekrény 
belsejét, biztosítva ezzel a szekrényének frissességét.

 
8,2 g 

1 724 FT
21 024 FT 100 g

PARFÜM BELSŐ TÉRRE 
HOME PERFUME

Gyönyörű kompozíció az otthonodnak. 

40 ml

708023 GREEN SPA 
Az Aloe vera és uborka zöld 
akkordjával frissítő kombinációja 
pozitívan hat és relaxál.

708030 MALDIVES PARADISE  
A könnyű, tengeri akkordok az egzotikus 
gyümölcsök finom édességével kombinálva 
egy paradicsomi vakáció képét idézik fel.

708024 CHARMING ALLEY 
A rózsa és pézsma illatának finom 
duettje, romantikus aurával veszi 
körbe a helyiséget.

708033 SINGAPORE TWILIGHT
A lédús, gyümölcsös-virágos jegyekben 
fürdött narancs energiával pulzál, mint 
valami Oroszlánváros.

FRISS T  TER E
A megfelelő illatok javítják a hangulatát és kellemes érzelmeket keltenek. Engedje, hogy mindenhová 
elkísérjék. Frissítő termékeinkkel mindez lehetséges.

J ILLATO

J ONS G

708032 
MALDIVES  
PARADISE 
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MATT FEDÉLZETI ÁPOLÓ SPRAY
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Tökéletesen tisztit és elegáns, matt megjelenést biztosít. Kellemes illatú és gátolja a por újbóli 
lerakódását.

 ` késlelteti a műanyag öregedésének folyamatát

300 ml | AU19 

2 205 FT
7 350 FT 1 l

PERMETEZŐ  AC06 
ATOMISER

1 db.

174 FT

ADAGOLÓ  AC05  
DISPENSER PUMP 

KUPAK  AC04 
TRIGGER CUP 

NEDVSZÍVÓ TISZTÍTÓKENDŐ
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Tökéletes a különböző tipusú felületek 
tisztitásához a háztartásban. A lyukrendszerű 
egyedi szerkezet megkönnyíti a víz, olajos 
anyagok, mosószerek és festékek felszívódását.

 ` rendkívül nedvszívó
 ` praktikus és gazdaságos megoldás - 
minden öblítés után újra felhasználható

34 sdb. (23 x 39 cm) 
710011 

3 248 FT

SZÖSZMENTES KENDŐ A SIMA 
FELÜLETEKHEZ
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Pótolhatatlan otthon és olyan létesítményekben, 
amelyek magas szintű higiéniát követelnek meg (pl. 
a gyógyszeriparban, az orvosi-, az elektromos-, az 
autóiparban és a nyomdaiparban). A Lengyelországi 
Higiéniai Intézet tanúsította a termékeket.

 ` jól működik oldószerekkel
 ` a puha és rugalmas anyag megkönnyíti a 
nehezen hozzáférhető helyek tisztftását

40 db. (23 x 39 cm) 
710012 

3 248 FT

VIASZOS BŐRÁPOLÓ
LEATHER WAX CONDITIONER

A méz ereje helyreállítja a színeket és ragyogást ad a bőrből készült bútoroknak. A
természetes méhviasz táplálja a bőrt, míg az olajok meggátolják a repedést.

` természetes és műbőrből készült bútorok, táskák, övek és cipők ápolásához
` nem alkalmas velúr- és nubukbőrhöz

300 ml | F002

PORTALANÍTÓ
BÚTORTISZTÍTÓ
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Bizonyított lehetőség a folt, por és
karcolás nélküli bútorokhoz. A kényelmes
aeroszol antisztatikus réteget képez.

` fához és faszerű felületekhez
` viasz hozzáadásával

300 ml | 703002

BÚTORTISZTÍTÓ KENDŐK
FURNITURE CLEANING WIPES

Kiváló a tisztitáshoz és a por eltávolításához. A kendő védi és megőrzi a fát,
míg az antisztatikus bevonat csökkenti a por lerakódását. Ajánlott fa és laminált
bútorokhoz.

` biológiailag lebontható
` jól átáztatva tisztftó folyadékkal

84 db. | 703001

TOR OL  TER E AUT OZ ETI A

IEG SZ T

Esztétika, tartósság, egyedi hangulat - a fa- és a bőrtárgyak ezen tulajdonságait hosszabb ideig 
megőrizheti, ha a megfelelő módon gondoskodik róluk. Termékeink a természetes viaszok erejét 
felhasználva bizonyítanak.
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MATT FEDÉLZETI ÁPOLÓ SPRAY
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Tökéletesen tisztit és elegáns, matt megjelenést biztosít. Kellemes illatú és gátolja a por újbóli
lerakódását.

` késlelteti a műanyag öregedésének folyamatát

300 ml | AU19

PERMETEZŐ  AC06 
ATOMISER

ADAGOLÓ  AC05  
DISPENSER PUMP 

KUPAK  AC04 
TRIGGER CUP 

NEDVSZÍVÓ TISZTÍTÓKENDŐ
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Tökéletes a különböző tipusú felületek
tisztitásához a háztartásban. A lyukrendszerű
egyedi szerkezet megkönnyíti a víz, olajos
anyagok, mosószerek és festékek felszívódását.

` rendkívül nedvszívó
` praktikus és gazdaságos megoldás -

minden öblítés után újra felhasználható

34 sdb. (23 x 39 cm)
710011

SZÖSZMENTES KENDŐ A SIMA
FELÜLETEKHEZ
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Pótolhatatlan otthon és olyan létesítményekben,
amelyek magas szintű higiéniát követelnek meg (pl.
a gyógyszeriparban, az orvosi-, az elektromos-, az
autóiparban és a nyomdaiparban). A Lengyelországi
Higiéniai Intézet tanúsította a termékeket.

` jól működik oldószerekkel
` a puha és rugalmas anyag megkönnyíti a

nehezen hozzáférhető helyek tisztftását

40 db. (23 x 39 cm)
710012

VIASZOS BŐRÁPOLÓ
LEATHER WAX CONDITIONER

A méz ereje helyreállítja a színeket és ragyogást ad a bőrből készült bútoroknak. A 
természetes méhviasz táplálja a bőrt, míg az olajok meggátolják a repedést.

 ` természetes és műbőrből készült bútorok, táskák, övek és cipők ápolásához
 ` nem alkalmas velúr- és nubukbőrhöz

300 ml | F002 

3 475 FT
11 583 FT 1l

PORTALANÍTÓ  
BÚTORTISZTÍTÓ 
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Bizonyított lehetőség a folt, por és 
karcolás nélküli bútorokhoz. A kényelmes 
aeroszol antisztatikus réteget képez.

 ` fához és faszerű felületekhez
 ` viasz hozzáadásával

300 ml | 703002

1 804 FT
6 013 FT 1 l

BÚTORTISZTÍTÓ KENDŐK
FURNITURE CLEANING WIPES 

Kiváló a tisztitáshoz és a por eltávolításához. A kendő védi és megőrzi a fát, 
míg az antisztatikus bevonat csökkenti a por lerakódását. Ajánlott fa és laminált 
bútorokhoz. 

 ` biológiailag lebontható
 ` jól átáztatva tisztftó folyadékkal

84 db. | 703001 

2 373 FT

TOR OL  TER E AUT OZ ETI A

IEG SZ T

Esztétika, tartósság, egyedi hangulat - a fa- és a bőrtárgyak ezen tulajdonságait hosszabb ideig 
megőrizheti, ha a megfelelő módon gondoskodik róluk. Termékeink a természetes viaszok erejét 
felhasználva bizonyítanak.
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FM WORLD termékkatalógus (31.sz.), érvényes 2019-09-28. A katalógusban szereplő ajánlatok ára és termékei 2019-09-28 érvényesek a készlet erejéig vagy új katalógus megjelentetéséig. A termékekre és a használati 
módokra vonatkozó részletes információk a distribution.fmworld.com-on, a Marketing Tervben és más, az FM WORLD által eladása és reklámozás céljából kiadott vagy kifejezetten jóváhagyott hirdetési, promóciós és 

információs anyagokon találhatók. Az FM WORLD márkájú termékek az FM WORLD eredeti termékei.
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illatcsalád fő illatjegy illatok pheromone intense tusfürdő testbalzsam izzadásgátló 
golyós dezodor hajparfüm borotvahab

VIR OS 

gyümölcsös jeggyel

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

10 10, 17, 25 FLAMIN O FLAMIN O  

orientális jeggyel 20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 297, 
434, 446, 317, 352, 444, 355 20, 97  20, 97 20 20 20

vizes jeggyel 7, 141, 174, 701  
zöld jeggyel 1, 81 1, 81 81 81 81 81 81
aldehid jeggyel 21, 826 21   
citrusos jeggyel 283, 298, 702, 810  
fás jeggyel 365, 414, 445, 777  

CITRUSOS  

citromos jeggyel 33, 828 33 33 33 33 33 33
gyümölcsös jeggyel 419, 903
mandarin jeggyel 23, 801 23 23  
narancs jeggyel 6
ciprusi jeggyel 902  

ORIENT LIS  

virágos jeggyel
9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 
441, 442, 809, 820, VIOLET OUD, 
MUFFIN

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

VIOLET OUD
 809  

gyümölcsös jeggyel 12, 98, 237, 286, 413, 426, AMBRE 
ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413 BUBBLE BUBBLE  

fás jeggyel 26, 142, 162, 359, 448, 904
BLACK, OLD, RUBY  RUBY, BLACK, 

OLD
fűszeres jeggyel 24, 173, 177, 366 173 173 173, 366 173, 366 173 173
ámbra jeggyel 32, AMBER RIS

F S     

virágos jeggyel 241, 313, 825
gyümölcsös jeggyel 358, 900
orientális jeggyel 703, SE Y CAS MERE

CIPRUSOS

gyümölcsös jeggyel 5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829 5, 16, 34 5, 16  
fás jeggyel 18 18 18 18 18 18 18 18
orientális jeggyel 356
virágos jeggyel 432, 802, 803, 819
fűszeres jeggyel 901

illatcsalád fő illatjegy illatok pheromone intense tusfürdő testbalzsam izzadásgátló 
golyós dezodor borotvahab borotválkozás 

utáni arcszesz
borotválkozás 
utáni balzsam

VIR OS
gyümölcsös jeggyel FLAMIN O  FLAMIN O FLAMIN O

CIPRUSOS

gyümölcsös jeggyel 169  
fás jeggyel 56 56 56  
Zámbra és pézsma 
jeggyel 110 110 110

fűszeres jeggyel 901  

ORIENT LIS

virágos jeggyel 52, 465, 481, VIOLET OUD, MUFFIN 52 52 52, MUFFIN, 
VIOLET OUD 52 52 52

gyümölcsös jeggyel 478, 482, 813, 830, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE BUBBLE BUBBLE

fűszeres jeggyel 199, 224, 466, 815, 832 199, 815 199 199 199

ámbra jeggyel 64, 823, AMBER RIS 64 64  823  

fás jeggyel 301, 326, 335, 471, 475, 812, 821, 
822, 904, BLACK, OLD, RUBY

RUBY, BLACK, 
OLD

F S

gyümölcsös jeggyel 55, 195, 427, 479, 824, 900 472  472 472 472
pacsuli jeggyel 160, 198, 327, 331, 334
vetiver jeggyel 151, 152, 329
vizes jeggyel 457, 474 457 457
orientális jeggyel SE Y CAS MERE

FOU ERE

fern jeggyel 43, 135, 332 135 43  

levendula jeggyel 54, 300, 473, 480, 483, 814, 831 473 473 473

CITRUSOS

citromos jeggyel 57
mandarin jeggyel 134, 452 134 134 134 134 134 134 134
narancs jeggyel 93
ciprusi jeggyel 902
gyümölcsös jeggyel 903

F RFIA  SZ RA
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 FM World Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: Wroc aw, címe: ul. migrodzka 247, 51-129 Wroc aw, cégjegyzékét vezető bíróság: Wroc aw-Fabryczna Kerületi Bírósága, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás VI.  
azdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma: KRS 0000411446, adószáma (NIP): 8952010760, jegyzett és teljesen befizetett törzstőkéje: 182 900,00 lengyel zloty, 2019.
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PURE 01 old. 26

PURE 05 old. 30

PURE 06 old. 31

PURE 07 old. 26

PURE 09 old. 28

PURE 10 old. 26

PURE 12 old. 29

PURE 16 old. 30

PURE 17 old. 20

PURE 18 old. 30

PURE 20 old. 27

PURE 21 old. 27

PURE 23 old. 30

PURE 24 old. 28

PURE 25 old. 26

PURE 26 old. 28

PURE 32 old. 29

PURE 33 old. 30

PURE 34 old. 30

PURE 80 old. 30

PURE 81 old. 26

PURE 97 old. 27

PURE 98 old. 29

PURE 101 old. 28

PURE 132 old. 27

PURE ROYAL 141 old. 14

PURE ROYAL 142 old. 16

PURE ROYAL 146 old. 14

PURE ROYAL 147 old. 14

PURE ROYAL 162 old. 16

PURE ROYAL 171 old. 16

PURE 173 old. 28

PURE 174 old. 26

PURE 177 old. 28

PURE 180 old. 26

PURE 183 old. 27

PURE 237 old. 29

PURE 239 old. 27

PURE 241 old. 30

PURE 257 old. 28

PURE ROYAL 281 old. 14

PURE ROYAL 283 old. 14

PURE ROYAL 28 old. 16

FM 297 old. 50

PURE ROYAL 298 old. 14

FM 313 old. 50

PURE ROYAL 317 old. 14

PURE ROYAL 322 old. 14

PURE ROYAL 352 old. 14

PURE ROYAL 355 old. 14

PURE ROYAL 356 old. 17

PURE ROYAL 358 old. 16

PURE ROYAL 359 old. 16

PURE ROYAL 362 old. 16 

PURE ROYAL 365 old. 14

PURE ROYAL 366 old. 16

PURE 372 old. 25

PURE 413 old. 29

PURE 414 old. 26

PURE 419 old. 30

PURE 420 old. 26

PURE 426 old. 29

PURE 427 old. 26

PURE 431 old. 28

PURE 432 old. 30

PURE 434 old. 27

PURE 436  old. 28

PURE 437 old. 26

PURE 438  old. 26

PURE 440  old. 28

PURE 441  old. 28

PURE 442  old. 28

PURE 443  old. 26

PURE 444  old. 27

PURE 445  old. 26

PURE 446  old. 27

PURE 447  old. 25

PURE 448  old. 25

PURE 449  old. 25  
PURE 700 old. 26

PURE 701 old. 26

PURE 702 old. 26

PURE 703 old. 30

PURE ROYAL 777 old. 13

PURE ROYAL 800 old. 14

PURE ROYAL 801 old. 15

PURE ROYAL 802 old. 17

PURE ROYAL 803 old. 17

PURE ROYAL 804 old. 16

PURE ROYAL 805 old. 14

PURE ROYAL 806 old. 14

PURE ROYAL 807 old. 14

PURE ROYAL 808 old. 14

PURE ROYAL 809 old. 16

PURE ROYAL 810 old. 14

PURE ROYAL 811 old. 17

PURE ROYAL 817 old. 14

PURE ROYAL 818 old. 14

PURE ROYAL 819 old. 17

PURE ROYAL 820 old. 16

PURE ROYAL 825 old. 13

PURE ROYAL 826 old. 13

PURE ROYAL 827 old. 13

PURE ROYAL 828 old. 13

PURE ROYAL 829 old. 13

PURE ROYAL LIMITED EDITION old. 5

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

PURE ROYAL 169 old. 20

PURE ROYAL 195 old. 20

PURE ROYAL 198 old. 20

PURE ROYAL 199 old. 20

PURE 224 old. 35

PURE ROYAL 300 old. 21

PURE ROYAL 301 old. 20

PURE ROYAL 326 old. 20

PURE ROYAL 327 old. 20

PURE ROYAL 329 old. 21

PURE ROYAL 331 old. 20

PURE ROYAL 332 old. 21

PURE ROYAL 334 old. 21

PURE ROYAL 335 old. 20

PURE 452 old. 36

PURE 457 old. 37

PURE 465 old. 35

PURE 466 old. 35

PURE 471 old. 35

PURE 472  old. 37

PURE 473  old. 37

PURE 474  old. 37

PURE 475  old. 35

PURE 478  old. 35

PURE 479  old. 37

PURE 480  old. 37

PURE 481  old. 33

PURE 482  old. 33

PURE 483 old. 33

PURE ROYAL 812  old. 20

PURE ROYAL 813  old. 20

PURE ROYAL 814  old. 21

PURE ROYAL 815  old. 20

PURE ROYAL 821  old. 20

PURE ROYAL 822  old. 20

PURE ROYAL 823  old. 20

PURE ROYAL 824  old. 20

PURE ROYAL 830  old. 19

PURE ROYAL 831  old. 19

PURE ROYAL 832  old. 19

PURE ROYAL 900 old. 11

PURE ROYAL 901 old. 11

PURE ROYAL 902 old. 11

PURE ROYAL 903 old. 11

PURE ROYAL 904 old. 11

UTI UE Ambergris old. 46-47

UTI UE Ambre Royal old. 56

UTI UE Black old. 55

UTI UE Bubble  old. 49

UTI UE Flamingo old. 48

UTI UE Gold old. 54

UTI UE Mu n old. 50

UTI UE Ruby old. 52

UTI UE Sexy Cashmere old. 51

UTI UE Violet Oud old. 53
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FM WORLD termékkatalógus (31.sz.), érvényes 2019-09-28. A katalógusban szereplő ajánlatok ára és termékei 2019-09-28 érvényesek a készlet erejéig vagy új katalógus megjelentetéséig. A termékekre és a használati 
módokra vonatkozó részletes információk a distribution.fmworld.com-on, a Marketing Tervben és más, az FM WORLD által eladása és reklámozás céljából kiadott vagy kifejezetten jóváhagyott hirdetési, promóciós és 

információs anyagokon találhatók. Az FM WORLD márkájú termékek az FM WORLD eredeti termékei.

20
14

2015

illatcsalád fő illatjegy illatok pheromone intense tusfürdő testbalzsam izzadásgátló 
golyós dezodor hajparfüm borotvahab

VIR OS 

gyümölcsös jeggyel

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

10 10, 17, 25 FLAMIN O FLAMIN O  

orientális jeggyel 20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 297, 
434, 446, 317, 352, 444, 355 20, 97  20, 97 20 20 20

vizes jeggyel 7, 141, 174, 701  
zöld jeggyel 1, 81 1, 81 81 81 81 81 81
aldehid jeggyel 21, 826 21   
citrusos jeggyel 283, 298, 702, 810  
fás jeggyel 365, 414, 445, 777  

CITRUSOS  

citromos jeggyel 33, 828 33 33 33 33 33 33
gyümölcsös jeggyel 419, 903
mandarin jeggyel 23, 801 23 23  
narancs jeggyel 6
ciprusi jeggyel 902  

ORIENT LIS  

virágos jeggyel
9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 
441, 442, 809, 820, VIOLET OUD, 
MUFFIN

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

VIOLET OUD
 809  

gyümölcsös jeggyel 12, 98, 237, 286, 413, 426, AMBRE 
ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413 BUBBLE BUBBLE  

fás jeggyel 26, 142, 162, 359, 448, 904
BLACK, OLD, RUBY  RUBY, BLACK, 

OLD
fűszeres jeggyel 24, 173, 177, 366 173 173 173, 366 173, 366 173 173
ámbra jeggyel 32, AMBER RIS

F S     

virágos jeggyel 241, 313, 825
gyümölcsös jeggyel 358, 900
orientális jeggyel 703, SE Y CAS MERE

CIPRUSOS

gyümölcsös jeggyel 5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829 5, 16, 34 5, 16  
fás jeggyel 18 18 18 18 18 18 18 18
orientális jeggyel 356
virágos jeggyel 432, 802, 803, 819
fűszeres jeggyel 901

illatcsalád fő illatjegy illatok pheromone intense tusfürdő testbalzsam izzadásgátló 
golyós dezodor borotvahab borotválkozás 

utáni arcszesz
borotválkozás 
utáni balzsam

VIR OS
gyümölcsös jeggyel FLAMIN O  FLAMIN O FLAMIN O

CIPRUSOS

gyümölcsös jeggyel 169  
fás jeggyel 56 56 56  
Zámbra és pézsma 
jeggyel 110 110 110

fűszeres jeggyel 901  

ORIENT LIS

virágos jeggyel 52, 465, 481, VIOLET OUD, MUFFIN 52 52 52, MUFFIN, 
VIOLET OUD 52 52 52

gyümölcsös jeggyel 478, 482, 813, 830, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE BUBBLE BUBBLE

fűszeres jeggyel 199, 224, 466, 815, 832 199, 815 199 199 199

ámbra jeggyel 64, 823, AMBER RIS 64 64  823  

fás jeggyel 301, 326, 335, 471, 475, 812, 821, 
822, 904, BLACK, OLD, RUBY

RUBY, BLACK, 
OLD

F S

gyümölcsös jeggyel 55, 195, 427, 479, 824, 900 472  472 472 472
pacsuli jeggyel 160, 198, 327, 331, 334
vetiver jeggyel 151, 152, 329
vizes jeggyel 457, 474 457 457
orientális jeggyel SE Y CAS MERE

FOU ERE

fern jeggyel 43, 135, 332 135 43  

levendula jeggyel 54, 300, 473, 480, 483, 814, 831 473 473 473

CITRUSOS

citromos jeggyel 57
mandarin jeggyel 134, 452 134 134 134 134 134 134 134
narancs jeggyel 93
ciprusi jeggyel 902
gyümölcsös jeggyel 903
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 FM World Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: Wroc aw, címe: ul. migrodzka 247, 51-129 Wroc aw, cégjegyzékét vezető bíróság: Wroc aw-Fabryczna Kerületi Bírósága, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás VI.  
azdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma: KRS 0000411446, adószáma (NIP): 8952010760, jegyzett és teljesen befizetett törzstőkéje: 182 900,00 lengyel zloty, 2019.
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PURE 01 old. 26

PURE 05 old. 30

PURE 06 old. 31

PURE 07 old. 26

PURE 09 old. 28

PURE 10 old. 26

PURE 12 old. 29

PURE 16 old. 30

PURE 17 old. 20

PURE 18 old. 30

PURE 20 old. 27

PURE 21 old. 27

PURE 23 old. 30

PURE 24 old. 28

PURE 25 old. 26

PURE 26 old. 28

PURE 32 old. 29

PURE 33 old. 30

PURE 34 old. 30

PURE 80 old. 30

PURE 81 old. 26

PURE 97 old. 27

PURE 98 old. 29

PURE 101 old. 28

PURE 132 old. 27

PURE ROYAL 141 old. 14

PURE ROYAL 142 old. 16

PURE ROYAL 146 old. 14

PURE ROYAL 147 old. 14

PURE ROYAL 162 old. 16

PURE ROYAL 171 old. 16

PURE 173 old. 28

PURE 174 old. 26

PURE 177 old. 28

PURE 180 old. 26

PURE 183 old. 27

PURE 237 old. 29

PURE 239 old. 27

PURE 241 old. 30

PURE 257 old. 28

PURE ROYAL 281 old. 14

PURE ROYAL 283 old. 14

PURE ROYAL 28 old. 16

FM 297 old. 50

PURE ROYAL 298 old. 14

FM 313 old. 50

PURE ROYAL 317 old. 14

PURE ROYAL 322 old. 14

PURE ROYAL 352 old. 14

PURE ROYAL 355 old. 14

PURE ROYAL 356 old. 17

PURE ROYAL 358 old. 16

PURE ROYAL 359 old. 16

PURE ROYAL 362 old. 16 

PURE ROYAL 365 old. 14

PURE ROYAL 366 old. 16

PURE 372 old. 25

PURE 413 old. 29

PURE 414 old. 26

PURE 419 old. 30

PURE 420 old. 26

PURE 426 old. 29

PURE 427 old. 26

PURE 431 old. 28

PURE 432 old. 30

PURE 434 old. 27

PURE 436  old. 28

PURE 437 old. 26

PURE 438  old. 26

PURE 440  old. 28

PURE 441  old. 28

PURE 442  old. 28

PURE 443  old. 26

PURE 444  old. 27

PURE 445  old. 26

PURE 446  old. 27

PURE 447  old. 25

PURE 448  old. 25

PURE 449  old. 25  
PURE 700 old. 26

PURE 701 old. 26

PURE 702 old. 26

PURE 703 old. 30

PURE ROYAL 777 old. 13

PURE ROYAL 800 old. 14

PURE ROYAL 801 old. 15

PURE ROYAL 802 old. 17

PURE ROYAL 803 old. 17

PURE ROYAL 804 old. 16

PURE ROYAL 805 old. 14

PURE ROYAL 806 old. 14

PURE ROYAL 807 old. 14

PURE ROYAL 808 old. 14

PURE ROYAL 809 old. 16

PURE ROYAL 810 old. 14

PURE ROYAL 811 old. 17

PURE ROYAL 817 old. 14

PURE ROYAL 818 old. 14

PURE ROYAL 819 old. 17

PURE ROYAL 820 old. 16

PURE ROYAL 825 old. 13

PURE ROYAL 826 old. 13

PURE ROYAL 827 old. 13

PURE ROYAL 828 old. 13

PURE ROYAL 829 old. 13

PURE ROYAL LIMITED EDITION old. 5

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

PURE ROYAL 169 old. 20

PURE ROYAL 195 old. 20

PURE ROYAL 198 old. 20

PURE ROYAL 199 old. 20

PURE 224 old. 35

PURE ROYAL 300 old. 21

PURE ROYAL 301 old. 20

PURE ROYAL 326 old. 20

PURE ROYAL 327 old. 20

PURE ROYAL 329 old. 21

PURE ROYAL 331 old. 20

PURE ROYAL 332 old. 21

PURE ROYAL 334 old. 21

PURE ROYAL 335 old. 20

PURE 452 old. 36

PURE 457 old. 37

PURE 465 old. 35

PURE 466 old. 35

PURE 471 old. 35

PURE 472  old. 37

PURE 473  old. 37

PURE 474  old. 37

PURE 475  old. 35

PURE 478  old. 35

PURE 479  old. 37

PURE 480  old. 37

PURE 481  old. 33

PURE 482  old. 33

PURE 483 old. 33

PURE ROYAL 812  old. 20

PURE ROYAL 813  old. 20

PURE ROYAL 814  old. 21

PURE ROYAL 815  old. 20

PURE ROYAL 821  old. 20

PURE ROYAL 822  old. 20

PURE ROYAL 823  old. 20

PURE ROYAL 824  old. 20

PURE ROYAL 830  old. 19

PURE ROYAL 831  old. 19

PURE ROYAL 832  old. 19

PURE ROYAL 900 old. 11

PURE ROYAL 901 old. 11

PURE ROYAL 902 old. 11

PURE ROYAL 903 old. 11

PURE ROYAL 904 old. 11

UTI UE Ambergris old. 46-47

UTI UE Ambre Royal old. 56

UTI UE Black old. 55

UTI UE Bubble  old. 49

UTI UE Flamingo old. 48

UTI UE Gold old. 54

UTI UE Mu n old. 50

UTI UE Ruby old. 52

UTI UE Sexy Cashmere old. 51

UTI UE Violet Oud old. 53
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