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R ADOST Z TVORBY
Vstupte do magického světa produktů FM WORLD. Procházením stránek
tohoto exkluzivního katalogu se vydáte na nezapomenutelnou cestu
nádherných vůní, intenzivních barev a výjimečných příležitostí.
Spolupráce vědců a technologů, stejně jako čerpání toho nejdůležitějšího z
přírody, nám umožňuje vytvářet jedinečné produkty. Vystoupali jsme do výšin
moderní vědy a přidali špetku magie. Pracovali jsme tak, abyste si mohli být
jistí, že když sáhnete po našich produktech, dostanete tu nejvyšší kvalitu!
Doba zveřejnění katalogu, který právě držíte v rukách, je dobou velkých premiér.
Odhalujeme vám totiž tři nové, báječné značky - exkluzivní parfémy a přírodní oleje
UTIQUE, řadu specializovaných produktů FONTAINAVIE a inovativní potravinové
doplňky NUTRICODE. Tvorbě každého nového produktu jsme věnovali nejen hodně
práce, ale vložili jsme do něj také svá srdce - pečlivě jsme vybírali ty nejlepší ingredience
a s vášní navrhovali design všech produktů. A to vše si nyní můžete užít s námi.
Když se dívám dopředu, vidím, že budoucnost patří FM
WORLD! To by nebylo možné bez vás! Děkuji!

Artur Trawiński
FM WORLD
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JEDINEČNÝ
ZÁŽITEK

Nejcennější oleje, propracované receptury
a bohatá složení – vstupte s námi do světa
luxusu! Ze snů o dokonalé harmonii těla a
duše vznikla jedinečná značka: UTIQUE. Vůně
stvořené tak, aby odrážely krásu, harmonii
a životní energii. Pečující oleje, které do
každodenních okamžiků vnesou tajemství a
smyslnost.

UTIQUE

UTIQUE je nová kvalita ve světě luxusních parfémů a kosmetiky, která je naaranžována do buketu
smyslných variací. Sestavena k zachycení krásy, rovnováhy a vitality. Vytvořena s cílem ovlivnit naši
existenci přidáním doteku luxusu do našich všedních dní. Život se opět stane vášnivým. UTIQUE je
dokonalostí pro ty, kteří touží uniknout do světa extratřídy a propracovanosti.
Vstupte do elegantního ateliéru a seznamte se s alchymistou, který vytváří ty nejcennější elixíry: tři
mystické vůně a dva omlazující přírodní oleje.

Přírodní oleje

Oleje UTIQUE jsou tekutým zlatem, pokladem, který změní každodenní péči v nepopsatelné potěšení.
Využitím technik mísení jsme zkombinovali několik vzácných olejů tak, že jejich účinky se vzájemně
doplňují a poskytují pokožce vyživení, hydrataci a regeneraci. Tajemstvím jejich síly je přírodní původ.
UTIQUE oleje na pleť a vlasy neobsahují žádné konzervační látky, jsou bohaté na cenné vitamíny,
zatímco ekologické certifikáty potvrzují nejkvalitnější původ vybraných ingrediencí.

Tradice a modernost

Již v dávných dobách se parfémy vyráběly z přírodních materiálů a obvykle měly podobu olejů a
pleťových vod. Z počátku měli k těmto exkluzivním produktům přístup pouze panovníci a nejbohatší
občané. Parfémy UTIQUE se navracejí ke kořenům klasické parfumérie, kde jsou pečlivě vybrané
přírodní oleje a tóny přírody nakombinovány do bezkonkurenční kvality. Jsou vytvořeny podle tajných
receptů, založených na vzácných surovinách, ztělesněním velikosti, tajemství a exotiky. Opravdová
mistrovská díla.

Vůně je uměním

Luxus, elegance, bohatství těch nejkvalitnějších surovin – parfémy UTIQUE se zrodily ze snů o
dokonalosti, stejně jako naprosté harmonii těla a duše. Chceme vám nabídnout kvalitu, která byla dosud
dostupná pouze v malých, velmi exkluzivních buticích kamenných obchůdků v centrech světových
módních metropolí. Čerpající z odborných znalostí senselierů světové třídy, jsou parfémy UTIQUE
řadou specializovaných vůní, vyrobených z vysoce kvalitních ingrediencí – elixíry s vysokou koncentrací
éterických olejů. Dokonalost vytvořená pro ty, kteří se chtějí vymanit z každodenního života a směřovat
k těm nejnáročnějším zkušenostem.
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UTIQUE

Používáme to nejcennější z přírodních, esenciálních olejů: jejich úžasnou vůni – v našich orientálnědřevitých parfémech, a jejich vyživující vlastnosti – v naší pleťové a vlasové kosmetice. Poznejte jejich sílu!

Zamilujte se do přírodního
bohatství vzácných
ingrediencí

Přírodní síla pro vaše
vlasy
• Jojobový olej
stimuluje růst
vlasů.

• Olej neroli zabraňuje
praskání drobných cév.

• Lněný olej
eliminuje problém
vypadávání vlasů.

• Arganový olej působí
proti tvorbě vrásek a
má omlazující účinky.

• Olej z
meruňkových
jader vyživuje
suché a poškozené
vlasy.

• Olej z růže vinné
redukuje vznik vrásek
a zabraňuje tvorbě
nových.
• Olej z černého kmínu
odstraňuje černé
tečky a skvrny.

• Arganový olej
obnovuje a
hloubkově vyživuje
vlasy, dodává
jim lesk, krotí je
a zlepšuje jejich
kondici, zabraňuje
třepení konečků.

• Jojobový olej uzavírá
póry, hydratuje
pokožku a zlepšuje její
pevnost.
• Slunečnicový olej
zvyšuje pružnost
pokožky, zpomaluje
proces stárnutí.

• Olej ylang-ylang
má tonizující
vlastnosti.

• Sójový olej obnovuje
přirozenou ochrannou
bariéru pokožky,
zlepšuje její hydrataci.
• Ricinový olej je silný
antioxidant, působí
jako ochranná bariéra
pokožky.
• Olej z měsíčku
lékařského posiluje
cévy a má regenerační
vlastnosti.
• Pupalkový olej
hydratuje a zklidňuje
podráždění pokožky.
• Gerániový olej čistí a
pečuje.
• Olej ylang-ylang mírní
zánětlivá onemocnění.
• Jasmínový olej
podporuje obnovu
přirozených kožních
buněk.

LUXUSNÍ PLEŤOVÝ OLEJ

LUXUSNÍ VLASOVÝ OLEJ

Exkluzivní kombinace 13 vzácných a éterických olejů rostlinného původu.
Jedinečné složení vytvořené na bázi nejcennějších přírodních složek,
které se díky použité technice mísení navzájem skvěle doplňují. Obnovuje
zdravý a zářivý vzhled. Obsahuje vysoce koncentrovanou dávku vitamínů a
antioxidantů, které pleti poskytují intenzivní vyživení, hydrataci a regeneraci.
Nepostradatelný olej neroli, stejně jako olej z růže vinné, arganový a jojobový
olej, redukuje výskyt vrásek, oddaluje stárnutí pokožky a má omlazují účinky.

Jeho síla pochází z unikátní kombinace přírodních, certifikovaných olejů,
získaných ze samého srdce rostlin. Propracované spojení oleje z meruňkových
jader, lněného, jojobového a arganového oleje činí vlasy viditelně silnější,
vyživené a hydratované. Oživuje barvu vlasů, dodává jim lesk. Zanechává vlasy
měkké, hladké a sametově jemné na dotek.

LUXURY FACE OIL

dokonalý pod make-up, k použití přes den i noc
100% přírodní, neobsahuje žádné konzervační látky

30 ml | 502004

1.259,00 KČ

LUXURY HAIR REPAIR OIL

dobře se vstřebává a nezatěžuje vlasy
neobsahuje žádné konzervační látky

50 ml | 502005

1.259,00 KČ
25.180,00 Kč / 1 l

41.966,67 Kč / 1 l
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UTIQUE

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 100 ml

2.259,00 KČ
22.590,00 Kč / 1 l

RUBY | 502003
Přitažlivost, vášeň, svádění, nejkrásnější emoce uzamčené ve skle.
UTIQUE Ruby je únikem z každodenního života, mystickou cestou do hlubin
lidské duše. Pociťte jemné pohlazení, probuďte své smysly. Porozumíte duchu
smyslnosti.
Charakter: magnetický, atraktivní, svůdný
Vonné noty:
Hlavy:
kašmírové dřevo, jasmín, citrusy
Srdce:
vanilka, ambrové dřevo, balzamico
Základu:
bílý oud, černé pižmo, suché dřevo
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GOLD | 502002
Podstata orientálního přepychu. Parfémy, které oslňují jako zlato a jsou
dokonalé stejně jako ručně vyráběné šperky. Esoterický zážitek, touha po
vášni…
UTIQUE Gold je vůně, která zdůrazní vaši osobnost. Majestátní, nezbytná,
inspirující.
Charakter: luxusní, rafinovaný
Vonné noty:
Hlavy:
červený pepř, cedrové dřevo, muškátový oříšek
Srdce:
kosatec, šafrán, vetiver
Základu:
cypriol, pačule, černé pižmo, ambra

BLACK | 502001
Dodává jedinečný smysl každé chvíli, je návykový, ohromující a opojný. Je to
vůně tajemné dimenze, ve které se teplo setkává se smyslností.
UTIQUE Black je ztělesněním elegance, dynamiky a důvěry. Vůně zajímavá,
nezapomenutelná a legendární.
Charakter: elegantní, sofistikovaný, tajemný
Vonné noty:
Hlavy:
dřevité poznámky, šafrán, sturač
Srdce:
vetiver, ambra, vanilka
Základu:
kůže, santalové dřevo, ambrové dřevo
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TAJEMSTVÍ
MLADÉ PLETI

V nejvyspělejších laboratořích vědci
zkoumají tajemství mladé, pevné a napnuté
pokožky. Legendy o zdroji věčného mládí
již nejsou mýtem. Abychom si udrželi
mladistvý vzhled po delší dobu, využíváme
nejmodernější technologie a vědecké
objevy odborníků z celého světa.

JAK SÉRUM PŮSOBÍ:

FONTAINAVIE

Mimořádný, synergický účinek peptidů:
pentapeptidu-18 a hexapeptidu‐8 je alternativou
botulotoxinu (botoxu). Peptidy uvolňují svaly,
čímž snižují množství viditelných vrásek.

Moderní technologie umožňují oddálit proces stárnutí pokožky. To je důvod, proč jsme vytvořili
FONTAINAVIE – specializovanou kosmetiku bojující proti stárnutí na základě nejnovějších
vědeckých poznatků a s účinností nesrovnatelnou s jinými výrobky dostupnými na trhu.
Seznamte se s prvním z nich – liftingovým očním sérem, které zaručuje velkolepé efekty
během několika minut. Je ideální alternativou botulotoxinu a obsahuje inovativní argireline,
vytvořený v laboratoři amerického biochemika a nositele Nobelovy ceny.

Tetrapeptid–5 je intenzivně zvlhčující
látka. Reguluje mikrocirkulaci, odstraňuje
otoky, které jsou výsledkem hromadění
tekutin v mezibuněčných prostorech,
a zlepšuje pružnost pokožky.
Argireline blokuje uvolňování neurotransmiterů,
účinně oslabuje svalové křeče a snižuje
hloubku vrásek. Je zodpovědný za
pevnou, pružnou pokožku.
Kombinace dvou solí kyseliny křemičité snižuje
výskyt pórů i vrásek a vyrovnává strukturu pleti.
Rostlinný bílkovinný hydrolyzát obklopí
pokožku, okamžitě vyhladí vrásky a
nedokonalosti viditelné na jejím povrchu.

JEDNO SÉRUM –
MNOHO APLIKACÍ
DOKONALÝ EFEKT BOJE PROTI
STÁRNUTÍ
Elixír mládí pro vaši pleť

LIFTINGOVÉ OČNÍ SÉRUM
DOKONALOST V
KAŽDÉM VĚKU
Při vytváření liftingového
očního séra jsme
dbali na každý detail.
Abychom zajistili přesnou,
hygienickou a pohodlnou
aplikaci, uzavřeli jsme
sérum do lahvičky s
pumpičkou typu airless.

LIFT EXTREME EYE SERUM

Exkluzivní liftingové sérum precizně redukuje
jemné linky a vrásky, snižuje otoky pod očima. Díky
kombinaci pentapeptidu-18 a hexapeptidu-8 působí
jako botox – napíná, zpevňuje a vyhlazuje pokožku.
okamžitý liftingující efekt
odstranění otoků a podpora pružnosti
snížená viditelnost pórů
pro použití pod očima a na vybraných částech
obličeje

5 ml | 503001

1.399,00 KČ
279.800,00 Kč/1 l
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Silně koncentrované sérum s vynikajícím
složením je specializované a omlazující
ošetření. Je velmi účinné – vystačí
až na 25 aplikací. Pentapeptid-18
a hexapeptid‐8 zaručují okamžitý
liftingový efekt. Omlazení pleti ještě
nikdy nebylo tak snadné! Pro dosažení
viditelného vyhlazení vrásek a zpevnění
pokožky postačí 2-3 minuty. Jedná se
o vynikající kosmetiku, kterou využijete
jak před důležitou schůzkou, večerním
setkáním, tak i pro každodenní aplikaci.

vějířkovité vrásky
vrásky kolem očí
nosolabiální záhyby

vrásky na čele
lví vrásky

vrásky obočí
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ZASTAVTE SE
NA CHVÍLI

v každodenním běhu a věnujte se péči
o sebe. Vaše zdraví a pohoda jsou
pro nás to nejdůležitější. To je důvod,
proč jsme vyvinuli pět doplňkových
programů, které se vzájemně doplňují
a jsou odpovědí na potřeby moderního
člověka. Pomůžeme vám dostat se
zpět do formy, postavit se na vlastní
nohy a znovu získat ztracenou sílu.

NUTRICODE
Odpověď na míru 21. století

Rázem je to jednodušší

Do vašich rukou vkládáme výsledek dlouhodobého výzkumu dokonale vyváženého řešení pro vaše tělo. Víme, jak těžké je trvat
na svém rozhodnutí a změnit stávající návyky, což je důvodem, proč chceme podpořit vaše cíle a nabízíme vám řadu cenově
dostupných řešení, jakými jsou výživové programy, internetová platforma plná užitečných tipů nebo mobilní aplikace, která vám
výrazně pomůže dosáhnout úspěchu. Určitě je ve vašem okolí osoba, na které vám velmi záleží. Pozvěte ji do programu a bojujte
za své zdraví společně. Prostřednictvím vzájemné podpory, s pomocí doplňkovým programů, budete realizovat i ty nejnáročnější
plány s lehkostí.

Chceme žít život naplno, nic nepostrádat a vše vyzkoušet. Život nám nabízí mnoho, ale rovněž od nás dost požaduje.
Žijeme rychleji a intenzivněji než naši prarodiče, jsme mnohem vášnivější, než naši rodiče. Zároveň se však kvalita
prostředí, ve kterém žijeme, stále zhoršuje: modifikované potraviny, znečištění, množství umělých konzervačních
látek a přísad, které nevědomky přijímáme do našeho těla.
Víte, proč trpíme únavou? Proč máme tendenci říkat „Ne, mně se nechce” a proč je naše pleť den ode dne horší?
Pokud cítíte, že vaše tělo nestíhá držet krok s měnícím se světem, váš metabolismus se zpomaluje, pokožka ztratila
lesk, chybí vám energie a cítíte, že vaše imunita je snížená – máme pro vás řešení. Řešení šité na míru 21. století.

Přirozené posílení

Doplňky stravy obsahují látky, které, jak je již po staletí známo, příznivě stimulují tělo. V minulosti se užívaly v
podobě bylin, dnes mají pohodlnou formu, která nevyžaduje žádný čas na přípravu před jejich užitím. S rozvojem
vědy a techniky se objevily nové možnosti, jak z přírody získat to, co je nejcennější. Trik je ve vývoji souboru živin,
který nezatěžuje organismus, ale stimuluje a motivuje ho k činnosti. My jsme toto umění dotáhli k dokonalosti.
Nutricode je výsledkem mnohaletého hledání správných receptur a proporcí složek, které se navzájem doplňují.
Unikátní kombinace účinných látek, stejně jako péče o jejich přirozený původ, nám umožnily vytvořit kompletní
systém podpory pro vaše tělo.

Nutricode – péče o každou buňku

Doplňky stravy, připravené našimi specialisty, vám pomohou pečovat o vaše tělo již na buněčné úrovni, což se
promítne do lepší fyzické i psychické kondice.
Vyvinuli jsme pět programů, které se vzájemně doplňují a jsou odpovědí na potřeby moderního člověka. Naše
programy vám pomohou dostat se zpět do formy, postavit se na nohy a znovu získat ztracenou sílu. Tajemství
spočívá v jedinečné receptuře potravinových doplňků. Využili jsme nejnovějších technologií, čerpajících bohatství
přímo z přírody, a znalostí těch nejlepších specialistů. Každá sada doplňků Nutricode je výsledkem mnoha let práce
a výzkumu, díky kterému jsme si jisti, že naše doplňky stimulují buňky našeho těla.

Systém odpovědí na vaše potřeby

Každá sada doplňků Nutricode je optimálním poměrem složek, připraveným tak, aby odpovídal potřebám organismu.
Zastavte se na chvíli a pečujte o své zdraví. Podívejte se na sebe a přemýšlejte, co očekáváte od svého těla, určete
vaše potřeby a nastavte cíle. Můžete počítat s podporou Nutricode. Suplementaci nejlépe začnete odkyselením těla,
což vykompenzuje vaši předchozí nedbalost. Se systémy Nutricode postupně docílíte vysněné postavy a získáte
zpět sílu. Budete plní energie, připravení na každodenní výzvy. Sezónní rýma nebude stát v cestě jejich realizaci,
budete potěšeni zdravým vzhledem a zářivou pletí!
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JE VAŠÍM PROBLÉMEM
PŘEKYSELENÍ
ORGANISMU?

Za normálních okolností lidské tělo dokonale zvládá neutralizaci kyselin. Nezdravý životní styl a kyselá
strava však tělu ztěžují odstranění jejich nadbytku. Pokud jíte příliš mnoho kyselinotvorných produktů,
jakými je cukr, alkohol, káva, vysoce zpracované potraviny nebo maso, může se objevit problém
překyselení.
PŘEKYSELENÍ SE VÁS MŮŽE TÝKAT, POKUD:
• jíte sladkosti a další
potraviny, které jsou
bohaté na cukry,
• pijete kávu, alkohol,
sladké a šumivé nápoje,
• jíte zpracovávané
potraviny,
• často jíte hotová jídla,

• jíte hodně masa,
• máte špatnou náladu,
cítíte se unaveni,
• žijete ve stresu, jste
nervózní,
• zažíváte pocit tíhy,
• hromadíte
přebytečnou vodu,

• cítíte, že váš dietní
plán nefunguje,
• chybí vám energie,
• často se nachladíte,
• vaše pokožka je
šedavá, padají vám
vlasy,
• trápí vás nadýmání,

DOPLNĚK STRAVY

udržuje acidobazickou rovnováhu
zdroj klíčových stopových prvků
Měsíční systém den-noc, 24hodinnová péče pro udržení
acidobazické rovnováhy v těle.

60 SÁČKŮ + 60 KAPSLÍ
240 g + 30 g | 801001

1.899,00 KČ
7.033,33 Kč/1 kg

DENNÍ SÁČKY S ROZPUSTNÝM PRÁŠKEM A CITRÓNOVOU PŘÍCHUTÍ
Nutricode Inner Balance je založen na výtažku z květů růže stolisté, který podporuje fyziologické procesy odstraňující odpadní látky z těla a pomáhá
udržovat acidobazickou rovnováhu. Zinek příznivě ovlivňuje fungování imunitního systému a chrání buňky před oxidačním stresem, společně s vápníkem
pomáhá udržovat zdravé kosti. Hořčík a železo mají vliv na snížení únavy a vyčerpání. Draslík a měď podporují správnou funkci nervového systému.
Výtažek z kopřivy pomáhá vylučovat přebytečnou vodu z těla.

• trpíte častými
bolestmi hlavy,
• máte problém se
soustředěním,
• máte potíže vstát
ráno z postele.

ZKONTROLUJTE SI, ZDA
JE VÁŠ ORGANISMUS
PŘEKYSELENÝ!
Vyzkoušejte test zdarma,
který naleznete na
stránkách
nutricode.fmworld.com.
Pamatujte! I nepatrná
změna pH krve může být
nebezpečná. Optimální
úroveň je 7,35 až 7,45.
Zvýšená hladina může
mít za následek vážné
zdravotní komplikace.
Ledviny, plíce, pokožka,
svaly a kosti jsou v tomto
případě nejzranitelnější.
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INNER BALANCE

KAPSLE NA NOC
Kapsle na noc, díky přítomnosti
výtažku z meduňky a chmelu,
usnadňují usínání a poskytují
klidný spánek, který přispívá k
dalšímu odkyselení těla.

Užijte 2 kapsle na noc, zapijte je dostatečným
množstvím vody (alespoň 1 sklenicí).

Obsah sáčku rozpusťte ve 200 ml vody. Užívejte 2x denně 1 sáček.

ZDRAVÝ ZVYK
• vypijte okolo 2,5 litru vody denně
• jezte alkalizující potraviny, například zelenou
listovou zeleninu, čerstvé ovoce, ořechy,
semena a zdravé oleje
• dbejte na každodenní fyzickou aktivitu
• doplňte stravu o potravinové doplňky
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PROBLÉM VELKÉ VÁHY

SLIM EXTREME
DOPLNĚK STRAVY

podporuje hubnutí, snižuje chuť k jídlu
obsahuje glukomannan, který je vysoce účinný při redukci hmotnosti

Nejčastější příčinou nadváhy jsou nesprávné stravovací návyky a nezdravý životní styl. Obezita je
nejen estetickým problémem – vede ale také k rozvoji mnoha závažných onemocnění. Pokud se o
sebe nebudete starat, může v budoucnu dojít k rozvoji cukrovky, srdečních chorob, hypertenze a
osteoartikulárním degenerativním problémům.

zhubněte a udržte si krásnou pleť
Nutricode Slim Extreme je kombinací složek podporujících hubnutí snížením chuti k jídlu.
Jedinečný systém „All Day Weight Control” je určen pro všechny, kteří chtějí racionálním
způsobem snížit svou váhu. Při využití hubnoucí diety umožňuje zachovat krásnou pleť.
Produkt je vhodný pro vegetariány a vegany.

180 POTAHOVANÝCH TABLET + 30 ŠUMIVÝCH TABLET
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

ZKONTROLUJTE SI SVOU HODNOTU BMI! MEZI NUTRIČNÍMI ODBORNÍKY SE JEDNÁ O
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SYSTÉM URČENÍ SPRÁVNÉ VÁHY.

BMI =

HMOTNOST (kg)
VÝŠKA X VÝŠKA (m)

1.899,00 KČ
5.552,63 Kč/1 kg

< 18,49 PODVÝŽIVA

18,5-24,99 NORMÁLNÍ VÁHA
> 25 NADVÁHA

POTAHOVANÉ
TABLETY

ŠUMIVÉ TABLETY S
HROZNOVOU PŘÍCHUTÍ

Vytvořené na bázi inovativní
složky – glukomannanu
– který má v kombinaci s
nízkokalorickou dietou účinný
vliv na snížení váhy. Chrom
pomáhá udržovat normální
hladinu glukózy v krvi tím, že
snižuje chuť na sladké a touhu
svačit mezi jídly. Podporou
vyvážené stravy je rovněž
zinek, který zajišťuje správný
metabolismus sacharidů,
mastných kyselin a makroživin,
stejně jako pomáhá při správné
syntéze proteinů podílejících
se na metabolismu. Na druhé
straně, výtažek z garcínie
kambodžské je zdrojem
kyseliny hydroxycitrónové
(HCA), která zpomaluje tvorbu
tělesného tuku.

Jsou určeny k doplnění vitamínů
a minerálů, které ztrácíme tím,
že snižujeme množství denního
příjmu potravy. Rovněž některé
typy diet mají sami o sobě vliv
na ztrátu vitamínů a minerálů.
Tablety SLIM EXTREME jsou
perfektním doplňkem při dietě:
jedná se o sadu pečlivě vybraných
vitamínů a minerálů, potřebných
pro zachování krásné pleti. Vitamín
C podporuje produkci kolagenu,
který je nezbytný pro řádnou
funkci pokožky. Biotin pečuje o
řádný energetický metabolismus a
makroživiny. Společně s vitamínem
B2 pomáhá zachovat zdravou pleť.
Vápník má vliv na správnou funkci
trávicích enzymů.

Užívejte 2 tablety 3x denně. Zapijte je
dostatečným množstvím vody (1 nebo 2
sklenicemi).

Využijte bezplatné online kalkulačky! Běžte na
nutricode.fmworld.com.
Pomocí kalkulačky BMR si také vypočítejte svou denní potřebnou
dávku kalorií. Připravili jsme pro vás dietní program a řadu výživových
doporučení.
Pokud je váš BMI index příliš vysoký nebo máte pocit, že potřebujete shodit pár
kilogramů, neodkládejte to – již dnes se začněte věnovat svému zdraví a budoucnosti!
Strava nemusí být složitá a díky modernímu doplňku zapomenete na pocit hladu! Cesta
k vysněné postavě je jednodušší, než si myslíte.
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Rozpusťte 1 tabletu denně ve sklenici vody
(200 ml) a vypijte před jídlem.

GLUKOMANNAN – ZABIJÁK CHUTI K JÍDLU
Glukomannan je vláknina rozpustná ve vodě, extrahovaná z rostliny
s názvem Amorphophallus Konjac (zmijovec indický). Rozprostírá se v
žaludku a vyplňuje ho, čímž budí dojem sytosti. Díky tomu je vyslán
signál do centra sytosti v mozku, že nejsme hladoví. To pomáhá snížit
počet a velikost jídel. Výzkumy ukazují, že použití glukomannanu spolu
s nízkokalorickou dietou, snižuje hmotnost u obézních lidí v průměru o
3 kg za měsíc1. Aby mohl glukomannan dělat svou práci, ujistěte se, že
jste tablety užili s dostatečným množstvím vody.
Birketvedt GS. „Zkušenosti s třemi různými dopňky stravy, určenými k snižování hmotnosti.”
Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

1
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NEDOVOLTE, ABY
NEDOSTATEK ENERGIE
ZNIČIL VAŠE PLÁNY!

VITALITY BOOST
DOPLNĚK STRAVY

denní dávka energie pro vaše tělo a mysl
regenerace životních sil
Složení dokonale sladěných surovin, které ovlivňují
tok fyzické a psychické energie v průběhu celého
dne a hodnotnější odpočinek v noci.

30 SÁČKŮ + 60 POTAHOVANÝCH KAPSLÍ
300 g + 48 g | 801003

1.899,00 KČ
5.456,90 Kč/1 kg

Práce, děti, koníčky a záliby – jak vše sladit, když má den jen 24 hodin? Pokud již nechcete řešit tato
obtížná rozhodnutí, pečujte o svou vitalitu! Zlepšete svou psycho-fyzickou kondici a nabijte své baterie
vitální energií!
ZKONTROLUJTE, ZDA SE I VÁS TÝKÁ PROBLÉM S NEDOSTATKEM ENERGIE:
• vstáváte z postele unavení,

• po práci již nemáte energii,

• snadno se rozptýlíte,

• dáváte přednost jízdě autem
před procházkou,

• vzdáte předem
naplánovanou činnost,
• usínáte během dne,

• postrádáte vášeň pro věc,
• vzdáte se setkání s přáteli,

• o víkendu nabíráte nové síly,
místo, abyste dělali něco
zajímavého,
• neučíte se tak rychle jako
dřív.

DENNÍ SÁČKY S TEKUTINOU
A POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ

TABLETY NA NOC

Denní dávka energie. Niacin, kyselina pantotenová
a riboflavin, posílené o kofein, přispívají ke snížení
únavy a vyčerpání. Kyselina pantotenová má navíc
vliv na činnost mozku. Vitamíny skupiny B podporují
normální energetický metabolismus, pečují o nervovou
soustavu a pomáhají udržovat správné psychologické
funkce. Thiamine (vitamín B1) je zodpovědný za správné
fungování srdce. Vitamín E chrání buňky před oxidačním
stresem.

Jsou bohatým zdrojem vitamínů a
minerálů. Složení tablet, urychlující
látkovou výměnu, vám pomůže v
noci dostatečně relaxovat a díky
tomu zvýšit energii v průběhu
celého dne. Chrom pomáhá
udržovat správnou hladinu
glukózy v krvi a zajišťuje správný
metabolismus makroživin. Hořčík
podporuje rovnováhu elektrolytů.
Selen pečuje o imunitní systém
a chrání buňky před oxidačním
stresem. Železo se podílí na
normálním přenosu kyslíku v těle.
Měď pomáhá udržovat normální
energetický metabolismus. Zinek
napomáhá správnému metabolismu
sacharidů a mastných kyselin,
zatímco piperin z černého pepře
podporuje trávení a vstřebání živin.

Konzumujte obsah 1 sáčku denně.
Produkt je vhodný pro vegetariány a vegany!

Užívejte 2 tablety na noc, zapijte je vodou.

ŽIVOT VE SPRÁVNÉM RYTMU
Pečujte o cirkadiánní rytmus těla. Mezi 22. a 2. hodinou v noci – ve
fázi hlubokého spánku – vaše tělo regeneruje a obnovuje vaši vitalitu.
Jedná se o drahocenný čas zvýšené biologické aktivity. Nicméně v
důsledku nevhodného životního stylu, nepravidelného odpočinku a
použití umělého osvětlení dochází k oslabení rytmu vašeho těla, což
může vést k poruchám spánku.

SÍLA VITAMÍNU E
PŘEMÝŠLEJTE, ČEHO BYSTE MOHLI DOSÁHNOUT, KDYBYSTE MĚLI DOSTATEK SIL! Vyměňte pantofle za
sportovní obuv, rozlučte se s pohovkou a vezměte své děti do parku.
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Tento známý antioxidant, nazývaný vitamínem mládí, nejen, že chrání
buňky před stárnutím, ale také snižuje pocit únavy. Strava bohatá na
vitamín E se proto doporučuje osobám, které jsou přepracované a
vystavené stresu.
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PŘIROZENÉ
POSÍLENÍ
VAŠÍ IMUNITY

PEČUJTE O SVOU
KRÁSU ZEVNITŘ!

Obnovte krásnou a bezchybnou pleť!
Získejte zdravé a silné nehty! Užijte si lesklé, ohromující vlasy!

Vitamín C je známý po celá léta, nicméně v poslední době
zažívá skutečnou renesanci. Stalo se tak díky nejnovějším
přehledům, které prokázaly jeho velký vliv na naší imunitu,
ale také připomněly jeho využití při průběhu řady nemocí.
Nedovolte, aby opakující se nachlazení zmařilo vaše plány!
Sáhněte po dávce zdraví přímo z přírody!

HAIR SKIN NAILS
DOPLNĚK STRAVY

složení Pro-Beauty
výtažek z granátového jablka
Dokonalé složení ingrediencí pro dosažení silných, lesklých
vlasů, sametové pokožky a zdravých nehtů. Složení
Pro-Beauty obsahuje měď, která ovlivňuje správnou
pigmentaci vlasů, železo, které tím, že napomáhá správnému
transportu kyslíku v těle a dělení buněk, pečuje o jejich
správný růst, zinek, který poskytuje stavební prvky pro
pěstování pevných nehtů, stejně jako vitamín E a výtažek
z granátového jablka. Komplex byl obohacen o pivovarské
kvasnice, vitamíny A, B2, B6, B12 a C, biotin a sirné
aminokyseliny působící prospěšně na vlasy, pokožku a
nehty.

IMMUNO

DOPLNĚK STRAVY
100% přírodní vitamín C z aceroly
Vitamín C pochází z přírodních výtažků ovoce acerola.
Acerola, zvaná též barbadoská třešeň, je super ovoce,
které obsahuje 30x více vitamínu C než citrón. Divoká růže
je naopak bohatá na bioflavonoidy, které jsou přírodním
antioxidantem. Pravidelný přísun vitamínu C pomáhá
pečovat o imunitní systém, a to zejména u osob, které cvičí a
provádějí manuální práci. Má příznivý vliv na zuby, pokožku,
kosti a nervový systém, chrání buňky před oxidačním
stresem. Produkt je vhodný pro vegetariány a vegany!

56 POTAHOVANÝCH TABLET
44,8 g | 801005

569,00 KČ
12.700,89 Kč/1 kg

Užijte 1 tabletu denně.
Zapijte vodou.

60 PASTILEK S PŘÍCHUTÍ ACEROLY A TŘEŠNÍ
72 g | 801004

499,00 KČ
6.930,56 Kč/1 kg

Užívejte dvě pastilky denně. Pomalu je cucejte.

VĚDĚLI JSTE, ŽE …
Bioflavonoidy jsou velice cenné
ingredience, vyskytující se převážně ve
slupce ovoce. Nejedná se o vitamíny,
nicméně některé z nich se běžně
označují jako vitamín P. Bioflavonoidy
tvoří skupinu přírodních antioxidantů a
jejich přirozeným zdrojem jsou například
šípky.
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PROSPĚŠNÉ SIRNÉ AMINOKYSELINY
Methionin a cystein jsou sirné aminokyseliny, které
lze nalézt v pivovarských kvasnicích. Jsou základním
prvkem keratinu – přírodního proteinu přítomného
v kůži, vlasech a nehtech. Kombinace metioninu,
cysteinu a Pro-Beauty složení, jehož součástí je
výtažek z granátového jablka s antioxidačními
vlastnostmi, je skutečným elixírem vaší krásy!
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V KOUZELNÉM
SVĚTĚ
PARFÉMŮ

Vůně jsou s námi od nepaměti, každý den
nás obklopují a okouzlují. V kombinaci
s příjemnou chvílí hluboko pronikají do
našich myslí. Parfémy zdůrazňují naši
osobnost, označují náš vkus a náladu. Mezi
našimi výjimečnými kolekcemi zaručeně
naleznete vůně, které vás budou inspirovat
ke snění a povzbudí vaše sebevědomí.
Budou jednoduše vaše!

PURE
Dámské
DŘEVITÉ

elegantní a noblesní
Smyslná, tajemná, nekonvenční
a elegantní... taková je skupina
dřevitých vůní. Tato adjektiva také
odpovídají charakteru žen, které si
je vybírají: ženy sebevědomé a ty,
které na sebe rády upozorňují.

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

395,00 KČ
7.900,00 Kč/1 l

S OVOCNOU NOTOU

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

PURE 422

PURE 425

Charakter: bezstarostný, jemný,
chladný

Charakter: prvotřídní, velmi stylový

100422

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, ananas,
vodní noty
Srdce:
jasmín, zimolez, růže
Základu:
pačule, bílé pižmo,
ambra

S KVĚTINOVOU NOTOU

ORIENTÁLNÍ

silné a nezkrotné

Vůně spojené se zeměmi Dálného
východu připomínají exotické
cesty, tajemná zákoutí a zajímavé
situace. Jsou ideální pro ženy
odvážné a smyslné.

PURE 09
100009

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

PURE 101
100101

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

PURE 257
100257

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

PURE 263
100263

Charakter: silný, klasický
Vonné noty:
Hlavy:
aldehyd, ovocné noty,
citrusové ovoce
Srdce:
konvalinka, heliotrop,
jasmín, tuberóza
Základu:
pižmo, tropické dřevo

30 | FEDERICO MAHORA / PURE DÁMSKÉ

100425

Vonné noty:
Hlavy:
hruška, kardamom,
bergamot
Srdce:
plumérie, frézie, jasmín,
fialka
Základu:
vanilka, santalové dřevo,
pižmo

PURE 402
100402

Charakter: lákavý, plný extrémů
Vonné noty:
Hlavy:
růžový pepř, grapefruit,
mandarinka
Srdce:
káva, plumérie, pivoňka
Základu:
pižmo, vanilka, noty dřeva

PURE 404
100404

Charakter: podmanivý, svůdný
Vonné noty:
Hlavy:
liči, konvalinka,
mandarinka
Srdce:
tuberóza
Základu:
santalové dřevo, pižmo

PURE 423
100423

Charakter: elegantní, smyslný,
náladový
Vonné noty:
Hlavy:
hruška, nektarinka,
mandarinka, bergamot
Srdce:
kosatec, frézie, jasmín,
květ afrického pomeranče
Základu:
vanilka, boby tonka,
heliotrop, cedrové dřevo

PURE 424
100424

Charakter: romantický, pohádkový,
plný výrazu
Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, jablko,
broskev
Srdce:
jasmín, lilie, konvalinka
Základu:
santalové dřevo, vanilka,
pižmo, heliotrop

S OVOCNOU NOTOU

PURE 12
100012

Charakter: hypnotizující, svůdný
Vonné noty:
Hlavy:
mučenka
Srdce:
jasmín, gardénie
Základu:
vanilka, javor, vetiver

PURE 98
100098

Charakter: svěží, jemný

S VANILKOVOU NOTOU

PURE 417
100417

Charakter: fascinující, svůdně sladký
Vonné noty:
Hlavy:
květ jabloně, bazalka,
nektarinka
Srdce:
heliotrop, gardénie,
slizoplod
Základu:
santalové dřevo, pižmo,
vanilka, dubový mech,
cedrové dřevo

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

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 413

Vonné noty:
Hlavy:
guava, malina, bergamot,
kokos
Srdce:
leknín, růže, paprika,
magnólie
Základu:
santalové dřevo, vanilka,
káva, karamel

100413

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

PURE 26
100026

Charakter: hřejivý, obklopující

S KOŘENITOU NOTOU

PURE 24
100024

PURE 173
100173

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

PURE 177
100177

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

S AMBROVOU NOTOU

PURE 32
100032

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

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

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

395,00 KČ
7.900,00 Kč/1 l

S ALDEHYDOVOU NOTOU

KVĚTINOVÉ

krásné a ženské

Nejkomplexnější skupina vůní,
můžete směle experimentovat
s vůněmi a měnit je v závislosti
na příležitostech. Romantický,
osmělený a smyslný charakter
těchto parfémů byl vytvořen s
cílem zdůraznit ženskost.  

PURE 21
100021

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

PURE 418
100418

Charakter: elegantní, moderní,
dynamický
Vonné noty:
Hlavy:
jablko, vodní noty, fialka
Srdce:
růže, aldehydy, gardénie
Základu:
pižmo, santalové dřevo,
ambra

PURE 29

PURE 400

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

Charakter: horký, tropický

Charakter: optimistický, vyzývavý

Vonné noty:
Hlavy:
marakuja, červený rybíz
Srdce:
brambořík, pivoňka
Základu:
pižmo, pačule

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, rulík zlomocný
Srdce:
leknín, ibišek, granátové
jablko
Základu:
pižmo, cedr

100020

100029

PURE 125
100125

100400

PURE 412

Charakter: spřádající, optimistický

100412

Vonné noty:
Hlavy:
citrusy, zelený hrášek,
mandarinka
Srdce:
zelené jablko, gardénie,
durman, pralinky
Základu:
jabloň, cedr, mandle

Charakter: plný emocí, pulzující
Vonné noty:
Hlavy:
šampaňské, ovocné noty
Srdce:
broskvový květ
Základu:
ambra, bílé pižmo,
noty dřeva

PURE 180

PURE 415

Charakter: svůdný, proměnlivý

Charakter: sexy, sladký a svěží
zároveň

100180

100415

PURE 10

Vonné noty:
Hlavy:
liči, malina, růže
Srdce:
frézie, konvalinka, cedr
Základu:
vanilka, ambra, vetiver

Charakter: stimulující, sladký

PURE 181

Vonné noty:
Hlavy:
jahody, ostružiny, pižmo
Srdce:
májová růže, růže, pivoňka
Základu:
pryskyřice, kašmírové
dřevo, pralinky

Charakter: hravý a koketní

PURE 416

S OVOCNOU NOTOU
100010

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

PURE 17
100017

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

PURE 25
100025

Charakter: hladký, trochu odvážný
Vonné noty:
Hlavy:
zelené jablko,
vodní akcenty
Srdce:
jasmín, frézie, kosatec,
mučenka
Základu:
santalové dřevo, cedr,
vanilka
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100181

Vonné noty:
Hlavy:
červený rybíz, citrusy,
leknín
Srdce:
konvalinka, cukr, rákos,
růže
Základu:
cedr, pižmo

PURE 271
100271

Charakter: lehce koketní, ale mírný
Vonné noty:
Hlavy:
kiwi, papája, granátové
jablko
Srdce:
konvalinka, orchidej, ibišek
Základu:
cedr, ambra

PURE 272
100272

Charakter: svěží a povzbuzující
Vonné noty:
Hlavy:
lístky rybízu, frézie, malina,
mandarinka
Srdce:
kosatec, fialka, mimóza
Základu:
santalové dřevo, vanilka,
pižmo

100416

Charakter: bezstarostný,
plný okouzlujícího šarmu
Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, sicilský citrón,
červené bobule,
klementinka
Srdce:
nektarinka, jasmín, frézie
Základu:
pižmo, cedrové dřevo

PURE 420
100420

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

PURE 20
Charakter: svůdný, smyslný
Vonné noty:
Hlavy:
vonokvětka, černý čaj,
bergamot
Srdce:
růže, frézie, magnólie,
orchidej
Základu:
pižmo, pačule

PURE 97
100097

Charakter: rozkošný, sametový
Vonné noty:
Hlavy:
frézie, konvalinka, růže
Srdce:
lilie, gardénie, palma,
narcis
Základu:
černý rybíz, pižmo,
dubový mech

PURE 132
100132

Charakter: exkluzivní, intenzivní
Vonné noty:
Hlavy:
zázvor, kardamom,
pepř, pomeranč
Srdce:
tuberóza, kokos, gardénie,
pivoňka
Základu:
ambra, pižmo

PURE 183
100183

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

PURE 401
100401

Charakter: sladký, hravý
Vonné noty:
Hlavy:
růžový pepř, červený rybíz
Srdce:
jasmínové lístky, růže,
pivoňka
Základu:
panna cotta, pačule, pižmo

S VODNÍ NOTOU

SE ZELENOU NOTOU

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 07

PURE 01

PURE 414

Charakter: vyrovnaný, mírný

Charakter: chladný a teplý zároveň

Charakter: nezávislý, velmi ženský

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

Vonné noty:
Hlavy:
citrón, čaj, brusinky
Srdce:
jasmín, pivoňka, leknín
Základu:
noty dřeva, pačule

Vonné noty:
Hlavy:
kaktus
Srdce:
růžová frézie, jasmín, růže
Základu:
cedr, noty dřeva

100007

PURE 174
100174

Charakter: magický, blikající
Vonné noty:
Hlavy:
frézie, liči
Srdce:
lilie, magnólie, jasmín,
zázvor, pepř
Základu:
jantar, pižmo

100001

100414

PURE 81
100081

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

svůdné a lákavé

Skupina cypřišových vůní
evokuje vůni hedvábných šátků a
elegantních rukaviček. Je vhodná
pro ženy se silným charakterem,
zajímavé a smyslné. Cypřišová
nota vám dodá odvahu.

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

395,00 KČ
7.900,00 Kč/1 l

S KVĚTINOVOU NOTOU

S OVOCNOU NOTOU

PURE 421

PURE 05

Charakter: nepopíratelně ženský,
ostrý

Charakter: zajímavý, moderní

100421

Vonné noty:
Hlavy:
grapefruit, broskev,
zelené listy
Srdce:
růže, pomerančový květ,
tuberóza, pivoňka, kosatec
Základu:
pačule, ambra, vanilka,
pižmo

100005

Vonné noty:
Hlavy:
frézie, gardénie
Srdce:
santalové dřevo,
růže, koriandr
Základu:
vanilka, vetiver, pačule

PURE 16
100016

Charakter: báječný, fascinující

S DŘEVITOU NOTOU

PURE 18
100018

Charakter: zářivý, půvabný

Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, hruška,
zelené noty
Srdce:
orchidej
Základu:
pačule, karamel

PURE 34
100034

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

PURE 80
100080

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

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

S OVOCNOU NOTOU

CITRUSOVÉ

radostné a energické

Jste družné, veselé a energické?
Oceníte svobodu, pevnou vůli a
pohodlí v každé situaci? Citrusové
vůně vám dodají energii, zdůrazní
váš temperament a naplní vás
optimismem.

S OVOCNOU NOTOU

PURE 419
100419

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

S CITRÓNOVOU NOTOU

PURE 33
100033

Charakter: osvěžující, radostný
Vonné noty:
Hlavy:
mango, sicilský citrón,
jablko
Srdce:
jasmín, bambus, bílá růže
Základu:
cedr, ambra
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S MANDARINKOVOU NOTOU

S POMERANČOVOU NOTOU

PURE 23

PURE 06

Charakter: smyslný s trochou
sladkosti

Charakter: éterický, diskrétní

100023

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

100006

Vonné noty:
Hlavy:
citrón, bergamot, máta
Srdce:
pomeranč, zelený čaj
Základu:
dubový mech, ambra
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PURE
Pánské

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

395,00 KČ
7.900,00 Kč/1 l

S DŘEVITOU NOTOU

CYPŘIŠOVÉ

smyslné, přitahující
pozornost

V této skupině dominují vůně
odvážné, rozhodné, stylové a
elegantní. Jejich výrazné a zároveň
svěží aroma zůstane ve vaší
paměti nadlouho.

PURE 56
100056

Charakter: probouzející smysly,
vibrující
Vonné noty:
Hlavy:
grapefruit, levandule, květ
muškátového oříšku, hloh
Srdce:

malina, heliotrop, karafiát

Základu:

cedr, pryskyřice, jalovec

S AMBROVOU A PIŽMOVOU NOTOU

PURE 110
100110

Charakter: lehce drzý, vzpurný
Vonné noty:
Hlavy:
levandule, bergamot, kardamom
Srdce:

pomerančový květ, konvalinka

Základu:

pižmo, ambra, vanilka

S LEVANDULOVOU NOTOU

FOUGÉRE

svůdně mužské

Vytvořeny pro muže, kteří ocení
klasiku a dodržují tradiční mužské
zákony. Jedná se o kompozice,
které zdůrazňují profesionalitu a
styl zralých mužů.

PURE 54
100054

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

PURE 63
100063

Charakter: svůdný, provokující
Vonné noty:
Hlavy:
citrón, růžový pepř
Srdce:
levandule, pomerančový
květ
Základu:
pačule, cedr, ambra

PURE 68

PURE 189

S KAPRADINOVOU NOTOU

Charakter: nezbytný, silný

100043

100189

PURE 43

Vonné noty:
Hlavy:
anýz, červený pepř,
grapefruit
Srdce:
malina, levandule
Základu:
heliotrop, vetiver

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

PURE 464
100464

PURE 135

Charakter: dovolenkový,
ctižádostivý, svěží

100135

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, citrón, levandule,
meloun, listy ananasu
Srdce:
jalovec, frézie, koriandr
Základu:
santalové dřevo, dubový
mech, pižmo, cedrové
dřevo

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

100068

Charakter: charismatický, stimulující
Vonné noty:
Hlavy:
citrón, bergamot
Srdce:
kosatec, levandule,
kardamom
Základu:
tabák, cedr, santalové
dřevo
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PURE
Pánské
ORIENTÁLNÍ

silné, oslnivé

Jsou zvláštně intenzivní,
silné, provokativně stimulující
představivost. Ideální pro
podzimní a zimní dny a zvláštní
příležitosti. Jedná se o vůně pro
sebevědomé muže.

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

395,00 KČ
7.900,00 Kč/1 l

S KVĚTINOVOU NOTOU

S AMBROVOU NOTOU

S KOŘENITOU NOTOU

PURE 52

PURE 64

PURE 224

100052

100064

100224

Charakter: chytlavý, temperamentní

Charakter: vkusný a smyslný

Charakter: sladký, svůdný

Vonné noty:
Hlavy:
jablko, bergamot, máta
Srdce:
jasmín, pelargónie,
levandule
Základu:
skořice, hřebíček, pižmo

Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, cedr, anýz
Srdce:
rozmarýn, květ olivovníku
Základu:
pižmo, guajak, boby tonka

PURE 458

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, grapefruit, tráva
Srdce:
šafrán, fialka, jasmín,
muškátový oříšek
Základu:
cukrová třtina, vanilka,
ambra

Charakter: orientální, ale osvěžující

100459

PURE 465
100465

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

100458

Vonné noty:
Hlavy:
máta, koriandr
Srdce:
černý pepř, ambra, vetiver
Základu:
dubový mech, pačule,
vanilka

PURE 459

Charakter: extrovertní, ohromující
Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, grapefruit,
pryskyřice elemi
Srdce:
paprika, skořice, šafrán
Základu:
tóny kůže, vetiver, tabák

PURE 466
100466

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

S VODNÍ NOTOU

DŘEVITÉ

klasické a moderní

Romantické, tajemné, teplé a
ušlechtilé vůně dřeva dodávají
víru ve vlastní schopnosti. Vůně
se vyznačují pryskyřičným, lesním
aromatem. Kompozice určené pro
elegantní muže.

PURE 457
100457

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

PURE 460
100460

Charakter: svěží, nadčasový,
bez zábran
Vonné noty:
Hlavy:
citrón, jablko, bazalka,
bergamot, hřebíček
Srdce:
růže, pepř, jasmín,
kardamom, muškátový
oříšek, konvalinka
Základu:
cedrové dřevo, pižmo,
vanilka

PURE 462

PURE 469

Charakter: balancující mezi půvabem
a minimalismem

Charakter: moderní, energický,
kovový

Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, citrón,
mořské tóny
Srdce:
pomerančový květ,
skořice, dubový mech
Základu:
kašmírové dřevo, pačule,
ambra, pižmo

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, ananas, listy
černého rybízu
Srdce:
vodní tóny, kašmírové
dřevo, kardamom
Základu:
pačule, santalové dřevo,
pižmo

S CITRUSOVOU NOTOU

S OVOCNOU NOTOU

PURE 461

PURE 55

Charakter: energický, osvěžující,
dynamický

Charakter: lehký, s náznakem
elegance

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, mandarinka,
limetka, listy břečťanu,
růžový grapefruit
Srdce:
muškátový oříšek,
levandule, šalvěj
Základu:
pižmo, cedrové dřevo,
santalové dřevo, pačule

Vonné noty:
Hlavy:
koriandr, jablko
Srdce:
kadidlo, sečuánský pepř
Základu:
vanilka, tóny dřeva

100462

100461

100469

100055

PURE 468
100468

Charakter: rozhodný, zralý, vyzývavý
Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, skořice,
ananas
Srdce:
cedrové dřevo, pačule,
boby tonka
Základu:
ambra, pižmo, guajakové
dřevo
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PURE
Pánské

PHEROMONE

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

395,00 KČ
7.900,00 Kč/1 l

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

465,00 KČ
9.300,00 Kč/1 l

SE ZELENOU NOTOU

VODNÍ

chladivé a inspirující
Inspirované osvěžujícím vánkem,
dobrodružnými dovolenými a
letním deštěm. Jednoduché,
moderní, radostné a nezavazující.
Osvědčí se v situacích, kdy si
můžete dovolit více svobody.

PURE 451
100451

Charakter: čistý, energizující
Vonné noty:
Hlavy:
vodní tóny, rozmarýn
Srdce:
kardamom, sekvoj
Základu:
pižmo, pačule

PURE 463
100463

Charakter: byznysový, nicméně
nekonvenční
Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, kardamom,
yuzu
Srdce:
rozmarýn, akordy mořské
vody, pelargónie
Základu:
cedrové dřevo, vetiver,
dubový mech

CITRUSOVÉ

svěží a stimulující

Vůně lehké, velmi osvěžující a
energizující, navržené speciálně
pro muže duchem mladé, milující
život. Dodávají pocit odpočinku a
relaxace, ale zároveň povzbuzují
k aktivitě.

S VODNÍ NOTOU

S POMERANČOVOU NOTOU

S MANDARINKOVOU NOTOU

PURE 467

PURE 93

PURE 134

Charakter: dobrodružný,
lehký a prchavý

Charakter: moderní, vibrující

Charakter: osvěžující, podmanivý

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

Vonné noty:
Hlavy:
hořký pomeranč, citrón,
bergamot
Srdce:
rozmarýn, mořská tráva,
fialka
Základu:
pačule, cedr, ambra

100467

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, mandarinka,
máta peprná
Srdce:
tóny moře, zázvor,
kardamom, levandule
Základu:
labdanum, cedrové dřevo,
ambra, pižmo

S CITRÓNOVOU NOTOU

PURE 57
100057

Charakter: plný slunce, velkolepý
Vonné noty:
Hlavy:
švestka, jablko, bergamot
Srdce:
skořice, růžový pepř
Základu:
vanilka, jamajský rum
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100093

100134

PURE 452
100452

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

Hledáte pověstnou
tečku nad „i” při plánování
dokonalého rande?  ZVOLTE
FEROMONY!

Buďte zapamatovatelní. Díky
těmto parfémům vůči vám nikdo
z vašeho okolí nebude lhostejný!
Feromony jsou látky bez zápachu,
přidávané do parfémů pro zlepšení
jejich stimulačních účinků. Jedná
se o tajnou zbraň, jejímž posláním
je zvýšit přitažlivost a sebevědomí.
Svádění ještě nikdy nebylo tak
snadné!

Dámské
05

120005

10

120010

18

120018

33

120033

23

120023

FLIRT

101

120101

ÚSPĚCH

81

120081

98

120098

ŠARM

97

120097

173

120173

Pánské
SVÁDĚNÍ

52

120052

110

120110

ÚSPĚCH

64

120064

134

120134

SEBEVĚDOMÍ

43

120043

56

120056
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INTENSE
Hledáte opravdu
dlouhotrvající vůni?

SÁHNĚTE PO INTENSE!
Užijte si svou oblíbenou vůni po
neuvěřitelně dlouhou dobu!
Parfemace až 30 %!

Dámské

PARFÉMY

Objem: 50 ml

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

KVĚTINOVÉ

S DŘEVITOU NOTOU

INTENSE 10

INTENSE 33

INTENSE 56

INTENSE 17

S MANDARINKOVOU NOTOU

S AMBROVOU A PIŽMOVOU NOTOU

INTENSE 23

INTENSE 110

INTENSE 25

110025 | okouzlující kompozice
Parfémovaná voda (16 %)
Parfém (20 %)

INTENSE (24-30%)

CYPŘIŠOVÉ

S CITRÓNOVOU NOTOU

110017 | síla svádění
Toaletní voda (méně než 16 %)

CITRUSOVÉ

| Parfemace: 24%

S OVOCNOU NOTOU
110010 | vůně, která provokuje

Kolínská voda (3-5%)

Pánské

| Parfemace: 30%

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

INTENSE 97

110033 | osvěžující a energická

110023 | romantická a radostná

ORIENTÁLNÍ

110097 | vždy stylová

S KVĚTINOVOU NOTOU

SE ZELENOU NOTOU

INTENSE 09

INTENSE 81

110009 | odhalte tajemství

110081 | svěží a jemná

S OVOCNOU NOTOU

S ALDEHYDOVOU NOTOU

INTENSE 98

INTENSE 21
110021 | klasická

110098 | obchodní elegance

S KOŘENITOU NOTOU

INTENSE 173

110173 | exotická cesta

110056 | jednoznačně moderní

110110 | osvobozující, mužný a
statečný

ORIENTÁLNÍ
S KVĚTINOVOU NOTOU

INTENSE 52

110052 | definice muže 21. století

S AMBROVOU NOTOU

INTENSE 64

110064 | síla elegance

FOUGÉRE  
S KAPRADINOVOU NOTOU

CYPŘIŠOVÉ
S OVOCNOU NOTOU

INTENSE 05

110005 | podněcuje smysly

S DŘEVITOU NOTOU

INTENSE 18

INTENSE 43

110043 | protijed nudy

CITRUSOVÉ
S MANDARINKOVOU NOTOU

INTENSE 134

110134 | podstata lehkosti

110018 | jemná provokace
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MINI KLASIKY

NAJDĚTE SVŮJ STYL!

TOALETNÍ VODY
Objem: 30 ml

Toaletní vody určené pro dívky a chlapce, kteří teprve začínají své dobrodružství
s parfémy. EXPERIMENTUJTE S MÓDOU!

220,00 KČ
7.333,33 Kč/1 l

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 15 ml

180,00 KČ

Dívky
KVĚTINOVÉ

Chlapci
FOUGÉRE

S OVOCNOU NOTOU

S OVOCNOU NOTOU

S LEVANDULOVOU NOTOU

Zní to lahodně, že?

Výborný společník!

Charakter: provokující, flirtující

FM 600

FM 601

Charakter: radostný, dívčí

Charakter: svěží a energizující

Vonné noty:
Hlavy:
třešeň, mandarinka,
zelené tóny
Srdce:
malina, jasmín, růže
Základu:
santalové dřevo, ambra

Vonné noty:
Hlavy:
citrón, jalovec, kardamom
Srdce:
jablko, levandule,
pelargónie
Základu:
cedr, vanilka, boby tonka

12.000,00 Kč/1 l

Vůně dostupné pouze do
vyprodání zásob!

Oblíbenou vůni chcete mít vždy
při sobě. Nošení celého flakonu
však může být problematické.
Řešením je parfém v mini
verzi  - ideální do kabelky!

ORIENTÁLNÍ
FM 237*

Vonné noty:
Hlavy:
exotické ovoce, černý rybíz
Srdce:
pivoňka, jasmín, švestka
Základu:
vanilka, pižmo, ambra

KVĚTINOVÉ
S ORIENTÁLNÍ NOTOU

FM 239*

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

DŘEVITÉ
S KVĚTINOVOU NOTOU

FM 241*

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

Luxusní kolekce obsahuje široký výběr parfémů a parfémovaných vod v originálních flakonech, které
podtrhují jejich krásu.
S OVOCNOU NOTOU

CYPŘIŠOVÉ

svůdné a lákavé

PARFÉMY

FM 149

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

Vonné noty:
Hlavy:
bílý čaj, rýže basmati
Srdce:
třešňový květ, plumérie,
heliotrop
Základu:
pižmo, tanakové dřevo,
vanilka

11.000,00 Kč/1 l

Charakter: radostný a smyslný

550,00 KČ

FM 192

Charakter: podmanivý, sladký
Vonné noty:
Hlavy:
hruška, pomerančový květ
Srdce:
gardénie tahitská, lilie
Základu:
med, pačule

FM 362

S DŘEVITOU NOTOU

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

Charakter: nezbytný, silně prachový

Charakter: ohromující, svůdný

FM 357

Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, růžový pepř
Srdce:
růže, mimóza, kosatec,
pačule
Základu:
vanilka, santalové dřevo,
boby tonka

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%
S ORIENTÁLNÍ NOTOU

650,00 KČ
13.000,00 Kč/1 l

FM 356

Charakter: exotický, sexy
Vonné noty:
Hlavy:
fialka, plumérie
Srdce:
jasmín, vonokvětka
Základu:
pačule, pižmo

Parfém 30 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
18.333,33 Kč/1 l
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PARFÉMOVANÉ VODY

S DŘEVITOU NOTOU

ORIENTÁLNÍ

silné a nezkrotné

FM 363

Parfemace: 16% | Objem: 100 ml

Vonné noty:
Hlavy:
šafrán, cypriol, labdanum
Srdce:
agar (oud), turecká růže,
bulharská růže
Základu:
agar (oud), guajakové
dřevo, pačule

6.600,00 Kč/1 l

S KOŘENITOU NOTOU

FM 366

660,00 KČ

Charakter: hypnotizující, exotický

Charakter: vzpurný, městský, sexy,
s drápy
Vonné noty:
Hlavy:
růžový pepř, pomerančový
květ, hruška

FM 364

Srdce:

káva, jasmín

Základu:

vanilka, pačule, cedr

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

Charakter: odvážný, zajímavý

690,00 KČ

Vonné noty:
Hlavy:
pomerančový květ,
kardamom
Srdce:
agar (oud), růže, kůže
Základu:
šafrán, vanilka,
dřevité noty

13.800,00 Kč/1 l

S OVOCNOU NOTOU

FM 286

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

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

S MANDARINKOVOU NOTOU

CITRUSOVÉ
FM 142

FM 162

FM 359

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

Vonné noty:
Hlavy:
květový med
Srdce:
růže, vanilka
Základu:
pižmo, pačule

Vonné noty:
Hlavy:
jasmín, heliotrop
Srdce:
kořen kosatce,
kašmírové dřevo
Základu:
ambra, vanilka

Charakter: provokující, návykový

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ

Charakter: klasický, mírně sladký

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

Charakter: magnetický, intenzivní

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

690,00 KČ

radostné a energické

FM 296

Charakter: propracovaný, klasický
Vonné noty:
Hlavy:
opuncie, zelená mandarinka,
hruška, bergamot
Srdce:
lilie, jasmín, kardamom,
narcis
Základu:
olivovník, santalové dřevo,
cedr

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

690,00 KČ
13.800,00 Kč/1 l

13.800,00 Kč/1 l

11.000,00 Kč/1 l
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S OVOCNOU NOTOU

DŘEVITÉ

propracované a elegantní

FM 319

Charakter: odvážný, nejednoznačný
Vonné noty:
Hlavy:
citrusy, zelené tóny
Srdce:
fík, kaviár
Základu:
dřevo fíkovníku, pižmo

S CITRUSOVOU NOTOU

KVĚTINOVÉ

velmi ženské

FM 298

Charakter: plný energie, svěží
Vonné noty:
Hlavy:
citrusy, pivoňka
Srdce:
růže, vonokvětka
Základu:
pačule, santalové dřevo

Parfém 30 ml | Parfemace: 20%

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

23.000,00 Kč/1 l

11.000,00 Kč/1 l

690,00 KČ

550,00 KČ

FM 358

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

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 360

Charakter: jemný, okouzlující
Vonné noty:
Hlavy:
limetka, květ grapefruitu
Srdce:
frézie, konvalinka,
bílé květy
Základu:
ambra, bříza

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

690,00 KČ
13.800,00 Kč/1 l

S KVĚTINOVOU NOTOU

FM 287

Charakter: vyzývavý, tajemný
Vonné noty:
Hlavy:
gardénie, zelené tóny
Srdce:
jasmín, mandle
Základu:
čínská lékořice, ambra,
pižmo, vanilka

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 313

Charakter: elegantní, přesvědčivý

FM 283

Charakter: provokující, sladký
Vonné noty:
Hlavy:
nektarinka, černý rybíz,
broskev
Srdce:
pomerančový květ,
divoká orchidej
Základu:
pižmo, jantar

Vonné noty:
Hlavy:
citrón, malina
Srdce:
pomerančový květ, jasmín
Základu:
pačule, bílý med

Parfémovaná voda 100 ml

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

5.500,00 Kč/1 l

Parfemace: 16%

550,00 KČ

870,00 KČ
17.400,00 Kč/1 l
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KVĚTINOVÉ

velmi ženské

S DŘEVITOU NOTOU

S OVOCNOU NOTOU

FM 320

FM 321

Charakter: romantický, trochu
tajemný
Vonné noty:
Hlavy:
ostružina, brusinka
Srdce:
fialka, růže z Damašku,
pivoňka
Základu:
pačule, santalové dřevo

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

650,00 KČ
6.500,00 Kč/1 l

Charakter: jemný, vyzývavý
Vonné noty:
Hlavy:
nektarinka, hruška,
broskev
Srdce:
jasmín, růže
Základu:
pižmo, cedr

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

FM 281

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

Parfém 30 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
18.333,33 Kč/1 l

650,00 KČ
6.500,00 Kč/1 l

FM 291

Charakter: okouzlující, šťavnatý
Vonné noty:
Hlavy:
malina, liči
Srdce:
frézie, růže
Základu:
pačule, vanilka

FM 322

Charakter: klidný, smyslný
Vonné noty:
Hlavy:
kdoule, grapefruit
Srdce:
jasmín, hyacint
Základu:
cedr, bílé pižmo

FM 323

Charakter: sladký, ženský

PARFÉMOVANÉ VODY

Parfemace: 16% | Objem: 100 ml

650,00 KČ
6.500,00 Kč/1 l

Vonné noty:
Hlavy:
jablko, vodní meloun, liči
Srdce:
magnólie, růže
Základu:
bílé pižmo, cedr

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 292

Charakter: exotický, osvěžující

FM 351

Charakter: vícerozměrný, smyslný
Vonné noty:
Hlavy:
broskev, frézie,
zelený absint
Srdce:
růže, kosatec
Základu:
santalové dřevo, pižmo,
ambra

Vonné noty:
Hlavy:
liči, švestka, jahoda, hruška
Srdce:
fialka, jasmín
Základu:
ambra, vanilka,
teakové dřevo

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 367

Charakter: stylový, rafinovaný,
exkluzivní
Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, mango, neroli,
mandarinka, grapefruit
Srdce:
fialka, pomerančový květ
Základu:
ambra, pižmo, cedr,
santalové dřevo

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

830,00 KČ
16.600,00 Kč/1 l

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 365

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

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l
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S VODNÍ NOTOU

FM 141

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

PARFÉMY

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 361

Charakter: optimistický, zářivý
Vonné noty:
Hlavy:
vodní noty, grapefruit,
citrón
Srdce:
gardénie, zelený hrášek,
bílé květy
Základu:
pižmo, noty dřeva
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PARFÉMY

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

KVĚTINOVÉ

velmi ženské

Parfemace: 20% | Objem: 50 ml

FM 297

Charakter: sexy, plný vášně

550,00 KČ

Vonné noty:
Hlavy:
čerstvé, sladké jablko
Srdce:
pomerančový květ,
bílá růže
Základu:
santalové dřevo, crème
brûlée, vanilka

FM 146

11.000,00 Kč/1 l

Charakter: prostoupený sladkostí,
tajemný

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

870,00 KČ

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

17.400,00 Kč/1 l

FM 352

FM 353

Vonné noty:
Hlavy:
pomerančový květ
Srdce:
jasmín
Základu:
pačule, med

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot
Srdce:
pomerančový květ, jasmín,
bulharská růže
Základu:
vanilka, karamelizovaný
cukr

Charakter: sametový, vzrušující

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 147

Charakter: nakažlivě sladký, chutný

Charakter: vkusný, svůdný
Vonné noty:
Hlavy:
liči, mandarinka, broskev
Srdce:
švestka, konvalinka, lilie
Základu:
vanilka, ambra, pižmo

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

650,00 KČ
13.000,00 Kč/1 l

FM 317

FM 318

FM 354

FM 355

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

Vonné noty:
Hlavy:
máta, citrón
Srdce:
červený pepř,
pivoňka, jasmín
Základu:
cedr, labdanum, cukr

Vonné noty:
Hlavy:
růže, brambořík,
květ bavlny
Srdce:
aroma tkanin
Základu:
kosatec, pižmo

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

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

690,00 KČ

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

13.800,00 Kč/1 l

13.000,00 Kč/1 l

13.000,00 Kč/1 l

Charakter: svůdný, smyslný

550,00 KČ

Charakter: lehký, energizující

Charakter: klidný, relaxační

650,00 KČ

Charakter: smyslný, svůdný

650,00 KČ

11.000,00 Kč/1 l
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KOLEKCE LUXUSNÍ
Pánská

S OVOCNOU NOTOU

CYPŘIŠOVÉ

svůdné a lákavé

FM 169

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

S VETIVEROVOU NOTOU

PARFÉMOVANÉ VODY

FM 151

Parfemace: 16% | Objem: 100 ml

Vonné noty:
Hlavy:
citrón, bergamot, zázvor
Srdce:
cedr, ambra
Základu:
africká pelargónie, pižmo

5.500,00 Kč/1 l

Charakter: propracovaný, působivý

550,00 KČ

FM 152

Charakter: elegantní, harmonický
Vonné noty:
Hlavy:
bergamot
Srdce:
pepř, kadidlo, kůže, tabák
Základu:
cedr

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

550,00 KČ
5.500,00 Kč/1 l

FM 329

Charakter: smyslný a moderní
Vonné noty:
Hlavy:
černý pepř, bergamot
Srdce:
levandule, koriandr
Základu:
vetiver

S OVOCNOU NOTOU

DŘEVITÉ

elegantní a noblesní

FM 195

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

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

550,00 KČ
5.500,00 Kč/1 l

FM 333

Charakter: chladný, dynamický
Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka, grapefruit,
bergamot
Srdce:
galbánum, fialka,
muškátový oříšek
Základu:
vetiver, pačule, cedr

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

650,00 KČ
6.500,00 Kč/1 l
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S NOTOU PAČULE

DŘEVITÉ

elegantní a noblesní

S LEVANDULOVOU NOTOU

FM 331

FOUGÉRE  

Charakter: smělý, plný energie

svůdně mužské

Vonné noty:
Hlavy:
hruška, pomeranč
Srdce:
muškátový oříšek
Základu:
pačule, kůže

FM 300

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

Parfém 50 ml | Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

FM 198

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

Parfém 50 ml
Parfemace: 20%

550,00 KČ
11.000,00 Kč/1 l

PARFÉMOVANÉ VODY

Parfemace: 16% | Objem: 100 ml

550,00 KČ
5.500,00 Kč/1 l

S KAPRADINOVOU NOTOU

FM 332

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

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

650,00 KČ
6.500,00 Kč/1 l

FM 327

FM 334

Vonné noty:
Hlavy:
grapefruit, růžový pepř
Srdce:
muškátový oříšek, zázvor,
jasmín
Základu:
vetiver, pačule, pryskyřice
labdanum

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

Charakter: divoký, silný
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Charakter: osvěžující, s náznakem
pikantnosti

FM 160

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

silné a nezkrotné

S KVĚTINOVOU NOTOU

S KOŘENITOU NOTOU

FM 302

FM 199

Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, koriandr,
kardamom
Srdce:
cedr, ambra
Základu:
růže, jasmín, frézie

Vonné noty:
Hlavy:
italská mandarinka, máta
Srdce:
skořice, turecká růže,
kardamom
Základu:
noty kůže

Parfémovaná voda 100 ml

Parfémovaná voda 100 ml

690,00 KČ

550,00 KČ

Charakter: bohatý, s více částmi

Charakter: klasický, velmi mužský

Parfemace: 16%

Parfemace: 16%

5.500,00 Kč/1 l

6.900,00 Kč/1 l

FM 336

Charakter: ušlechtilý,
odlišující vás v davu
Vonné noty:
Hlavy:
bergamot, pomerančový
květ, levandule, anýz
Srdce:
muškátový oříšek, leknín,
švestka, skořice, jalovčinky
Základu:
labdanum, pačule, kůže,
jantarová pryskyřice

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

650,00 KČ
6.500,00 Kč/1 l

FM 328

S DŘEVITOU NOTOU

Vonné noty:
Hlavy:
pepř
Srdce:
levandule, kardamom,
fenykl
Základu:
pačule, vanilka

Charakter: odlišný, moderní

Charakter: hladký, plný šarmu

FM 335

Vonné noty:
Hlavy:
růžové dřevo, kardamom,
pepř
Srdce:
vetiver, agar (oud)
Základu:
vanilka, ambra

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

Parfémovaná voda 100 ml

550,00 KČ

Parfemace: 16%

660,00 KČ

5.500,00 Kč/1 l

6.600,00 Kč/1 l

S OVOCNOU NOTOU

FM 325

Charakter: moderní, energizující
Vonné noty:
Hlavy:
mandarinka
Srdce:
neroli, kardamom
Základu:
pačule, cedr, absint

Parfémovaná voda 100 ml
Parfemace: 16%

690,00 KČ
6.900,00 Kč/1 l

FM 301

FM 326

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

Vonné noty:
Hlavy:
listy břízy
Srdce:
kardamom, africká fialka
Základu:
noty dřeva, pižmo

Parfémovaná voda 100 ml

Parfémovaná voda 100 ml

550,00 KČ

550,00 KČ

Charakter: energický, silný

Parfemace: 16%

5.500,00 Kč/1 l
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Charakter: svůdný, smyslný

Parfemace: 16%

5.500,00 Kč/1 l
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PÉČE O PLEŤ
PŘÍMO PRO
VÁS

Objevte kosmetiku, která je pro vaši pleť
nejlepší. Bohaté portfolio naší značky
nabízí vynikající kosmetickou řadu pro péči
o tělo a obličej. Dodává vaší pleti vitalitu,
navrací jí pevnost a zářivost. Zastavte čas a
učiňte svou pleť zdravou a krásnou. Dejte jí
to, co nejvíc potřebuje!

FEDERICO MAHORA

Denní péče o pokožku obličeje a těla může být snadná a zároveň zábavná! Spěch,
časté cestování - víceúčelová kosmetika je tím, co nyní každý ve světě kosmetiky
hledá. A to je to, čím je náš nový krém – navržen pro celou rodinu a všechny typy
pleti.
UNIVERZÁLNÍ PEČUJÍCÍ KRÉM
COMPLETE CARE CREAM

Komplexní péče pro celou rodinu! Jeho lehké, jemné složení
je vhodné pro všechny typy pleti, tedy i pro pleť citlivou
a děti od 3 let věku. Zanechává jemný ochranný film. Se
složkami, které optimálně hydratují a vyhlazují pokožku
obličeje, těla a rukou.
obsahuje kokosový a avokádový olej, které posilují
ochrannou bariéru pokožky
s panthenolem a alantoinem, které zklidňují a mají
protizánětlivé účinky
komplex vitamínů C a E, které zpomalují proces
stárnutí

30 ml |  501001

399,00 KČ
13.300,00 Kč/1 l

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

je řada produktů určených pro péči o pleť, založená na inovativní a přírodní
složce – ovesném beta-glukanu, který byl poměrně nedávno objeven vědci.
Tato univerzální kosmetika je určena pro ženy i muže, bez rozdílu věku. Její
účinky jsou úžasné!

30 ml

425,00 KČ

PLEŤOVÉ SÉRUM

14.166,67 Kč/1 l

FACE SERUM

Moderní, intenzivně působící
kosmetický přípravek pro všechny
typy pleti, vhodný zejména pro pleť
náchylnou na tvorbu akné, pokožku
citlivou, unavenou a suchou. Určen pro
pravidelnou péči, ráno i večer, místo
pleťového krému. Lze aplikovat na
části pleti a pokožky celého těla, které
vyžadují speciální ošetření.
neobsahuje žádné alergeny

30 ml | SR1

465,00 KČ
15.500,00 Kč/1 l

HYDRATAČNÍ
PLEŤOVÝ KRÉM | KN1

PLEŤOVÝ KRÉM PRO SMÍŠENOU
POKOŽKU | KP1

OBOHACUJÍCÍ PLEŤOVÝ
KRÉM | KT1

Hluboko hydratuje pokožku, která každý den
získává vitalitu a zdravý vzhled. Ovesný beta-glukan
podporuje syntézu kolagenu, kyselina hyaluronová,
laktát sodný a glycerin zabraňují vysychání pokožky
a estery vyšších mastných kyselin obnovují lipidovou
vrstvu pokožky.

Obsahuje vyživující a regenerační složky s lehce
promašťujícím účinkem. Beta-glukan aktivně obnovuje
pružnost pokožky, kokosový olej a bambucké máslo její
pevnost a estery vyšších mastných kyselin pomáhají
udržovat správnou hladinu hydratace.

Dokonale vybrané složky pokožku promašťují
a vytvářejí jemnou vrstvu, která ji chrání před
vysoušením a působením vnějších vlivů.

MOISTURISING FACE CREAM

Problém: pleť suchá a dehydratovaná.

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

MOISTURISING & SMOOTHING HAND
CREAM

Trvale hydratuje a zklidňuje pokožku
rukou, což ji činí sametově hebkou na
dotek. Pravidelné používání zlepšuje
tón pleti a posiluje matné, křehké
nehty.

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

REGENERAČNÍ A
VYŽIVUJÍCÍ KRÉM NA
RUCE | KR2

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

REGENERATING & NOURISHING HAND
CREAM

síla složek: ovesný beta-glukan, panthenol, mandlový
olej, vitamín E, hydrolát vilínu, výtažek z růže stolisté
nevyžaduje oplachování
testováno pod dohledem očního lékaře

200 ml | ED1

220,00 KČ
1.100,00 Kč/1 l

50 ml

355,00 KČ
7.100,00 Kč/1 l

Problém: pleť vysušená a podrážděná.

Problém: pleť postrádající pružnost nebo pleť smíšená.

HYDRATAČNÍ A
VYHLAZUJÍCÍ KRÉM NA
RUCE | KR3

ODLIČOVACÍ MLÉKO 3 V 1

RICH FACE CREAM

Vytvořený pro potřeby suché,
poškozené pokožky rukou, která je
trvale vystavena škodlivým vnějším
vlivům. Intenzivně vyživuje a vyhlazuje
pokožku a zlepšuje stav nehtů, což jim
dodává zdravý a upravený vzhled.
složení na bázi: beta-glukanu,
rýžového a ricinového oleje,
alantoinu

HYDRATAČNÍ TĚLOVÝ
BALZÁM
MOISTURISING BODY BALM

Hydratuje a vyživuje pokožku, dodává
jí pevnost a pružnost. Pro všechny
typy pleti.

300 ml | BN1

385,00 KČ
1.283,33 Kč/1 l

TĚLOVÝ BALZÁM PROTI
CELULITIDĚ
ANTICELLULITE BODY BALM

Obsahuje unikátní komplex Anticellulite
Forte, který pomáhá tvarovat postavu
a posilovat tkáně. Při pravidelném
používání postupně snižuje vznik tzv.
pomerančové kůže, viditelně tvaruje
stehna, boky, hýždě a břicho.

300 ml | CEL1

395,00 KČ
1.316,67 Kč/1 l
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GOLD REGENESIS

TRIUMPH OF ORCHIDS

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

ANTI-AGEING GEL TONER

Luxusní kosmetika s jemným, bezalkoholovým složením, která obnovuje
správnou hodnotu PH pokožky a aktivuje její ochranné funkce.
s růžovou vodou, která zklidňuje a obnovuje mladistvý lesk pleti

150 ml |  OT1

249,00 KČ
1.660,00 Kč/1 l

Inspirací pro vznik této produktové řady byly orchideje – jemné květiny, symboly elegance, dokonalosti
a luxusu. Pečující luxusní řada Triumph of Orchids je kombinací bohaté formule založené na výtažku z
orchideje a jemné květinové vůni.
VÝTAŽEK Z ORCHIDEJE je jedním z nejcennějších kosmetických složek. Je znám pro své působení proti
stárnutí, zvláčňujícím a hydratačním vlastnostem.  

OČNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ

Péče o pleť

ANTI-AGEING EYE CREAM

Obnovuje pružnost a hebkost citlivé pokožky
kolem očí. Bojuje proti známkám stárnutí a
nežádoucímu zabarvení.

Péče o tělo

testován pod dohledem očního lékaře

20 ml |  KO3

REVITALIZAČNÍ SÉRUM

600,00 KČ

REVITALISING SERUM

Jeho jemné složení se rychle vstřebává
a zanechává pokožku vláčnou, pevnou
a pružnou. Obsahuje výtažek z
orchideje, známý pro své hydratační
vlastnosti, přídavek perleti, který
zlepšuje tón pleti a elastin, který
vyhlazuje drobné vrásky, ty se stávají
méně viditelné a váš obličej se rozzáří.

30.000,00 Kč/1 l

DENNÍ KRÉM PROTI
STÁRNUTÍ | KD1

s komplexem ceramidů, který
aktivně posiluje lipidovou bariéru
pokožky

ANTI-AGEING DAY CREAM

Viditelně redukuje vrásky, obnovuje pružnost
pokožky a zajišťuje její optimální hydrataci.

VITAMÍNOVÁ
TĚLOVÁ MLHA
VITAMIN BODY MIST

*

Zvlhčuje, vyživuje a zlepšuje stav
pokožky, obklopí tělo květinovou
vůní. Její jemné složení umožňuje
vícenásobné použití během dne.  
vitamínová bomba: A + E + F

75 ml |  OA3

149,00 KČ
1 986,67 Kč/1 l

30 ml | OP2

335,00 KČ
NANÁŠ

E KRÉM Š

CHTLÍ
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JT

PA

KOLOIDNÍ ZLATO
– spojenec v boji proti plynutí
času:
• stimuluje syntézu kolagenu a
elastinu, což přispívá k obnově
tkání a zajišťuje dostatečné
napnutí a pružnost pokožky
• stimuluje výměnu stopových
prvků v pokožce, což přispívá k
jejímu intenzivnímu vyživení
• obnovuje přirozený vzhled
pleti a její vitalitu
• odstraňuje nežádoucí
zabarvení a aktivuje přirozený
obranný systém
• redukuje vrásky a zabraňuje
tvorbě nových

E

11 166,67 Kč/1 l

HYDRATAČNÍ GEL
NA ČIŠTĚNÍ PLETI

SATÉNOVÝ TĚLOVÝ
A VLASOVÝ OLEJ

Pro každodenní péči o pleť normální,
smíšenou, mastnou i citlivou. Složení
na bázi kyseliny mléčné, která stimuluje
obnovu buněk, a rostlinného glycerinu,
který poskytuje intenzivní hydrataci
pokožky.  

Určený pro komplexní péči o pokožku
hlavy a vlasy – chrání před vysoušením.
Má lehké složení, které nezatěžuje
vlasy a po nanesení na pokožku se
ihned vstřebává, což pokožce zajišťuje
hedvábnou hladkost a jemnost.

s přídavkem perleti, která dodává
pleti požadovaný lesk

s arganovým olejem, který
intenzivně vyživuje pokožku i vlasy

150 ml |  OP1

75 ml |  OA1

1 193,33 Kč/1 l

2 386,67 Kč/1 l

MOISTURISING FACE WASH

NOČNÍ KRÉM PROTI
STÁRNUTÍ | KN2
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Vyživuje, hydratuje, intenzivně regeneruje
pokožku, redukuje vrásky a modeluje kontury
obličeje, zatímco spíte.  

179,00 KČ

50 ml

*

SATIN BODY & HAIR OIL

179,00 KČ

650,00 KČ
13.000,00 Kč/1 l

*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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ALOE VERA

Znečištěné životní prostředí, nepříznivé vnější vlivy, špatná strava – vaše pleť potřebuje ochranu. První
pomocí pro ni bude úleva, jakou přináší cenná aloe vera.

PĚNA NA ČIŠTĚNÍ PLETI

FACIAL CLEANSING FOAM

Jemná, ale účinná a bohatá na
hydratační složky – ideální pro
každodenní péči! Odstraňuje
make-up a nečistoty a vaše pokožka
zůstává svěží, zklidněná a dokonale
hydratovaná.
hypoalergenní složení

150 ml |  AV1

189,00 KČ
1.260,00 Kč/1 l

PEEL-OFF PLEŤOVÁ
MASKA
PEEL-OFF FACIAL MASK

Jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky,
dokonale čistí a stahuje póry, tím zabraňuje
lesknutí pokožky a dodává jí měkkost,
pružnost a příjemný pocit svěžesti.
se zklidňujícím výtažkem z jasmínu
a výtažkem z kůry stromu Enantia
Chlorantha, který redukuje sekreci
kožního mazu
pro pleť normální, smíšenou a
mastnou

50 ml |  AV2

169,00 KČ
3.380,00 Kč/1 l
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PLEŤOVÉ TONIKUM

PLEŤOVÝ GEL-KRÉM

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

Mimořádně lehké složení, rychle
se vstřebává. Intenzivně hydratuje,
vyživuje a zklidňuje pokožku. Dodává
jí sametovou hebkost a svěží, zdravý
vzhled. Ideální pod make-up.

FACIAL TONER

bez alkoholu a hypoalergenní

150 ml |  AV3

179,00 KČ
1.193,33 Kč/1 l

FACIAL GEL-CREAM

s přírodními UV filtry
hypoalergenní

50 ml |  AV4

179,00 KČ
3.580,00 Kč/1 l

EMULZE PRO INTIMNÍ
HYGIENU

Kolekce ALOE VERA poskytuje
komplexní péči prostřednictvím
kosmetiky vhodné pro každý
typ pleti, včetně citlivé a pleti
vyžadující speciální zacházení.

INTIMATE HYGIENE WASH

Jemně myje, dodává pocit čistoty a
svěžesti. Posiluje přirozené ochranné
bariéry v oblasti intimních partií a
obnovuje správné pH. Zklidňuje
podráždění, hydratuje a snižuje riziko
infekce.  

200 ml |  AV5

159,00 KČ
795,00 Kč/1 l

ALOE je poklad:
• zklidňuje
• hydratuje a zjemňuje
• redukuje zarudnutí
• podporuje regeneraci tkání
• bojuje proti volným radikálům
• zlepšuje elasticitu
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HELLO HONEY

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

PRÁŠEK DO KOUPELE

NEKTAR PRO MYTÍ TĚLA

BATH POWDER

NECTAR BODY WASH

Načerpejte radost z relaxační koupele. Užijte si jemnou mycí pěnu, smyslnou
vůni a sametově jemnou pokožku.
výtažek z ambry, který neutralizuje volné radikály, pomáhá pleti si déle
udržet mladistvý vzhled
s medem a výtažkem z kozího mléka, které poskytují dokonalou
hydrataci

200 g |  HH1

240,00 KČ
1.200,00 Kč/1 kg
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Prospěšné vlastnosti řady Hello Honey pocházejí z medu, který je bohatý na jednoduché cukry, minerální
látky, vitamíny, enzymy a organické kyseliny.

CUKROVÝ TĚLOVÝ PEELING

TĚLOVÝ PUDINK

Měkká a voňavá pokožka díky šetrné tekutině s jemnou, olejovou konzistencí.
Nektar čistí a vyživuje pokožku. Používejte jak při mytí ve vaně, tak ve sprše.

Cukrový tělový peeling důkladně čistí, vyhlazuje a intenzivně promašťuje
pokožku. Obnovuje její měkkost a pevnost. Používejte dvakrát týdně.

obsahuje výtažek z medu, kyselinu mléčnou a alantoin, které poskytují
pokožce správnou úroveň hydratace

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

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

s výtažkem z rostliny Nigella, který má antioxidační vlastnosti

220 ml |  HH3

195,00 KČ
886,36 Kč/1 l

SUGAR BODY SCRUB

bohatý na vitamíny E, PP a vitamíny skupiny B, hořčík, draslík, zinek a
mandlový olej, který má posilující účinky

150 g |  HH2

305,00 KČ

BODY PUDDING

s mandlovým olejem a výtažkem z medu, které dokonale hydratují
s bambuckým máslem, které vyživuje pokožku

130 g |  HH4

270,00 KČ
2.076,92 Kč/1 kg

2.033,33 Kč/1 kg
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BODY SIGN

SPA SENSES

Kosmetika, jejíž složení je založeno na přírodní bázi, je skutečným požitkem
pro všechny smysly. K dispozici je ve dvou vonných provedeních: šťavnaté
třešni ponořené do čokolády a černém rybízu se sladkou smetanou.
Neobsahuje syntetické konzervační látky.

PŘÍRODNÍ
MÝDLO | 140 g

PŘÍRODNÍ POMÁDA
NA RTY | 15 g

Vyráběno ručně z nejkvalitnějších
přírodních surovin. Svádí fascinující
vůní a originálním vzhledem. Obsahuje
98 % složek přírodního původu.

Potěšení pro ústa! Svůdná měkkost
vyplývající z kombinace tří přírodních
olejů: kokosového, rýžového a
mandlového.

CC13 | sladké třešně v
čokoládě

CC14 | sladké třešně v
čokoládě
CB14 | černý rybíz se
smetanou

*

*

NATURAL SOAP

NATURAL LIP BALM

195,00 KČ
1.392,86 Kč/1 kg

125,00 KČ
8.333,33 Kč/1 kg

Podstata SPA ukrytá v nádherných baleních. Spa Senses je kosmetika pro muže i ženy.

* | 65 g

PŘÍRODNÍ TEPLÉ TĚLOVÉ MÁSLO
NATURAL WARM BODY BUTTER

Plamen svíčky promění kosmetiku v teplý a aromatický masážní olej. Zapalte knot
a počkejte, až se máslo rozpustí. Ujistěte se, že teplota produktu je vhodná pro
použití. Používá se při masáži těla, rukou a nohou.
s kokosovým a mandlovým olejem, které regenerují pokožku a zabraňují
ztrátě vlhkosti
s přírodním včelím voskem, který obnovuje lipidovou vrstvu pokožky, díky
tomu se pokožka stává hladkou, pružnou a příjemnou na dotek
s vyživujícím, intenzivně hydratačním a zklidňujícím bambuckým máslem

CC12 | sladké třešně v čokoládě
CB12 | černý rybíz se smetanou

590,00 KČ

SŮL DO KOUPELE
BATH SALT

* | 600 g

Přírodní mořská sůl z pobřeží Brazílie,
obohacená o vápník, hořčík, brom, jód, draslík
a železo posiluje a tonizuje pokožku. Úžasná
relaxace ve voňavé lázni.

01S | verbena
02S | broskev
03S | višňový květ
04S | vanilka

9.076,92 Kč/1 kg

145,00 KČ

* | 250 ml

* | 250 ml

TĚLOVÉ MÁSLO

SOLNÝ TĚLOVÝ PEELING

Vytvořeno s ohledem na relaxační procedury v
pohodlí vaší koupelny. Má smyslnou krémovou
konzistenci. Obsahuje vyživující bambucké
máslo, kakaové máslo, makadamiový a lněný
olej.

Krystalky soli jemně čistí a vyhlazují pokožku, čímž ji
činí hedvábně jemnou a příjemnou na dotek. Olejová
vrstva hydratuje a jemně promašťuje pokožku.

BODY BUTTER

SM02 | broskev
SM04 | vanilka

300,00 KČ

SALT BODY SCRUB

P102 | broskev
P103 | višňový květ
P104 | vanilka

245,00 KČ
980,00 Kč/1 l

1 200,00 Kč/1 l

241,67 Kč/1 kg

* | 180 ml

PŘÍRODNÍ CUKROVÝ TĚLOVÝ PEELING

* | 180 ml

PŘÍRODNÍ TĚLOVÁ PĚNA
NATURAL BODY MOUSSE

Sametová pěna ukrývá sílu vyživujících olejů a bambuckého másla. Je bohatá na
vitamíny, minerály a mastné kyseliny, které pronikají hluboko do pokožky, změkčují
ji a zjemňují.

CB10 | černý rybíz se smetanou

450,00 KČ

NATURAL SUGAR BODY SCRUB

Krystalky cukru důkladně čistí pokožku a kousky sušeného ovoce příjemně masírují
tělo a stimulují mikrocirkulaci.
z vysoce kvalitních přírodních složek, hydratujících a vyživujících pokožku,
která se tak stává pevnou a pružnou

CB11 | černý rybíz se smetanou

450,00 KČ
2.500,00 Kč/1 l

2.500,00 Kč/1 l
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PARFÉMOVANÁ
KOSMETIKA

PARFÉMOVANÝ
DEO ROLL-ON | 50 ml

NEPARFÉMOVANÝ
DEO ROLL-ON UNISEX

Díky kombinaci antiperspiračních vlastností
a vonných kompozic zajišťuje pocit pohodlí a
svěžesti. Ideální pro aktivní a dynamické ženy.

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

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

DOSTUPNÉ VŮNĚ: r005*, r018, r023*,

Pro ni

r033, r081, r097, r173

HAIR FRAGRANCE

S každým pohybem uvolňuje smyslnou
vůni parfému. Ve formě praktického
spreje, který můžete nosit v kabelce.
speciálně vybrané polymery
jemně zpevní účes a dodají mu lesk
s ceramidy, které posilují a
vyhlazují vlasy

DOSTUPNÉ VŮNĚ: h18, h33,

h081, h173

170,00 KČ

170,00 KČ

170,00 KČ

Parfémovaná kosmetika je exkluzivní řada kosmetických
přípravků pro péči o ženskou pokožku, obohacená o vůně,
které harmonicky ladí s nejpopulárnějšími parfémy Federico
Mahora.
PARFÉM
NA VLASY | 50 ml

50 ml |  r000
3 400,00 Kč/1 l

3 400,00 Kč/1 l

PARFÉMOVANÝ
KRÉM NA RUCE
A NEHTY | 100 ml

PERFUMED HAND & NAIL CREAM

Ideální pro každodenní péči o ruce
a nehty. Zanechává jemnou vůni
parfému.  

Pro něj
Používáním kosmetiky se stejnými vonnými notami můžete své
oblíbené vůně učinit ještě odolnější, vybrané vonné kompozice
vytvoří harmonický celek. Při výběru perfektního parfému
proto přemýšlejte o výběru kosmetiky pro péči o tělo se stejnou
vonnou notou.

bohatý na vitamíny a hydratační
složky

DOSTUPNÉ VŮNĚ: c033*, c081*,

c098*, c173*

150,00 KČ
1.500,00 Kč/1 l

3 400,00 Kč/1 l

PARFÉMOVANÝ
TĚLOVÝ
BALZÁM | 200 ml
PERFUMED BODY BALM

Posiluje vůni vašeho oblíbeného
parfému. Obsahuje aktivní hydratační
a regenerační složky.
s vitamínem E, B5 a alantoinem

DOSTUPNÉ VŮNĚ: b005*,

b010*, b033, b081, b173

DOSTUPNÉ VZORKY BALZÁMŮ:

033b*, 081b*

199,00 KČ
995,00 Kč/1 l
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PARFÉMOVANÝ
SPRCHOVÝ GEL | 200 ml
PERFUMED SHOWER GEL  

Očaruje vaše smysly hedvábnou
texturou. Jemně čistí tělo a zanechává
na něm vůni oblíbeného parfému.  
DOSTUPNÉ VŮNĚ: g010*, g018,

g023*, g025*, g033, g081,
g097, g173

160,00 KČ
800,00 Kč/1 l

PARFÉMOVANÝ
KRÉM NA RUCE | 100 ml

PARFÉMOVANÝ
SPRCHOVÝ GEL | 200 ml

PARFÉMOVANÝ
DEO ROLL-ON | 50 ml

Bohatý na vitamíny A, B5 a látky se silnými
hydratačními a ochrannými vlastnostmi.

Důkladně čistí pokožku těla a zanechává vůni
nejkrásnějších parfémů. Obsahuje hydratační a
regenerační panthenol.

Jedinečné složení eliminuje nežádoucí účinky nadměrného
pocení, zatímco složení dokonale ladí s parfémy. Poskytuje
pocit pohodlí a svěžesti.

DOSTUPNÉ VŮNĚ: g052, g134, g199

DOSTUPNÉ VŮNĚ: r052, r056*, r110*, r134, r199

800,00 Kč/1 l

3 400,00 Kč/1 l

PERFUMED HAND CREAM  

DOSTUPNÉ VŮNĚ: c052*, c134*

150,00 KČ
1.500,00 Kč/1 l

*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

PERFUMED SHOWER GEL  

160,00 KČ

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

170,00 KČ
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KOLEKCE OSVĚŽUJÍCÍ

SKIN LAB

Kolekce Skin Lab je dokonalou odpovědí na
potřeby mužské pleti. Přírodní kosmetika,
vytvořená z těch nejkvalitnějších surovin, je
určena pro každodenní péči. S velmi mužnou
vůní dřeva a ovoce.  

*

PŘÍRODNÍ TEPLÉ TĚLOVÉ MÁSLO

NATURAL WARM BODY BUTTER

BALZÁM PO HOLENÍ

PĚNA NA HOLENÍ

VODA PO HOLENÍ

Plamen svíčky promění kosmetiku v teplý a aromatický masážní
olej. Zapalte knot a počkejte, až se máslo rozpustí. Ujistěte
se, že teplota produktu je vhodná pro použití. Používá se při
masáži těla, rukou a nohou.

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

Účinně změkčuje vousy a zajišťuje dokonalé oholení,
dodává pocit hladkosti, svěžesti a dobře ošetřené
pokožky obličeje.

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

s kokosovým a mandlovým olejem, které regenerují
pokožku a zabraňují ztrátě vlhkosti

s alantoinem, který zklidňuje podráždění a
urychluje proces hojení ran
s výtažkem z aloe vera, který má hydratační a
regenerační vlastnosti

AFTER SHAVE BALM

s vyživujícím makadamiovým olejem
s regeneračním panthenolem

DOSTUPNÉ VŮNĚ: 052B, 134B, 199B

50 ml

210,00 KČ
4.200,00 Kč/1 l

SHAVING FOAM

DOSTUPNÁ VŮNĚ: M052

250 ml

190,00 KČ

AFTER SHAVE

PŘÍRODNÍ MÝDLO
NATURAL SOAP BAR

*

Vyráběno ručně z nejkvalitnějších přírodních
ingrediencí, bez umělých barviv.

s alantoinem, který eliminuje podráždění a
zklidňuje pokožku

s přírodním včelím voskem, který obnovuje lipidovou
vrstvu pokožky, díky tomu se pokožka stává hladkou,
pružnou a příjemnou na dotek

s rostlinným glycerinem, který pokožce
poskytuje velmi dobrou hydrataci

S110, S134, S199

s vyživujícím, intenzivně hydratačním a zklidňujícím
bambuckým máslem

s výtažkem z aloe, který v kombinaci s
kokosovým olejem zklidňuje podráždění

100 ml

65 g | SL13

100 g |  SL11

2.000,00 Kč/1 l

9.076,92 Kč/1 kg

1.500,00 Kč/1 kg

DOSTUPNÉ VŮNĚ: S043, S052, S056, S064,

200,00 KČ

590,00 KČ

150,00 KČ

760,00 Kč/1 l
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PÉČE O VLASY

Vlasy mohou být skutečnou ozdobou. Aby byly zdravé,
silné a nádherně lesklé, vytvořili jsme řadu šampónů a
kondicionérů přizpůsobených různým potřebám a typům
vlasů.

ŠAMPÓN PRO VLASY
SLABÉ A BEZ OBJEMU
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO

Speciálně vybrané komponenty
dodávají vlasům nadýchanost, opticky
zvětšují jejich objem, usnadňují
rozčesávání mokrých vlasů, zabraňují
jejich elektrizování a dokonale
hydratují.

ŠAMPÓN PROTI
LUPŮM

se šťávou z aloe vera a složkami
dodávajícími objem

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

účinek: zvětšený objem a snadný
styling vlasů

S minerály z Mrtvého moře.
Působí proti lupům, obnovuje
zdravý vzhled pokožky hlavy,
zanechává vlasy zářivé a jemné.

200 ml | W10

140,00 KČ

obnovuje přirozenou
rovnováhu pokožky hlavy

700,00 Kč/1 l

200 ml | W06

165,00 KČ
825,00 Kč/1 l

ŠAMPÓN PRO MUŽE
MEN’S SHAMPOO

S výtažkem z mořských řas a
složkami zlepšujícími kondici
pokožky hlavy, které omezují
nadměrné maštění vlasů a
zabraňují tvorbě lupů.
pro každodenní použití
cedrově-kořeněná vůně

200 ml | W08

140,00 KČ
700,00 Kč/1 l

ŠAMPÓN PRO SUCHÉ A
POŠKOZENÉ VLASY
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Navržen pro vlasy suché, křehké,
poškozené barvením, sušením a
narovnáváním.
s výtažkem z červené řasy a
panthenolem
účinek: zregenerované a zdravě
vypadající vlasy
používejte v kombinaci s
kondicionérem

200 ml | W09

KONDICIONÉR PRO
SUCHÉ A POŠKOZENÉ
VLASY
DRY AND DAMAGED HAIR
CONDITIONER

S výtažkem z červené řasy, šťávou z
aloe vera, pšeničnými proteiny a A2
ceramidy.
oplachuje se

150 ml | W11

140,00 KČ
933,33 Kč/1 l

140,00 KČ
700,00 Kč/1 l
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AQUA MAGIC

PÉČE O NOHY

Aqua Magic je kolekce vytvořená pro ty nejmenší, děti od 3 let. Díky jemnému složení kosmetiky se
každá koupel stane nezapomenutelným zážitkem!

Účinné a osvědčené – takové jsou produkty pro péči o nohy.
Poskytují komfort a pohodlí na každém kroku.

PEELING NA NOHY
SCRUB FOOT CREAM

Částečky přírodní pemzy a olivových slupek
vyhlazují pokožku. Vyživující slunečnicový
olej a výtažek z okurky poskytuje příjemnou
měkkost, provitamín B5 stimuluje obnovu
buněk a zajišťuje zdravý vzhled pokožky.
s vůní liči a manga

75 ml | S007

195,00 KČ
2.600,00 Kč/1 l

OSVĚŽUJÍCÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ
GEL NA NOHY
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL

Obsahuje výtažek z arniky, který posiluje
cévy a zlepšuje krevní oběh, snižuje otok
a dodává pocit lehkosti. Přírodní bylinný
komplex z bílé vrby a balmínu metlatého
působí antibakteriálně a snižuje míru pocení.
s chladivým mentolem

ANTIPERSPIRANT NA
NOHY
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

Vytvořen na základě vybraných účinných
látek s cílem dosažení každodenního pohodlí
pro nohy. Výtažek z jírovce stahuje cévy,
čímž dodává pocit zjemnění a zklidnění.
s výtažkem z šalvěje, který je znám
pro své antibakteriální vlastnosti, snižuje
pocení nohou a poskytuje pocit svěžesti

75 ml | S008

150 ml | S009

2.933,33 Kč/1 l

1.566,67 Kč/1 l

220,00 KČ

HLUBOCE HYDRATAČNÍ
KRÉM NA NOHY
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM

Intenzivně hydratuje suchou a hrubou
kůži na chodidlech, dokonale vyživuje,
regeneruje a vyhlazuje. Olej z pšeničných
klíčků zpevňuje pokožku a jemně promašťuje,
glycerin a močovina obnovují měkkost a
pružnost pokožky.
příjemná bylinně-citrónová vůně

75 ml | S010

220,00 KČ
2.933,33 Kč/1 l

82 | FEDERICO MAHORA / PÉČE O NOHY

235,00 KČ

ŠAMPÓN A SPRCHOVÝ
GEL PRO DĚTI 2 V 1
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1

S jedním kosmetickým produktem umyjete jak tělo,
tak vlasy. Jedinečné hypoalergenní složení bylo
vytvořeno speciálně pro děti. Nádherně voní po
tropickém ovoci.
neštípe v očích
s provitamínem B5 a výtažkem z měsíčku
lékařského

*

SPRCHOVÁ PĚNA
BODY WASH FOAM

Jemnou mycí pěnu lze použít i několikrát denně.
Obohacená o vyživující sladký mandlový olej, výtažek
z heřmánku a alantoin. Je hypoalergenní a příjemně
voní po brusinkách. Děti ji prostě milují.

200 ml | D005

135,00 KČ
675,00 Kč/1 l

SPREJ PRO SNADNÉ
ROZČESÁVÁNÍ VLASŮ
HAIR SHINE DETANGLING SPRAY

Prostě nastříkejte na mokré nebo suché vlasy a
jednoduše vyčešte! Neoplachuje se a vlasy po jeho
použití neelektrizují. Díky spreji prameny vlasů
změknou a stanou se lesklými a nadýchanými. Krásně
voní po melounu.
snadné rozčesávání
nevyžaduje oplachování

200 ml | D002

200 ml | D004

900,00 Kč/1 l

675,00 Kč/1 l

180,00 KČ
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ZVÝRAZNĚTE
SVOU KRÁSU!

Užijte si nádhernou paletu módních
barev, složení pečující o pleť a vynikající
textury naší make-up kosmetiky. Ženská
krása je to, co nás inspiruje k její tvorbě.

TVÁŘ

Bezchybná pleť, růžové tváře… Každý den bude vaše pleť vypadat svěže a zářivě! Speciálně pro vás
jsme vytvořili široký výběr pleťové kosmetiky v odstínech, které dokonale ladí se všemi typy pleti.

*

NADČASOVÝ MAKE-UP
ADVANCED FOUNDATION
COVERING EFFECT

Pečlivě vybraná směs polymerů zajišťuje
dokonalé krytí a efekt saténově jemné pleti.
Snadno se nanáší. Zajišťuje přirozený vzhled bez
„efektu masky”.

SECOND SKIN MAKE-UP

30 ml

350,00 KČ
1.166,67 Kč / 100 ml

SECOND SKIN FOUNDATION

Vytvořen na bázi mikronizovaných pigmentů,
které se dokonale přizpůsobí odstínu pleti a
zakrývají nedokonalosti tím, že odrážejí světlo.
jemné rozjasnění

pigmenty v silikonové vrstvě poskytují
dlouhotrvající barvu

lehké složení
vhodný pro všechny typy pleti

vhodný pro všechny typy pleti

MATUJÍCÍ MAKE-UP
TOTAL MATTE FOUNDATION

Zmatnění až na 10 hodin. Perfektně sjednocuje
tón pleti, zakrývá skvrny a nedokonalosti,
redukuje výskyt pórů.

ALABASTER

NATURAL BEIGE

PORCELAIN

IVORY

WARM WALNUT

NATURAL CREAM

BEIGE NUDE

GINGER CAKE

SAND BEIGE

FL13

*

FL12

FL03

příjemná konzistence hedvábné pěny
doporučujeme pro mastnou a smíšenou
pleť, která má tendenci se lesknout

FL01

25 ml

329,00 KČ

FL05

FL18

1.316,00 Kč / 100 ml

FL02

FB01

SILIKONOVÁ BÁZE
SILICONE BASE

Prodlužuje životnost make-upu. Matuje a zajišťuje
svěží vzhled po dlouhou dobu. Činí pokožku
dokonale hladkou a zaručuje menší viditelnost
pórů a vrásek.
s vitamínem C a E komplexem, který má
antioxidační vlastnosti
doporučujeme pro pleť, která vyžaduje
zmatnění a má tendenci se lesknout

15 ml | FB01

230,00 KČ
1.533,33 Kč / 100 ml

FB02

HONEY CAKE

FL26

FL19

FL06

Pro výběr

Pro výběr

správného odstínu
použijte sáčky se vzorky.

správného odstínu
použijte sáčky se vzorky.

ROZJASŇUJÍCÍ KOREKTOR

ZKRÁŠLUJÍCÍ KRÉMOVÁ BÁZE

LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

BEAUTY CREAM PRIMER

Díky perleťovým pigmentům bude vaše pleť
zářit zdravím, zatímco nedokonalosti a vrásky se
stanou méně viditelné. Jemná růžová barva oživí
pleť a redukuje známky únavy.

Dokonale kryje tmavé kruhy pod očima a drobná
zabarvení. Činí vrásky méně viditelné.
složení obohacené o zklidňující složky a
vitamín E

kyselina hyaluronová a Hydromanil®
hloubkově hydratují a vyhlazují pleť

eliminuje známky únavy a činí pleť svěží a
zářivou

bojuje s popelavě šedou, unavenou pletí
postrádající zdravý lesk

2,2 g

240,00 KČ

15 ml | FB02

155,00 KČ

PORCELAIN BEIGE

CO01

1.033,33 Kč / 100 ml

MEDIUM BEIGE

10.909,09 Kč / 100 g

CO02
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KOLEKCE CC

Je vaše pleť náročná? Chcete jí poskytnout vše, co potřebuje? Pokud ano, již není nutné trávit
hodiny před zrcadlem. CC kosmetika je výjimečnou kolekcí, vytvořenou pro splnění všech potřeb
vaší pleti.

CC BÁZE COLOUR & CARE
CC PRIMER COLOUR & CARE

Spojuje mnoho funkcí: vyživuje pokožku,
vyrovnává její tón, připravuje pleť na nanesení
make-upu a prodlužuje jeho životnost.
zelený odstín neutralizuje zarudnutí a
zakrývá nedokonalosti
doporučujeme na kuperózní pleť s
viditelným zarudnutím

Pro výběr

správného odstínu
použijte vzorky CC
krémů.

15 ml

220,00 KČ
1.466,67 Kč / 100 ml

BRIGHT IVORY

CC BÁZE COLOUR & CARE

CC06

*

CC PRIMER COLOUR & CARE

Vyrovnává barevný tón pleti, tu vyživuje a
připravuje ji na nanesení make-upu. Prodlužuje
životnost make-upu a zajišťuje matné zakončení.
GENIUS NUDE

CC04

CC KRÉM
COLOUR & CARE

CC CREAM COLOUR & CARE

Inovativní kombinace vyživujícího krému,
make-upu a opalovacího krému – vše, co vaše
pleť potřebuje v jednom produktu. Vyživuje a
hydratuje pokožku, činí ji hladkou, pružnou a
jemnou.
zakrývá nedokonalosti, dodává pleti svěží a
přirozený vzhled
výsledek: zářivá, svěží, zdravě a přirozeně
vypadající pleť

WISE GREEN

CC09

CC PUDR
COLOUR & CARE

CC POWDER COLOUR & CARE

Unikátní, multifunkční pudr, který vyrovnává
tón pleti, vyživuje ji a chrání, zároveň zajišťuje
perfektní krytí a bezchybný vzhled. Dokonale
zakrývá nedokonalosti a zarudnutí, činí pleť
hedvábně hladkou.
s vitamíny C a E, výtažkem z malin a
zklidňujícím olejem z mučenky
zaručuje dlouhotrvající matující zakončení

30 ml

6,5 g

1.000,00 Kč / 100 ml

3.846,15 Kč / 100 g

300,00 KČ

broskvová barva rozjasňuje tón pleti a
neutralizuje nedokonalosti
ideální řešení pro pleť s nerovnoměrným
zabarvením a odstínem

BRILLIANT PEACH

CC03

SENSIBLE BISCUIT

CC07

CLEVER HONEY

CC08

250,00 KČ
*DOSTUPNÁ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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MINERÁLNÍ PUDR
MINERAL POWDER
ILLUMINATING EFFECT

*

MINERÁLNÍ PUDR

Mikronizované pigmenty jemně rozzáří pleť,
zakryjí vrásky a nedokonalosti.

1. KONTUROVACÍ
PUDR

2.

BRONZER

CONTOUR KIT

Nenahraditelné trio pro profesionální konturování
obličeje: konturovací pudr, bronzer a rozjasňovač.
Harmonicky sladěné barvy, které umožňují
upravit tvar obličeje, zdůraznit přednosti a zakrýt
nedokonalosti.

6,6 g | ZT1

309,00 KČ

navržen pro úpravy během dne

9g

9g

2.766,67 Kč / 100 g

2.766,67 Kč / 100 g

249,00 KČ

1.

3.

obsahuje složky, které redukují efekt
mastné pleti
v elegantní kazetě se zrcátkem

Speciálně vybrané složky dodávají pleti matný
efekt a dokonale sladí její tón.

s vitamínovým komplexem A, E a F, který
pleti zajišťuje nádherný a zdravý vzhled

249,00 KČ

KONTUROVACÍ SET NA
OBLIČEJ

*

MINERAL POWDER
MATTIFYING EFFECT

3.

2.

ROZJASŇOVAČ

4.681,82 Kč / 100 g

OPAL

DESERT ROSE

P003

PT1

TRANSPARENTNÍ
SYPKÝ PUDR
FIXING POWDER

Zaručuje dlouhotrvající zakončení make-upu.
Vynikající kombinace minerálních složek pokožku
zmatní a činí ji sametově hebkou na dotek.
dokonale se přizpůsobí odstínu make-upu a
tónu vaší pleti
jemná vůně bílého čaje

HONEY BROWN

P010

PERFECT BEIGE

P016

MINERÁLNÍ PUDR
MINERAL POWDER
BRONZING EFFECT

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

obsahuje arganový olej, který intenzivně
hydratuje a regeneruje pleť

s kaolinem, který absorbuje kožní maz

10 g

vysoce účinný a dlouhotrvající

10 g

2.290,00 Kč / 100 g

2.490,00 Kč / 100 g

*

Dva dokonale sladěné odstíny pudru jemně
zahřejí tón vaší pleti a dodají jí nádherný efekt
slunečního lesku.

MINERAL LOOSE POWDER

10 g | PT1

229,00 KČ

P001

249,00 KČ

AMBER

249,00 KČ
2.490,00 Kč / 100 g

P002

*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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BAMBUSOVÝ PUDR
BAMBOO POWDER

Transparentní, vhodný pro všechny typy pleti.
Ideální pro zakončení make-upu a úpravy během
dne.
s matujícím výtažkem z bambusu
kosmetika, kterou byste měla mít neustále
po ruce

6,4 g | P020

PÁLENÝ PUDR

*

MINERÁLNÍ TVÁŘENKA
MINERAL BLUSH

Elegantní odstíny jemně zvýrazňují lícní kosti a
ideálně tvarují kontury obličeje.

BAKED POWDER
SUN-KISSED EFFECT

dodává obličeji šarm a mladistvou svěžest

Obsahuje perleťové pigmenty, které dodávají
pleti efekt přirozeného opálení a lehce zlatavý
tón. Nenahraditelný pro zvýraznění obličeje, krku
a ramen. Lze použít také jako zlaté oční stíny.

s hydratačním safírem a komplexem
vitamínů A, E a F, který se stará o krásu vaší
pleti

pro milovníky jemného rozzáření

249,00 KČ

8g

179,00 KČ

7g

269,00 KČ

3.890,63 Kč / 100 g

*

2.237,50 Kč / 100 g

3.842,86 Kč / 100 g

P020

GOLDEN BROWN

CORAL

P004

SUN TOUCH

R002

R001

PÁLENÁ TVÁŘENKA

VÍCEBAREVNÝ
ROZJASŇOVAČ

BAKED BLUSH

PERLOVÝ PUDR V KULIČKÁCH

MULTICOLOUR HIGHLIGHTER

Poskytuje efekt přirozeného zesvětlení, obnovuje
jas a vyživuje unavenou pleť.
pro zvýraznění lícních kostí a vytvarování
kontur obličeje
dodává pleti zářivý a zdravý vzhled

GLOW POWDER PEARLS
ILLUMINATING EFFECT

jednoduchý způsob, jak proměnit unavenou
tvář v zářivou a odpočatou

Vícebarevné perly zvýrazní přirozenou krásu vaší
pleti a vytvoří dokonalé zakončení make-upu.

obohacena o jojobový olej vyživující
pokožku

perfektně se hodí jak pro denní, tak večerní
líčení!

20 g | P009

1,4 g

390,00 KČ

8g

199,00 KČ

*

Vysoká koncentrace perleťových částeček
zaručuje jedinečný lesk a krásnou barvu.

179,00 KČ

1.950,00 Kč / 100 g

12.785,71 Kč / 100 g

2.487,50 Kč / 100 g

MAKE-UP FIXAČNÍ SPREJ
MAKE UP SETTING SPRAY

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

GOLDEN JEWEL

osvěžuje a dodává zdravý lesk po celý den

P019

ve formě lehké hydratační mlhy

100 ml | UM1

199,00 KČ
PRECIOUS PINK

P018

DELICIOUS PAPAYA

R003

BLOOMING ROSE

R004

GOLDEN TOFFEE

199,00 Kč / 100 ml

R05
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OČI

DUO OČNÍ STÍNY
DUO EYESHADOWS

Svádějte pohledem! S naší kosmetikou zvýrazníte oči, vymodelujete
jejich tvar a vytvoříte tak to nejlepší denní i večerní líčení. Seznamte
se s jejich hlubokými barvami!

*

Dokonale sladěné duo barev vám umožní
vytvořit impozantní oční make-up.
vybírejte ze stylových, perlově-matných
(Inky Night, Volcanic Brown) a elegantních,
saténově-matných (Blur Burgundy) očních
stínů

3g

150,00 KČ

5.000,00 Kč / 100 g

BLUR BURGUNDY

INKY NIGHT

C006

C005

VOLCANIC BROWN

C008

PODKLADOVÁ BÁZE POD
OČNÍ STÍNY
EYESHADOW BASE

MINERÁLNÍ OČNÍ STÍNY

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

MINERAL EYESHADOWS

*

Trio harmonicky sladěných barev. S jemným,
perleťovým leskem.

tělová barva zakrývá nedokonalosti a
vyrovnává tón pleti

vytvořeny na základě pečlivě vybraných
minerálních komponentů

vhodná pod všechny typy očních stínů

4 g | CB01

6g

159,00 KČ

229,00 KČ

3.975,00 Kč / 100 g

3.816,67 Kč / 100 g

CB01

CHOCOLATE MOUSSE
*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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HEATHER INTENSE

C003

FALL GREEN
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MINERÁLNÍ SYPKÉ OČNÍ STÍNY
MINERAL LOOSE EYESHADOWS

*

VINTAGE GOLD

C014

Lehký, minerální prášek v pestrých barvách.
pro suchou i mokrou aplikaci
snadné nanášení: pomocí štětce, aplikátoru
nebo konečků prstů

**

MILK SHAKE

C041

1,3 g

115,00 KČ
8.846,15 Kč / 100 g

***

CHOCOLATE PUDDING

C045

CITY NIGHT

C016

PEARLY DEW

C011

PURE WHITE

VIOLET STAR

EBONY BLACK

COSMIC BROWN

WENGE WOOD

GOLDEN DUST

C038

C025

C039

C027

C035

C019

KAŠMÍROVÉ OČNÍ STÍNY
CASHMERE EYESHADOW

*

Kašmírově jemná, krémová textura umožňuje
přesnou aplikaci očních stínů.
intenzivní pigmentace a sytá barva

METALICKÉ OČNÍ STÍNY
METALLIC EYESHADOW

S nádherným kovovým leskem a krémověpudrovým složením.

2,6 g

3.800,00 Kč / 100 g

4.961,54 Kč / 100 g
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GREEN GALAXY

C037

dlouhotrvající pigmentace zajišťuje
vynikající krytí

2,5 g

95,00 KČ

*

129,00 KČ

MÁMA A JÁ

MAKE-UP BALÍČEK PRO DÍVKY
FM KIDS MAKE UP BOX

První krůčky s make-upem
jsou skvělou zábavou!
Představte své malé
princezně svět kosmetiky
bezpečným a příjemným
způsobem.

Balíček obsahuje lesk na rty s vůní žvýkaček, tři
odstíny očních stínů a tvářenku s broskvovou
vůní.
snadno odstraníte dětským krémem
jemné složení vytvořené na bázi vody a
potravinářských barviv

8,5 g | D001
Vhodný

pro děti od 3 let.

189,00 KČ
2.223,53 Kč / 100 g

* DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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*** MATNÁ VERZE
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CLASSIC BROWN

EL02

DEEP BLACK

607001

CARBON BLACK

EL01

TEKUTÁ OČNÍ LINKA
LIQUID EYELINER

OČNÍ LINKA

Nádherně zdůrazňuje kontury očí, díky
optickému zhuštění řas dodává pohledu intenzitu.

BOTTLED EYELINER

skvělý způsob pro rychlý a elegantní
make-up

Intenzivní čerň a neuvěřitelná přesnost pro
výrazně koketní oční make-up.

přesná a snadná aplikace

dlouhotrvající efekt bez potřeby oprav
během dne!

1,1 ml

159,00 KČ

Uchovávejte

14.454,55 Kč / 100 ml

*

NUT BROWN

hypoalergenní, bezpečná pro citlivé oči

KR08

5 ml

229,00 KČ

ve svislé poloze
hrotem dolů!

4.580,00 Kč / 100 ml

DARK BRONZE

KR14

BISTRE

KR10

DIAMANTOVÁ TUŽKA NA OČI

AUTOMATICKÁ TUŽKA NA OČI

Třpytivé částečky, které se podobají diamantům, učiní
vaše oči jiskřivé. K vytvoření svůdně kouřového očního
make-upu používejte houbičku umístěnou v těle tužky.

Hodí se při denním i večerním líčení. S bezchybnou
přesností vykresluje silné i tenké linky.

DIAMOND EYE PENCIL

CRYSTAL BLACK

KR11

fascinující

hluboké, krásné barvy

voděodolná

s pohodlným ořezávátkem v těle tužky

139,00 KČ

KR12

na čistou,
odmaštěnou pleť.

AUBURN
ve vodorovné poloze.

0,31 g

129,00 KČ

40.882,35 Kč / 100 g

ZVÝRAZŇOVAČ OBOČÍ

SET NA OBOČÍ

Dokonalá a přirozená barva bez rozmazávání.

Praktická kazetka v sobě ukrývá vosk na
úpravu obočí, dva matné pudry pro jeho styling
a rozjasňující stín prosvětlující oblouk pod
obočím.

TATTOO BROW TINT

41.612,90 Kč / 100 g

dlouhotrvající efekt

3 ml

190,00 KČ
6.333,33 Kč / 100 ml

ICY AMETHYST

KR07

*

DARK BLUE

KR05

KR09

Uchovávejte

voděodolná

0,34 g
ASTRAL BLUE

Aplikujte

AUTOMATIC EYE PENCIL
LONG-LASTING EFFECT

MALACHITE GREEN

KR06

FROZEN GREY

KR04

*

STRONG GRAPHITE

KR03

DECADENCE BLACK

KR01

EYEBROW SET

dokonale tvaruje obočí a zaručuje stylový a
zároveň přirozený vzhled

KR02

AUTOMATIC BROW PENCIL

Zvýrazní tvar obočí a opticky ho zhustí.
zaručuje hlubokou, dlouhotrvající barvu a
přirozený efekt
s praktickým ořezávátkem v těle tužky

5,2 g | ZB1

0,31 g

4.596,15 Kč / 100 g

41.612,90 Kč / 100 g

239,00 KČ

*

DEEP MAROON

AUTOMATICKÁ TUŽKA
NA OBOČÍ

129,00 KČ
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90%
žen

potvrdilo zlepšení stavu

TŘÍFÁZOVÁ ŘASENKA
3 STEP MASCARA

řas již po 4 týdnech

Inovativní složení dodává řasám maximální
objem a zajišťuje jejich důkladnou
hydrataci.

používání**

3 v 1: prodlužuje, zhušťuje,
nadzvedává
výjimečný tvar kartáčku umožňuje
aplikaci řasenky od kořínků až ke
konečkům

8 ml | M002 PERFECT BLACK

219,00 KČ
2.737,50 Kč / 100 ml

FENOMENÁLNÍ ŘASENKA
PHENOMENAL MASCARA

Pokročilé složení a velmi precizní kartáček
zaručují panoramatický efekt řas. Obsahuje
inovativní složku, která podporuje jejich růst.
prodloužené, zhuštěné, dokonale oddělené
a natočené řasy
flexibilní mini kartáček dokonale zdůrazní i
ty nejkratší a nejjemnější řasy

10 ml | M006 INTENSE BLACK

219,00 KČ
2.190,00 Kč / 100 ml

ROYAL BLUE

M004

DARK BROWN

M005

MIDNIGHT BLACK

M003

ARCHITEKT OBOČÍ A ŘAS
BROW & LASH CREATOR

Nenahraditelné duo gelu na obočí a báze pod
řasenku, které vytvoří okouzlující vzhled a
dokonalý oční make-up.
transparentní gel dokonale zkrotí
nepoddajné obočí a zachová požadovaný tvar
báze zhustí a prodlouží řasy, dodá jim
mimořádný objem a zintenzivní účinek každé
řasenky

14 ml | BL01

179,00 KČ

OBJEMOVÁ ŘASENKA
SPECIÁLNÍ SÉRUM NA ŘASY
LASH SPECIALIST SERUM

Koncentrovaný elixír stimuluje růst řas a
zabraňuje jejich vypadávání.
řasy jsou delší, silnější a hustší
hypoalergenní, vhodné pro osoby s
kontaktními čočkami

4 ml | SS1

269,00 KČ

VOLUME DESIGNER LASH MASCARA

*

Dodá rovnoměrnou, hlubokou barvu.
Nerozmazává se a nedrolí.
intenzivní pohled a vysněný objem
silný kartáček s hustými štětinkami
důkladně pokryje řasy barvou a opticky je
zhustí

11 ml

219,00 KČ
1.990,91 Kč / 100 ml

6.725,00 Kč / 100 ml

LASH EXPERT ŘASENKA
LASH EXPERT MASCARA

Perfektní oční make-up až na 12 hodin, bez
rozmazávání a drolení.
maximálně prodloužené a koketně
natočené řasy
asymetrický, flexibilní kartáček:
zatímco menší štětinky oddělují a
zvýrazňují i ty nejmenší řasy, větší
štětinky řasy tvarují a nadzvedávají

11 ml | M007 GLAM BLACK

229,00 KČ

VODĚODOLNÝ GEL NA
ŘASENKU
WATERPROOF LASH TOP COAT

Vytvoří na řasách neviditelný povlak, který
promění každou řasenku ve voděodolnou.
Chrání před drolením a rozmazáváním.
chrání řasy před vlivem vlhkosti a
působením vody
hypoalergenní

8 ml | WM1

229,00 KČ
2.862,50 Kč / 100 ml

2.081,82 Kč / 100 ml

1.278,57 Kč / 100 ml

**ČTYŘTÝDENNÍ STUDIE BYLA PROVEDENA NEZÁVISLOU
LABORATOŘÍ NA SKUPINĚ 29 ŽEN VE VĚKU 29-53 LET.
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RTY

Jen lehce patrné nebo v intenzivních, sytých barvách? Lesklé nebo matné?
V nabídce make-up rty máte neomezený výběr!
1
LESK NA RTY

LIP GLOSS

VYDRŽÍ
AŽ 8 HODIN

1

2

3

*

Pečlivě vybrané pigmenty dokonale zdůrazní rty.
lákavá barva a lesk

9 ml

139,00 KČ
1.544,44 Kč / 100 ml

CORAL HIBISCUS

MP01

PINK ORCHID

MP02

2
LESK NA RTY

LIP GLOSS
WET LIP EFFECT

RED ROSE

*

Jemná barva a třpytivé částice dodají vašim rtům
lesk a mokrý vzhled.

MP03

poskytuje smyslný lesk

9 ml

139,00 KČ
1.544,44 Kč / 100 ml

LI14

LI21

LEDOVÁ RTĚNKA
ICY LIPSTICK

*

Její transparentnost zdůrazní přirozenou
barvu vašich rtů.
s jojobovým olejem a výtažkem z
rozmarýnu – funguje jako ten nejlepší
balzám
doporučujeme pro každodenní
použití

3,5 g | LI21

189,00 KČ
5.400,00 Kč / 100 g

CUKROVÝ PEELING NA RTY

*

SUGAR LIP SCRUB

MATNÁ RTĚNKA

Odstraňuje odumřelé kožní buňky. Činí vaše
rty měkké a hebké, dokonale je připravuje na
nanesení rtěnky, lesku na rty nebo zvýrazňovače.

Intenzivně kryjící rtěnka poskytuje absolutní
matné zakončení a ohromující barevnou hloubku.

obsahuje krystalky cukru, bambucké máslo,
panthenol a vitamíny C a E
s příjemnou vůní manga

1,9 g | LI14

220,00 KČ

3

MATTE LIP COLOUR

LESK NA RTY

PLUM GOLD INNOCENT PINK

LIP4

LIP2

SPICY NUDE

LIP1

nevysušuje rty, zanechává je hladké a jemné

219,00 KČ

*

Tonizující a chladivé složky stimulují
mikrocirkulaci, čímž činí vaše rty plnější.
efekt jemného zvětšení

odolná vůči setření a rozmazání

5 ml

LIP GLOSS
PLUMP LIP EFFECT

9 ml
SUBTLE ROSE

LIP3

CHILLY BROWN

LIP5

139,00 KČ
1.544,44 Kč / 100 ml

4.380,00 Kč / 100 ml

11.578,95 Kč / 100 g

*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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HOT RED

LI01

PALE FUCHSIA

LI02

HOT RED

LI06

PALE FUCHSIA

LI07

ELEGANT RED

LI25

AUSTRALIAN SAND

LI03

CHERRY

AUSTRALIAN SAND

LI18

LI08

FANCY CORAL

LI26

CANDY PINK

BP1

PEACHY ROSE

BP3

LESK VE RTĚNCE
GLOSSY LIPSTICK

Kombinace jemné barvy s intenzivním leskem a
odlesky světla.
obsahuje ochranné vosky
vynikající pro každodenní líčení

4g

189,00 KČ
4.725,00 Kč / 100 g

SUNRISE PINK

LI10

zvýrazňovač na čisté,
odmaštěné rty!

SWEET LATTE

SWEET LATTE

ve vodorovné poloze!

LI04

LI05

RTĚNKA

*

EXTRA RICH LIPSTICK

Dodá rtům stylovou barvu a jemný lesk. Ke
každé rtěnce si můžete vybrat automatickou
konturovací tužku na rty v téže barvě.
klasika – vždy nadčasová
s hydratačními oleji, arganovým a
jojobovým, stejně jako bambuckým máslem

4g

169,00 KČ
4.225,00 Kč / 100 g

WILD STRAWBERRY

LI20

ZVÝRAZŇOVAČ RTŮ S
BALZÁMEM

*

AUTOMATIC LIPLINER

S mimořádnou přesností zvýrazňuje kontury a
posiluje přirozenou krásu rtů.
barvy, které dokonale ladí s odstíny rtěnek
voděodolná

0,31 g

LI17

Uchovávejte

LI09

AUTOMATICKÁ
KONTUROVACÍ
TUŽKA NA RTY

PEACH

Aplikujte

SUNRISE PINK

129,00 KČ

GLAM LIP TINT & BALM

Harmonické spojení dlouhotrvající, šťavnaté
barvy a svůdného lesku.
senzační výsledek – jakmile použijete
zvýrazňovač, můžete se rozhodnout, zda
necháte rty matné nebo jim dodáte lesk
pomocí balzámu

4,46 g

215,00 KČ

OVOCNÝ LESK NA RTY
FRUITY LIP GLOSS

*

Hýčká smysly lákavou vůní a lahodnou chutí.
zářivé barvy jemně zdůrazní tón a tvar vašich rtů

15 ml

100,00 KČ
666,67 Kč / 100 ml

4.820,63 Kč / 100 g

41.612,90 Kč / 100 g

*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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ODLIČOVAČE

Dokonale čistá pleť ráno a před spaním je receptem na zdravou pleť. Nezapomeňte na to a mějte
správné odličovače vždy po ruce.

Po použití

otřete hrot papírovým
ubrouskem.

RUCE

Víte, co se říká: vaše ruce jsou vaší vizitkou. Dobře o ně pečujte!
Doporučujeme každodenní péči o nehtové kůžičky a posilující kondicionéry,
díky tomu budou vaše nalakované nehty
vždy vypadat zdravě a elegantně.

KRÉM NA NEHTY A NEHTOVÉ
KŮŽIČKY
CUTICLE & NAIL CREAM

Dobře upravené nehtové kůžičky a krásné,
zdravé nehty díky intenzivní péči.
s posilujícím arganovým olejem a
regeneračním bambuckým máslem
hydratuje, obnovuje jemnost nehtových
kůžiček a dodává pružnost nehtovým
ploténkám

15 ml | KR1

119,00 KČ
793,33 Kč / 100 ml

DVOUFÁZOVÝ ODLIČOVAČ
2 PHASE MAKE-UP REMOVER

Jemně, ale velmi účinně, odstraňuje oční makeup a nalíčení rtů, a to i voděodolné.
zanechává pokožku hydratovanou, jemnou
a hebkou
hypoalergenní, bezpečný pro citlivé oči a
nositele kontaktních čoček

150 ml | 609001

229,00 KČ

ODLIČOVACÍ MICELÁRNÍ
VODA
MICELLAR LOTION

Odstraňuje make-up a čistí pleť, dokonale ji
připravuje na další ošetření.
vytvořena na bázi růžové vody a okvětních
lístků růže stolisté
dokonale osvěžená pleť

200 ml | MI01

200,00 KČ
100,00 Kč / 100 ml

KOREKTOR
K ÚPRAVĚ MAKE-UPU

*

CORRECTOR PEN

Odstraňuje i ty nejmenší nedostatky v líčení bez
poškození make-upu.
přesný a pohodlný
vejde se i do malé, večerní kabelky

3 ml | CO03

189,00 KČ
6.300,00 Kč / 100 ml

152,67 Kč / 100 ml
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Již brzy

laky na nehty Gel Finish v
nových lahvičkách!

CATWALK ORANGE

N041

ZMĚKČOVAČ NEHTOVÉ
KŮŽIČKY
CUTICLE SOFTENER

Navržen pro vyživení kůžiček kolem nehtových
plotének.
obsahuje peelingující částečky, které jemně
odstraňují odumřelé kožní buňky a vyhlazují
kůžičky
výtažek z řasy zjemňuje nehtové kůžičky a
usnadňuje jejich úspěšné odstranění

10 ml | N105

119,00 KČ
1.190,00 Kč / 100 ml

CHIC PINK

KONDICIONÉR
NA NEHTY 8 V 1

NAIL CONDITIONER WITH KERATIN

Navržen pro třepící se nehty.
keratin regeneruje a zpevňuje nehtové
ploténky a chrání je před poškozením

10 ml | N102

119,00 KČ

LAK NA NEHTY GEL FINISH

N038

NAIL LACQUER
GEL FINISH

NAIL CONDITIONER 8 IN 1

Mimořádně lesklé složení s efektem gelového
zakončení.

Skutečně multifunkční: intenzivně regeneruje,
posiluje, chrání, zajišťuje hladkost, obnovuje lesk,
rychle zasychá a má dlouhotrvající efekt.

STYLISH RED

poskytuje sytou, dlouhotrvající barvu a
vynikající krytí již při první aplikaci

TRENDY BEIGE

N043

viditelně zlepšuje vzhled a stav
poškozených nehtů

N039

odolný vůči odlupování, oděru a zmatnění
s pohodlným a širokým štětečkem

zabraňuje lámání a třepení nehtů

11 ml

10 ml | N112

149,00 KČ

POSH RED

ZPEVŇOVAČ NA NEHTY
S DIAMANTEM
NAIL HARDENER

Diamantový prášek posiluje a zpevňuje nehty,
dodává jim dlouhotrvající lesk.
vynikající jako podklad pod lak

LAK NA NEHTY
NAIL LACQUER

N040

1.990,91 Kč / 100 ml

*

LILAC

APRICOT

WHITE LILY

PALE FUCHSIA

HOT RED

DEEP SCARLET

RUBY WINE

BLACK ROSE

N023

N021

Složení obohacené o vápník, posilující keratin a
vitamíny A a E, které vyživují nehty.
zaručuje hlubokou barvu a intenzivní lesk
rychleschnoucí, dlouhotrvající

10 ml | N104

10 ml

1.190,00 Kč / 100 ml

1.250,00 Kč / 100 ml

119,00 KČ

219,00 KČ

GLAM BROWN

N044

1.490,00 Kč / 100 ml

KONDICIONÉR
NA NEHTY S KERATINEM

FASHION CREAM

N042

N035

N002

125,00 KČ

1.190,00 Kč / 100 ml

N003

**

SUNRISE PINK

N005

SWEET LATTE

N004

**

N016

N010

N034

* DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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*

SVRCHNÍ LAK S MATNÝM EFEKTEM
NAIL TOP COAT
MATTE EFFECT

Dodává nalakovaným nehtům módní matný vzhled.
Prodlužuje životnost manikúry.
s ochrannými polymery

Před použitím

10 ml | N036

lahvičku dobře
protřepejte, aby se
obě vrstvy přípravku
důkladně promíchaly.

140,00 KČ
1.400,00 Kč / 100 ml

*
SVRCHNÍ LAK S LESKLÝM EFEKTEM
NAIL TOP COAT
GLOSSY EFFECT

Poskytuje nalakovaným nehtům zrcadlový lesk a intenzivní
barvu. Prodlužuje životnost manikúry.
polymerová vrstva zpevňuje nehtové ploténky a
zabraňuje oděru laku

10 ml | N037

140,00 KČ

SPREJ NA OSUŠENÍ LAKU NA
NEHTY
NAIL LACQUER DRYING SPRAY

Urychluje schnutí laků a chrání je vůči šmouhám
a škrábancům.
dodává krásný lesk a zvýrazňuje barvu laku

50 ml | N100

129,00 KČ
258,00 Kč / 100 ml

ODLAKOVAČ

NAIL POLISH REMOVER

Rychle a účinně odstraňuje i tmavé laky na
nehty – bez rozmazávání a vysušení nehtových
plotének.
hydratuje nehty a nehtovým kůžičkám
dodává měkkost a jemnost
s posilujícím výtažkem z přesličky a
vitamíny E, B6 a PP komplexem
bez acetonu

100 ml | 603001

129,00 KČ

1.400,00 Kč / 100 ml

ODLAKOVAČ NA NEHTY

*

NAIL LACQUER REMOVER

Dvoufázový: horní vrstva důkladně odstraňuje
lak, zatímco spodní vrstva vyživuje, hydratuje a
regeneruje nehty.
bez acetonu

100 ml | N106

99,00 KČ

99,00 Kč / 100 ml

129,00 Kč / 100 ml

*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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DOPLŇKY

4

5

6

7

7
ŠTĚTEC NA RTY

EYESHADOW SPONGE

Profesionální nástroje umožňují vytvářet krásný a profesionální make-up. Právě proto jsme připravili
široký výběr štětců a produktů pro péči o ně, stejně jako další senzační doplňky.

Navržen pro precizní aplikaci rtěnky a lesku
na rty.
vyroben z nejkvalitnějších syntetických
štětin

W013

79,00 KČ

1
1

2

ŠTĚTEC NA MAKE-UP

FOUNDATION BRUSH

POWDER BRUSH

Navržen pro nanášení tekutých
make-upů a korektorů.

Ideální pro aplikaci a nanášení pudru, jak
sypkého, tak lisovaného.

vyroben ze syntetických štětin

W008

2

ŠTĚTEC NA PUDR

vyroben z přírodních štětin

Z042

179,00 KČ

390,00 KČ

4
ŠTĚTEC NA STÍNOVÁNÍ
BLENDING BRUSH

Nepostradatelný při míchání a stínování barev.
vyroben z přírodních štětin

W012

189,00 KČ

5
ŠTĚTEC NA OČNÍ STÍNY

6
APLIKÁTOR OČNÍCH STÍNŮ

EYESHADOW BRUSH

EYESHADOW SPONGE

Navržen pro precizní aplikaci očních stínů.

Pro aplikaci všech druhů očních stínů.
vyroben z měkké houbičky

vyroben z přírodních štětin

W003

W007

65,00 KČ

85,00 KČ

MAKE-UP POUZDRO NA
ŠTĚTCE
MAKE-UP BRUSH CASE

3

Osm přihrádek vyhovujících různým druhům
štětců.

*

PROFESIONÁLNÍ
ŠAMPÓN NA ŠTĚTCE

pohodlné a bezpečné skladování

W011

PROFESSIONAL BRUSH SHAMPOO

420,00 KČ

Důkladně čistí štětce a zajišťuje,
že nanášení make-upu je naprosto
hygienické.

BLUSH BRUSH

100 ml | W009

130,00 KČ
130,00Kč / 100 ml

Určen pro nanášení tvářenky, bronzeru a pro
konturování obličeje.
vyroben z přírodních štětin

W005

199,00 KČ

PROFESIONÁLNÍ
SPREJ NA ŠTĚTCE

*

PAPER BAG

Perfektní na malé dárky.
velmi elegantní

930010

18,00 KČ

PROFESSIONAL BRUSH SPRAY

Okamžitě připravuje štětec na další
použití. Účinně odstraňuje zbytky
make-upu a jiných druhů nečistot.

MÁTOVÁ KOSMETICKÁ TAŠTIČKA

obsahuje přísady
s antibakteriálním účinkem

Tři vnitřní přihrádky, z nichž jedna je na zip.

MINT MAKE UP BAG

130,00 KČ
130,00Kč / 100 ml

*

ROZMĚRY:
15 x 15 x 8 cm

vynikající na cestování

100 ml | W010
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PAPÍROVÁ TAŠTIČKA

23 x 13,5 x 6,5 cm

3
ŠTĚTEC NA TVÁŘENKU

PRAKTICKÉ ROZMĚRY:

prodlužuje životnost štětin

G269
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V YCHUTNEJTE
SI CHUŤ...

čajů a káv Aurile, které se zrodily díky
mimořádné vášni a profesionalitě. Obzvláště
doporučujeme naše funkční kávy, vyvinuté
vědci, které nejen, že lahodně chutnají,
ale také obsahují složky cenné pro vaše
zdraví: vitamíny a minerální látky. Čaje
Aurile byly obohaceny o okvětní lístky
a přírodní aromata, takže si každý den
můžete vychutnat jejich skvělou chuť.
Naplňte svůj oblíbený šálek kávou nebo
čajem Aurile – naší skutečnou láskou.

PŘÍRODNÍ KÁVY

Káva je naší vášní. Pro naše přírodní kávy jsme vybrali ušlechtilou Arabicu a její směsi. Její chuť si
můžete vychutnat ve všech formách: mletou, v kapslích a dokonce v nepražených, zelených zrnech.

CLASSIC KÁVOVÉ KAPSLE
100% Arabica, jemně mletá, pro kávovary typu
espresso
Kolumbijské odrůdy Arabicy, uzavřené v našich
kapslích, vytvářejí hedvábný odvar s jemně nakyslými
notami, které přinášejí pocit příjemné svěžesti a
zanechávají jemný citrusový nádech. Intenzitu
chuťového zážitku prohlubují jemné noty ovoce a
karamelu.
v praktických kapslích kompatibilních se
systémem Nespresso®**
původ: Kolumbie

10 x 5,5 g | AR14

115,00 KČ
2.090,91 Kč / 1 kg

*

ESPRESSO EXPERIENCE
MLETÁ KÁVA
60% Arabica a 40% Robusta

Pro všechny milovníky klasického espressa jsme
vytvořili originální směs kávových zrn odrůdy
Arabica z Brazílie a Kolumbie a indonéské Robusty.
Ty, skombinované do dokonalé proporce, vytvářejí
nezapomenutelnou, silnou chuť s oříškovočokoládovými podtóny a intenzivním, lehce kouřovým
aroma.
původ: Jižní Amerika a Asie

EXCELLENCE MLETÁ KÁVA A
KÁVOVÁ ZRNA

250 g | AR3

209,00 KČ

100% Arabica

836,00 Kč / 1 kg

Moka je jednou z nejušlechtilejších odrůd kávy. Její
hlubokou, hedvábnou chuť si nejlépe vychutnáte bez
jakýchkoli přísad. Zanechává okouzlující sladkou chuť,
která se prolíná s lehce kyselými notami.

PURE GREEN ZELENÁ KÁVA
100% Arabica, hrubě mletá, nepražená,
v pyramidových sáčcích

originální směs nejlepších zrn africké Arabicy
původ: region Sidamo, Etiopie

Jemná chuť s výraznými vinnými tóny, bez
nahořklé pachuti nebo kouřového aroma, které je
charakteristické pro pražená zrna. Obsahuje vysoké
množství kyseliny chlorogenové (CGA), což je silný
antioxidant, a díky přítomnosti kofeinu neztrácí žádnou
ze svých stimulačních účinků.

* | AR1

250 g, KÁVOVÁ ZRNA

219,00 KČ

doporučujeme pro osoby, které ocení jemnou chuť a
pečují o svou štíhlou linii

876,00 Kč / 1 kg

z ekologického zemědělství

250 g, MLETÁ | AR2

219,00 KČ

původ: Peru

20 x 7 g | AR13

876,00 Kč / 1 kg

239,00 KČ

1 kg, KÁVOVÁ ZRNA | AR12

699,00 KČ

1.707,14 Kč / 1 kg

699,00 Kč / 1 kg

**NESPRESSO® JE REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA VLASTNĚNÁ SPOLEČNOSTÍ SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NENÍ SMLUVNĚ, KAPITÁLOVĚ
*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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NEBO ORGANIZAČNĚ VÁZÁNA SE SPOLEČNOSTÍ SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. NENÍ ANI DRŽITELEM LICENCE ANI DISTRIBUTOREM ZNAČKY
NESPRESSO®.
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Nedostatek energie, nezdravé stravování, stres – začněte s tím bojovat již dnes. Ve vašem boji vám
pomohou naše inovativní funkční kávy, které byly navrženy ve spolupráci s nutričními odborníky. Kávy
jsou obohaceny o prospěšné látky, jakými jsou vitamíny a minerály.
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FUNKČNÍ KÁVY
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METABOLISM MLETÁ KÁVA
s výtažkem z garcínie kambodžské a l-karnitinem
Aromatická a lahodná káva, která dokonale doplňuje
proces hubnutí a detoxikace. Je zcela bezpečná pro
organismus. Při správné dietě a troše sportu se budete
cítit výjimečně lehce.
doporučujeme pro osoby, které pečují o svou štíhlou
linii, válčí s nadváhou nebo ty, které chtějí podpořit
svůj metabolismus
původ: Východní Asie

250 g | AR6

259,00 KČ
1.036,00 Kč / 1 kg
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FOCUS MLETÁ KÁVA

ANTIOXIDANT MLETÁ KÁVA

s výtažkem z guarany a taurinem

s výtažkem z guarany a hořčíkem

s výtažkem ze zeleného maté a bobulí acai

Stimulující taurin a komplex vitamínů skupiny B, ve
spojení s výraznou chutí naší kávy, zvyšuje tělesnou
psychofyzickou aktivitu. Zvýšená dávka kofeinu z
guarany osvěží a dodá energii na celý den.

Aromatická káva, obohacená o složky, které pomáhají
vyčistit mysl a soustředit se na to, co je skutečně důležité,
odstraňuje únavu a vyčerpání.

Bioaktivní složky, obsažené v kávě, chrání buňky před
oxidačním stresem a podporují odpovídající syntézu
DNA. Drahocenné antioxidanty: bobule acai, zelené
maté, zinek a vitamín E pomáhají změnit životní styl na
zdravější.

ENERGY MLETÁ KÁVA

ideální pro osoby fyzicky aktivní, pracující na noční
směny, sportovce a osoby, které často cestují
původ: Východní Asie

250 g | AR4

259,00 KČ
1.036,00 Kč / 1 kg

Funkční kávy Aurile byly již
dvakrát oceněny stříbrem
v anketě Consumer Laurel.
Toto ocenění je potvrzením
našich klientů o jejich
pozitivním názoru na
produkty Aurile, zárukou
kvality a důkazem, že
naše funkční kávy jsou
nezpochybnitelnými lídry
ve své skupině.

dvojitá síla: s přídavkem kofeinu a guarany
nepostradatelná pro osoby vykonávající psychickou
práci a pro studenty, kteří chtějí zlepšit svou paměť a
koncentraci
původ: Východní Asie

250 g | AR5

259,00 KČ
1.036,00 Kč / 1 kg

bohatý zdroj cenných antioxidantů
doporučujeme zejména pro osoby žijící ve velkých a
znečištěných městech, osoby vystavené chronickému
stresu, se špatnými stravovacími návyky a kuřáky
původ: Východní Asie

250 g | AR7

259,00 KČ
1.036,00 Kč / 1 kg

*DDD – DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA, VÝZKUMNÉ PŘEDPOKLADY: 10 G KÁVY/150 ML NÁPOJE.
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OCHUCENÉ KÁVY

Čokoláda nebo třešeň – čemu dnes dáte přednost? Lákavé chuti lískových oříšků nebo snad vůni
vanilky? Bavte se a experimentujte s našimi ochucenými kávami – jsou vynikající jak horké, tak ledové.
Ochutnejte život!

CHERRY MLETÁ KÁVA

HAZELNUT MLETÁ KÁVA

s příchutí třešní

s příchutí lískových oříšků

Silnou chuť kávy prolamuje aroma sladkých,
šťavnatých třešní. Každý doušek vás přenese do
sluncem zalitého třešňového sadu.

Sametová nota lískových oříšků v dokonalé
harmonii s chutí stimulující kávy je receptem na
úspěšné ráno a nezapomenutelné odpoledne.

původ: Východní Asie

původ: Východní Asie

250 g | AR11

250 g | AR15

796,00 Kč / 1 kg

700,00 Kč / 1 kg

199,00 KČ

175,00 KČ

CHOCOLATE MLETÁ KÁVA

VANILLA MLETÁ KÁVA

s příchutí čokolády

s příchutí vanilky

Klasické, sofistikované aroma čokolády v
nezapomenutelném duetu s nejkvalitnější
směsí Arabicy a Robusty zaručuje chvíle plné
odpočinku a vynikající chuti.

Exotické, sladké aroma vanilky je perfektním
doplňkem chuti přírodní kávy. Do složení přináší
teplé a radostné poznámky. Skutečný požitek pro
vaše smysly!

původ: Východní Asie

původ: Východní Asie

250 g | AR16

250 g | AR8

700,00 Kč / 1 kg

796,00 Kč / 1 kg

175,00 KČ

199,00 KČ

*

SCANDINAVIAN FRUITS
MLETÁ KÁVA
s příchutí skandinávského ovoce

Poklady Skandinávie: brusinky, borůvky,
ostružiny, maliny a morušky v kombinaci s
aromatickou, lehce nakyslou vůní propůjčují kávě
jedinečné aroma!
původ: Východní Asie

250 g | AR10

199,00 KČ

IRISH CREAM MLETÁ KÁVA
s příchutí irish cream
Vynikající whisky a jemná, sladká smetana
obohacují přirozené aroma čerstvě pražené
kávy, čímž jí dodávají jemnost. Budete snít o
tom, že toto potěšení nikdy neskončí!
původ: Východní Asie

250 g | AR9

199,00 KČ
796,00 Kč / 1 kg

796,00 Kč / 1 kg

*DOSTUPNÁ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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ČAJE

Zelené zahrady Číny a Srí Lanky jsou místa, odkud čerpáme skutečné bohatství
přírody – nejkvalitnější čajové lístky. Díky tomu se ve vašem šálku mohou
odehrávat skutečná kouzla, která potěší každý den.

JOY ČERVENÝ ČAJ

Sypaný čaj Oolong s černým rybízem a přírodní
vanilkovou a broskvovou příchutí

Sypaný čaj Pu-erh se sušenými třešněmi, aronií,
okvětními lístky růží a příchutí třešní

Vynikající, hluboká chuť a tajemná, lehce smaragdová
barva čaje Oolong se rodí během procesu poloviční
fermentace listů. Aromatický odvar svádí notami černého
rybízu a obsahuje zdraví prospěšné polyfenoly.

Aromatický červený čaj obohacený o přidané sušené
třešně, aronie a jemné okvětní lístky růže. Obsahuje dobře
vstřebatelný přírodní selen, vitamín E a cenné flavonoidy.

jedinečný čaj s názvem Černý drak

YB

RNÝM R
ČE

ÍZEM
S

OVANÝ
LIZ
M
FI

HAPPINESS MODRÝ ČAJ

s celým černým rybízem
původ: čínská provincie Fujian

75 g | AH5

159,00 KČ

bohaté aroma s jemnou třešňovou notou
původ: čínská provincie Junnan

75 g | AH3

159,00 KČ
2.120,00 Kč / 1 kg

2.120,00 Kč / 1 kg

NOBLE ČERNÝ ČAJ EARL GREY

EUPHORIA ZELENÝ ČAJ

Sypaný čaj Ceylon s přírodním bergamotovým olejem,
okvětními lístky chrpy, pomerančovou kůrou a
citrónovou myrtou

Sypaný čaj Gunpowder s verbenou, citrónovou trávou,
citrónovou kůrou, okvětními lístky slunečnice a
citrónovou příchutí

Kombinace černého cejlonského čaje s přírodním
bergamotovým olejem z Itálie, pomerančovou kůrou,
okvětními lístky chrpy a citrónovou myrtou vytváří
jedinečnou variaci na téma klasického čaje Earl Grey.

Kombinace nejmladších lístků zeleného čaje druhu
Gunpowder a aromatické verbeny, citrónové trávy, kůry
a okvětních lístků slunečnice je klíčem této energizující
kompozice.

LÝM, LYO
CE

výrazný charakter, tolik oceňovaný milovníky Earl
Grey
původ: Srí Lanka
75 g | AH6

109,00 KČ

1.453,33 Kč / 1 kg

kombinuje sladkou chuť a bohaté, citrónové aroma
původ: čínská provincie Zhejiang

75 g | AH2

159,00 KČ
2.120,00 Kč / 1 kg

SERENITY BÍLÝ ČAJ

HARMONY ČERNÝ ČAJ

Sypaný čaj Pai Mu Tan s okvětními lístky růží

Sypaný čaj Yunnan s květy ibišku a jasmínu, okvětními
lístky měsíčku lékařského, sušenými brusinkami a
broskvovou příchutí

Ušlechtilý bílý čaj s jemným, květinovým aroma zaujme
sametovou, lehce nasládlou chutí. Neobvykle jemná,
harmonická kompozice skrývá nepřeberné množství
vitamínů A, E a prospěšné polyfenoly.
vytvořen z velmi mladých čajových lístků, extrémně
jemný
původ: čínská provincie Fujian

30 g | AH4

159,00 KČ
5.300,00 Kč / 1 kg

Vybraný černý čaj Yunnan s květy jasmínu a dalšími
jedinečnými přísadami se vyznačuje výraznou, osvěžující
chutí a nádherným, jemně broskvovým aroma.
s harmonickou chutí, kterou milují miliony lidí po
celém světě
původ: čínská provincie Junnan

75 g | AH1

145,00 KČ
1.933,33 Kč / 1 kg

122| AURILE / ČAJE
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PŘEDSTAVTE SI
DOMOV…

plný tepla a radosti. Vonící svěžestí, krásný
a udržovaný. To je domov, do kterého se
všichni rádi vrací. Takový může být i ten váš.
S našimi produkty je to tak jednoduché!

PRODUKTY DO KUCHYNĚ

ODMAŠŤOVAČ

Naše čisticí prostředky, které jsou určené do kuchyně,
jsou ztělesněním vášně a odhodlání, které máme pro naši práci.
Víme, že jsou spolehlivé, protože je sami používáme!
Chceme, aby vaše kuchyň byla přátelským
a hygienicky čistým místem.

DEGREASER EXTRA POWER

Neporazitelný v boji proti mastnotě –
odstraňuje dokonce i lepkavé skvrny a
připálenou mastnotu. Doporučujeme
zejména na: kuchyňské desky, dřezy,
fritézy, digestoře, varné desky, trouby,
grily a hrnce.
čistí bez zanechání šmouh a
škrábanců

750 ml | E035

165,00 KČ

220,00 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 180,00 Kč

E020 ALOE
Obsahuje výtažek z
aloe, který hydratuje a
regeneruje pokožku.

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
KUCHYŇSKÝCH POVRCHŮ
KITCHEN CLEANER

Nepostradatelný v každé kuchyni! S aktivní pěnou,
která dokonale odstraňuje nečistoty a prach. Zaručuje
dokonalou čistotu bez šmouh a skvrn od vody.
Dodatečně jemně leští a zanechává čištěné povrchy
na pohled dobře udržované.
vynikající pro každodenní použití

750 ml | E018

139,00 KČ

185,33 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 154,00 Kč
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E019 RED CITRUS
Doporučujeme
pro suché ruce
– s výtažkem
z exotického
ovoce.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NÁDOBÍ
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Tito účinní mistři se snadno vypořádají s mastnotou a jinými
nečistotami. Prostředky byly obohaceny o vitamíny a rostlinné
výtažky, které hydratují a vyživují pokožku vašich rukou.
jemné k pokožce rukou – pH 5,5

750 ml

125,00 KČ
166,67 Kč / 1 l
Cena včetně pumpičky: 140,00 Kč

BALZÁM NA MYTÍ NÁDOBÍ
BABASSU OIL
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

S Babassu olejem, který je bohatý na nenasycené
mastné kyseliny a vitamín E. Balzám je pro vaše ruce
skutečným elixírem mládí. Vyživuje pokožku a účinně
zpomaluje proces stárnutí.
čisté nádobí, krásné ruce!

750 ml | K007

145,00 KČ
193,33 Kč / 1 l
Cena včetně pumpičky: 160,00 Kč
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LEŠTIDLO DO MYČEK NA NÁDOBÍ
DISHWASHER RINSE AID

Speciální složení učiní vaše nádobí zářivě lesklé. Urychluje
schnutí, stejně jako zabraňuje hromadění vodního kamene.
Toužíte po WOW efektu? Používejte leštidlo společně s
tabletami na čištění myček na nádobí.
bez fosfátů, barviv a vonných kompozic

250 ml | K012

129,00 KČ
516,00 Kč / 1 l

TABLETY DO MYČKY

*

BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1

S aktivními enzymy pro dokonalé mytí
při všech teplotách. Odstraňují i ty
nejodolnější usazeniny a nečistoty. Baleny
v rozpustné fólii, díky tomu jsou zcela
bezpečné pro pokožku a ruce.
Bio síla: žádné fosfáty, chlór,
konzervanty a barviva

500 g / 25 ks | K008

210,00 KČ
420,00 Kč / 1 kg

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
KERAMICKÝCH DESEK
CERAMIC HOB CLEANER

Moderní složení důkladně čistí a pečuje o
čištěné povrchy. Aktivní pěna se snadno
roztírá, nezanechává šmouhy a nepoškrábe
čištěný povrch.

UNIVERZÁLNÍ ODVÁPŇOVAČ
DESCALER ALL PURPOSE

Zapomeňte na vodní kámen! Univerzální odvápňovač okamžitě
odstraňuje vodní kámen i z míst, která jsou těžko přístupná.
Při pravidelném používání prodlužuje životnost spotřebičů.
Doporučujeme na: varné konvice, ohřívače, sítka, žehličky,
kávovary a další spotřebiče.
koncentrované kyselé složení
efektivní a účinný

250 ml | E034

129,00 KČ
516,00 Kč / 1 l
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zabraňuje opětovnému ulpívání nečistot

TABLETY NA ČIŠTĚNÍ
MYČEK NA NÁDOBÍ

jemný k čištěným povrchům

750 ml | K009

DISHWASHER CLEANER

Eliminují vodní kámen, mastnotu a nepříjemné pachy.
Používáním jedenkrát do měsíce prodloužíte bezproblémový
provoz myčky.

80 g / 2 ks | K011

185,33 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 154,00 Kč

FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Záruka hygienické čistoty! Prostředek
odstraňuje nečistoty, včetně mastných skvrn,
a zároveň podporuje odmrazování. Díky
praktickému rozprašovači se dostane i na
obtížně přístupná místa.
zanechává svěží citrusovou vůni
pro každodenní použití

750 ml | K010

115,00 KČ

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
POVRCHŮ Z NEREZU
INOX CLEANER

Navržen pro péči o prvky a plochy z matné
nerezové oceli. Odstraňuje mastné skvrny
a otisky prstů. Čistí, leští a chrání před
opakovaným znečištěním.
nepoškrábe čištěný povrch a nezanechává
šmouhy

250 ml | E045

189,00 KČ
756,00 Kč / 1 l
Cena včetně atomizéru: 204,00 Kč

153,33 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 130,00 Kč

99,00 KČ
1.237,50 Kč / 1 kg

139,00 KČ

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
LEDNIC A MIKROVLNNÝCH
TRUB

*DOSTUPNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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PRODUKTY DO KOUPELNY

Proměňte vaši koupelnu v říši relaxace. Připravte si sadu své oblíbené kosmetiky, zapalte svíčky a
zapomeňte na každodenní starosti. O vše ostatní se za vás postarají produkty FM GROUP FOR HOME.

UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ TOALETY
TOILET CLEANING WIPES

Nejpohodlnější způsob každodenního osvěžení toalety. S
antibakteriálními vlastnostmi jsou ubrousky 100% hygienické. Bezpečné
pro pokožku rukou.
biologicky rozložitelné
zanechávají svěží vůni

84 kusů | T002

179,00 KČ

E039 CITRUSY & JEHLIČNANY
Propracovaná kombinace tónů jehličnanů
(jedle, smrk a cypřiš) s osvěžujícím akordem
citrusů, citrónové trávy a lehkým nádechem
růžového dřeva.

TEKUTÁ MÝDLA
FRESH WOODY SOAP
/ ROYAL FRUITY SOAP

Poskytnou vaší pokožce
dokonalou čistotu a hydrataci!
Pečlivě vybrané složky našich
mýdel důkladně myjí a jemně
vyživují, zanechávají příjemnou
vůni.
s hygienickou pumpičkou

500 ml

120,00 KČ

E001 MANGO & BROSKEV

240,00 Kč / 1 l

Sladké aroma svůdného
manga a broskve je denní chvílí relaxace.

TEKUTÝ ČISTIČ NA
KOUPELNY

TEKUTÝ ČISTIČ NA
SPRCHOVÉ KOUTY

Aktivně odstraňuje vodní kámen i mýdlové
usazeniny. Obsahuje inovativní přísady, které
zabraňují tvorbě vodních skvrn.

Čistý a zářivě lesklý sprchový kout! Díky
křemičitým nanočásticím vytváří ochranný
film, který omezuje opětovné ulpívání
nečistot, usazenin a vodní páry.

BATHROOM CLEANER

pečuje a dodává jemný lesk
s příjemnou květinově-ovocnou vůní

750 ml | E025

99,00 KČ

132,00 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 114,00 Kč

SHOWER CLEANER

jedinečné složení je účinné i při studené
vodě
bezpečný pro alergiky

750 ml | E026

99,00 KČ

132,00 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 114,00 Kč
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PRODUKTY DO KOUPELNY
A KUCHYNĚ

PRACÍ PROSTŘEDKY

S vášní a nadšením jsme vytvořili produkty, které pečují o vaše oblečení.
Naši specialisté se ujistili nejen o jejich účinnosti, ale také o pohodlném způsobu používání.

Dosáhnou do každého rohu a zbaví vás všech nevítaných návštěvníků. Nic je nezastaví. Ponechte
zvláštní úkoly ve vaší kuchyni a koupelně na našich specialistech.

PŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍ SPÁR
GROUT CLEANER

Expert na čisté spáry! Aktivně chrání před
nečistotami a vlhkostí. Nevymývá ani
neodbarvuje spáry.
na bílé i barevné spáry
na všechny druhy nečistot

750 ml | E036

99,00 KČ

132,00 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 114,00 Kč

GRANULÁT PRO
ZPRŮCHODNĚNÍ ODTOKŮ
DRAIN CLEANER

Neporazitelný! Rozpouští mastnotu, vlasy,
zbytky jídla a odstraňuje nepříjemné pachy.
Pro zprůchodnění odtoků, sifónů a potrubí.
nepostradatelný v každé kuchyni a
koupelně
používejte alespoň jedenkrát do měsíce

500 g | E022

125,00 KČ
250,00 Kč / 1 kg

GEL NA ODSTRAŇOVÁNÍ
VODNÍHO KAMENE A RZI
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Snadno odstraňuje usazený vodní kámen, rez,
zbytky mýdla a jiné nečistoty. Při pravidelném
používání působí gel proti vzniku nových
nečistot.
jemně čistí
čistá armatura bez poškrábání

750 ml | E023

125,00 KČ

166,67 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 140,00 Kč

KRÉM NA ČIŠTĚNÍ
KUCHYŇSKÉHO A
SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ
MULTI SURFACE SOFT CLEANER

Potěšení z čištění bez drhnutí! Sametově
měkká, ale zcela účinná konzistence.
Odstraňuje i přetrvávající špínu a mastnotu.
s čistícím dolomitem
nepoškrábe ani neodbarví čištěný povrch

750 ml | E021

110,00 KČ
146,67 Kč / 1 l

TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
NA BAREVNÉ PRÁDLO

TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
NA ČERNÉ PRÁDLO

TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
NA BÍLÉ PRÁDLO

Dokonale chrání barvy a úspěšně odstraňuje
nečistoty. Je účinný i při nízkých teplotách,
zabraňuje smršťování a vytahávání tkanin.

Dokonale vypere tmavé oblečení a zachovává
intenzitu černé po delší dobu. S aktivními enzymy,
které účinně bojují proti skvrnám, a to bez ohledu
na teplotu vody při praní.

Unikátní složení obnovuje oslnivou bělost tkanin.
Doporučujeme i na praní jemného oblečení. S
příjemnou vůní divoké orchideje.

VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

ideální pro každou barvu

1000 ml | E006

175,00 KČ
Vůně PURE 81
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BLACK LAUNDRY LIQUID

chrání černé tkaniny proti vyblednutí

1000 ml | L011

175,00 KČ

WHITE LAUNDRY LIQUID

oživuje bílou a zabraňuje jejímu zešednutí

1000 ml | E007

165,00 KČ
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AROMATERAPEUTICKÉ AVIVÁŽNÍ
PROSTŘEDKY

L012 SWEET DELIGHT

AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

TABLETY NA ZMĚKČOVÁNÍ
VODY DO PRAČKY

Podmanivé složení
kombinující vůni sladké
vanilky a rafinované bílé
lilie s vůní pačule, mandlí a
santalového dřeva.

S vysoce účinnými aktivními mikrokapslemi, které postupně
uvolňují vůni a zabraňují elektrizování. Aviváž zanechává vaše
oblečení příjemně měkké a zajišťuje dlouhotrvající vůni.

1000 ml

WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Pro každé praní! Při pravidelném použití:
pečují o tkaniny, odstraňují vodní kámen z
pračky a odlivky a snižují potřebné množství
pracích prostředků.

170,00 KČ

účinné při všech teplotách praní
v rozpustné fólii, která chrání ruce

400 g / 25 ks | L014

210,00 KČ
525,00 Kč / 1 kg

ODSTRAŇOVAČ SKVRN
MULTI FABRIC STAIN REMOVER

Neúprosný ke skvrnám, šetrný k vašemu
oblečení. Díky aktivním enzymům odstraňuje
dokonce i skvrny od trávy, krve, vajec a
mastných omáček! Bezpečný pro barvy a
jemné tkaniny.

L013 AZURE SKY
Dokonalá kombinace citrusů, čerstvého ovoce,
zelených a vodních not spojená s omamným
základem pižma a ambry.

účinný i při nízkých teplotách
neobsahuje chlór
s příjemnou vůní čerstvého ovoce

750 ml | E005

140,00 KČ

186,67 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 155,00 Kč

LUXUSNÍ AVIVÁŽNÍ
PROSTŘEDKY
LUXURY FABRIC SOFTENER

Užijte si báječnou měkkost a důmyslné vůně
Federico Mahora! Vysoce koncentrované
aviváže změkčují tkaniny, mají antistatický
účinek a stimulují smysly.

1000 ml

160,00 KČ

E032 SPLENDID VIOLET / PURE 81

E038 SUNNY BREEZE / PURE 23

E037 SECRET GARDEN / PURE 10

Jemná vůně jablek doplněná o omamnou vůni
fialky a konvalinky.

Smyslná a jemně sladká kompozice
citrusů a jasmínu.

Povzbuzující síla bílé růže, mandarinky a
břečťanu.
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SPREJ USNADŇUJÍCÍ
ŽEHLENÍ
ANTI-CREASE IRONING SPRAY

S touto pěnou se žehlení stává skutečně
hračkou! Sprej se snadno používá, vytváří
na tkaninách jemný film, který odstraňuje
záhyby, a pomáhá vašemu oblečení si déle
udržet elegantní vzhled. Nevyžaduje použití
napařování.

300 ml | E011

139,00 KČ
463,33 Kč / 1 l
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UNIVERZÁLNÍ PRODUKTY

Od střechy po sklep, uvnitř i venku – kdykoli a kdekoli se můžete spolehnout na profesionální pomoc
našich produktů. Jsou skutečnými šampiony mezi čisticími prostředky.

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ
UBROUSKY
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES

Nepostradatelné v péči o celý dům. Ubrousky
dokonale odstraňují každodenní nečistoty
a zároveň jsou šetrné k pokožce a čištěným
povrchům. Doporučujeme na sklo, kov, dřevo a
plast.
biologicky rozložitelné
s květinovou vůní

84 ks | U011

ČISTIČ NA LAMINÁTOVÉ PODLAHY

179,00 KČ

LAMINATE FLOOR LIQUID

Dokonale čistí podlahu, zbavuje ji prachu a šmouh.
Odstraňuje mastné skvrny a nečistoty. Doporučujeme
na: laminátové podlahové desky, stěnové panely a
dýhovaný nábytek.

UNIVERZÁLNÍ TEKUTÝ ČISTIČ
MULTI PURPOSE CLEANER

Nejlepší z nejlepších při malém i velkém
úklidu! Čistí a odmašťuje. Pro všechny typy
omyvatelných povrchů, jako například podlahy,
stěny, pracovní desky, obklady nebo sanitu.

čistí a pečuje
zanechává příjemnou vůni mýdla Marseille

1000 ml | E015

zanechává příjemnou vůni granátového
jablka

219,00 KČ

1000 ml | E014

139,00 KČ

ČISTIČ NA KOBERCE A
ČALOUNĚNÍ

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Složení s aktivní pěnou dokonale odstraňuje
skvrny, změkčuje tkaniny a zabraňuje vzniku
statické elektřiny. Jemný k vašim rukám a
barevným tkaninám.
určený k ručnímu čištění
s citrusovou vůní

1000 ml | E016

110,00 KČ

TEKUTÝ ČISTIČ NA OKNA

UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ SKLA

Jistý způsob, jak během několika minut docílit
zářivých oken! S křemičitými nanočásticemi,
které chrání povrch před opětovným
znečištěním. Obsažený silikon snižuje
usazování vodní páry.

Mějte je vždy po ruce a snadno tak odstraňte
otisky prstů ze skel nebo skvrny na zrcadle!
Účinné jak v domácnosti, tak v autě. Vhodné
také na čištění brýlí.

GLASS CLEANER

efektivní a účinný
s vůní zeleného jablka

750 ml | E012

115,00 KČ

GLASS CLEANING WIPES

čistota beze šmouh
biologicky rozložitelné

84 kusů | U012

179,00 KČ

153,33 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 130,00 Kč
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PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH
POVRCHŮ
POWER CLEANER

Jeden prostředek – různé povrchy! Díky
speciálnímu složení čistí laminátové podlahy,
obklady, dlažby, linolea, teracové dlažby,
stejně jako pletivo a přístrojové desky aut.
Dokonale odstraňuje oleje a tuky.
nepostradatelný v domácnostech,
garážích a na zahradě

PĚNA ZABRAŇUJÍCÍ SRÁŽENÍ
VODNÍ PÁRY
ANTI-MIST FOAM

Neviditelná ochrana, viditelný efekt!
Pěna jemně čistí a odstraňuje nečistoty.
Vhodná pro všechny povrchy vystavované
páře. Zvyšuje pohodlí a bezpečnost jízdy.
Doporučujeme na sklo.
pohodlné použití – bez leštění

300 ml | E050

1000 ml | E013

139,00 KČ

PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
OBRAZOVEK

PASTA NA
ČIŠTĚNÍ KOVŮ

Pečlivě odstraňuje otisky prstů, prach, mastné
skvrny a nečistoty. Díky elektrostatickému
filmu eliminuje opětovné usazování prachu.
Doporučujeme na: počítačové monitory,
televizní, plazmové, LED a LCD obrazovky,
displeje, dálkové ovladače, mobilní telefony a
klávesnice.

Okamžitě obnoví lesk čištěného předmětu.
Čistí, chrání a konzervuje. S inhibitory
koroze zpomaluje proces opotřebení kovů.
Koncentrované a účinné složení.

175,00 KČ

463,33 Kč / 1 l

ČISTICÍ HOUBIČKA

CLEANING SPONGE WET & WIPE

Již nikdy špinavé zdi – maže stopy po perech,
zvýrazňovačích a pastelkách! Můžete ji použít na čištění
zahradního nábytku, spár, obkladů, podlah, dveří, sporáků,
nádobí, disků kol, plastů a kovů. Inovativní struktura
houbičky odstraňuje nečistoty tak, že proniká hluboko do
čištěného povrchu.
funguje bez čisticích prostředků – stačí ji navlhčit!
odstraňuje nečistoty a skvrny od vody

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010

120,00 KČ

ČISTIČ SKEL KRBŮ A TRUB
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Speciální složení odstraňuje připáleniny, kouřové skvrny
a dokonce i připálený tuk. Vynikající také na čištění grilů a
vybavení kuchyně.
se složkami, které omezují opětovné usazování
nečistot
bezpečný pro čištěné povrchy
nezanechává šmouhy

CRT & LCD SCREEN CLEANER

zanechává lesk beze šmouh
neocenitelný pomocník doma i v
kanceláři

750 ml | E033

250 ml | E044

146,67 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 125,00 Kč

436,00 Kč / 1 l
Cena včetně atomizéru: 124,00 Kč

110,00 KČ

*

METAL CLEANING PASTE

150 ml | E041

219,00 KČ
1.460,00 Kč / 1 l

109,00 KČ

*DOSTUPNÁ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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OSVĚŽUJÍCÍ PRODUKTY

Nádherné vůně zlepšují vaši náladu, vytvářejí pohodovou atmosféru a vzbuzují emoce.
Nechte je doprovázet vás kdykoli a kdekoli. S našimi osvěžujícími produkty je to možné.

VŮNĚ DO VYSAVAČE

SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF /
SUNNY BREEZE VACUUM FRESHENER

Uvolňují příjemnou vůni a neutralizují
prachový odér ve vysávaných místnostech.
Vhodné do všech typů vysavačů. Snadné
použití – stačí umístit poblíž filtru.

2 kusy (4,7 x 7,7 cm)

140,00 KČ
ZÁVĚSNÉ VŮNĚ DO
ŠATNÍKU

SUNNY BREEZE / MORNING MIST
WARDROBE FRAGRANCE

120,00 KČ

A009

SWEET DREAM / WONDERFUL NIGHT
SCENTED LINEN SPRAY

SPLENDID VIOLET
PURE 81

Osvěží a potěší příjemnými vůněmi.
bez alergenů
doporučujeme na lůžkoviny, záclony a
ručníky

A010

SUNNY BREEZE
PURE 23

30 ml

95,00 KČ
3.166,67 Kč / 1 l

E043 MORNING MIST / PURE 33

A011

Osvěžující síla jasmínu, bílé růže,
bambusu a citrónu.

SUMMER WHIFF
PURE 98

Jedinečné vonné kompozice ve vašem
šatníku. Neobvyklé vůně pro váš domov
a kancelář.
postupně uvolňovaná vůně

VŮNĚ NA LOŽNÍ PRÁDLO
VE SPREJI

Vůně unisex

E042 SUNNY BREEZE / PURE 23

A012 SWEET DREAM

Sladké noty mandarinky v kombinaci
s jasmínem a vanilkou.

Okouzlující kombinace pižma a
vanilky, která zlepší vaši náladu.

A013 WONDERFUL NIGHT
Citrusové aroma snižuje napětí
a uklidňuje.

Vůně pro ni

VŮNĚ DO INTERIÉRU
HOME PERFUME

Jedinečné kompozice v elegantním
balení.

40 ml

215,00 KČ

Z051 GREEN TEA
Jemný náznak zeleného čaje a
citrusů vyplní interiér pozitivní
energií.

AIR FRESHENER

S tóny nejpopulárnějších parfémů
Federico Mahora.

25,00 KČ

5.375,00 Kč / 1 l

A025 / PURE 25
Harmonická směs frézií,
mučenky, kosatce, exotického
ovoce a bílého cedru.

A052 / PURE 52
Hypnotizující vůně citrusů,
jablka, skořice a hřebíčku.

A007 BLUE WAVE

A147 / FM 147

A134 / PURE 134

Citrusově-kořeněné noty, které
osvěží.

Jedinečná kompozice, v níž
se harmonicky snoubí tóny
mandarinky, liči, švestky a
konvalinky.

Neodolatelná vůně
mandarinky, hořkého
pomeranče a mořských trav.

A008 SWEET VANILLA
Smyslná vůně vanilky zklidňuje
smysly.
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ZÁVĚSNÉ VŮNĚ DO
AUTA, KANCELÁŘE A
DOMÁCNOSTI

Vůně pro něj

A173 / PURE 173
Jemně zasněná směs hořkých
mandlí, vanilky, pižma, mechu
a dřeva stromu Jacaranda.
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PRODUKTY NA ZAHRADU

Kontakt s přírodou vám umožní uniknout každodenním starostem a zůstat v pohodě. Zahrada je
oázou klidu, který potřebujete. Zároveň je také překážkovou dráhou pro malé objevitele nebo místem
radostných setkání s přáteli. Ujistěte se, že je to místo čisté a bezpečné.

PRODUKTY NA NÁBYTEK

Estetika, trvanlivost, jedinečná atmosféra – tyto vlastnosti můžete u kožených a dřevěných
předmětů zachovat po delší dobu, pokud se o ně budete správně starat. Naše produkty využívají
sílu přírodních vosků tím, že z nich čerpají to nejcennější.

UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ
NÁBYTKU
FURNITURE CLEANING WIPES

Vynikající na čištění a odstraňování prachu.
Přírodní vosk chrání a konzervuje dřevo,
zatímco antistatický povrch omezuje usazování
prachu. Doporučujeme na dřevěný a
laminátový nábytek.
biologicky rozložitelné

84 kusů | F003

179,00 KČ

VOSK NA KŮŽI

LEATHER WAX CONDITIONER

Síla medu obnovuje barvu a lesk koženého
nábytku. Přírodní včelí vosk kůži vyživuje,
zatímco oleje předcházejí vzniku trhlin.
na přírodní a umělý kožený
nábytek, tašky, pásky a boty
není vhodný na semiš a nubuk

TEKUTÝ PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ
DŘEVĚNÝCH POVRCHŮ
WOODEN FURNITURE CLEANER

Pro péči o nábytek a předměty z lakovaného a mořeného dřeva
a dřeva napuštěného oleji, stejně jako na nábytek z lakovaného
ratanu. Ideální na zahradní nábytek, okenní rámy, obložení a
altány.
čistí a impregnuje
zajišťuje dlouhotrvající ochranu
účinně chrání proti vlhkosti a nepříznivým povětrnostním
podmínkám

750 ml | GA02

155,00 KČ

TEKUTÝ PROSTŘEDEK NA
ČIŠTĚNÍ PLASTOVÝCH
POVRCHŮ
PLASTIC SURFACE CLEANER

Odstraňuje všechny druhy nečistot:
mastnotu, saze a prach. Účinný a jemný:
nepoškrábe čištěné povrchy ani je
neodbarví.

300 ml | E040

210,00 KČ
700,00 Kč / 1 l

PROSTŘEDEK NA
OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Osvědčený způsob, jak dosáhnout
čistého nábytku beze šmouh, prachu
a poškrábání! Pohodlná forma spreje
zanechává antistatickou vrstvu.
na dřevěné a dřevu podobné
povrchy
s přídavkem vosku

300 ml | E017

125,00 KČ
416,67 Kč / 1 l

na bílé a barevné povrchy

750 ml | GA01

155,00 KČ

206,67 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 170,00 Kč

206,67 Kč / 1 l
Cena včetně rozprašovače: 170,00 Kč
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AUTOKOSMETIKA

Víme, jak účinně kombinovat příjemné s užitečným. Naše autokosmetika je účinná, má příjemnou vůni
a dlouhotrvající efekt.

DOPLŇKY

S nimi je vše snazší – naše výjimečné utěrky a aplikátory čisticích prostředků byly navrženy tak, aby
vám byly každodenní pomocnou rukou.

VÍCEÚČELOVÉ UTĚRKY V ROLI
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

AU10 SUMMER WHIFF / PURE 98
Osvěžující síla citrusů posílená
sladkými květy a obklopená teplými
notami dřeva.

Nemilosrdné vůči špíně, přátelské k peněžence.
Velmi dobře absorbují vodu, barvy i olejové
látky.

AU11 JAMAICA DREAM / PURE 57
Nebeská kompozice jablka, švestky,
skořice, pepře a jamajského rumu.

nepoškrábou čištěný povrch
praktické a ekonomické řešení – po vyprání
můžete utěrku znovu použít

34 kusů (23 x 39 cm) | E029

179,00 KČ

Nakupte jednou a použijte vícekrát!

ATOMIZÉR
ATOMISER

Funkční a účinný. Dávkuje a rovnoměrně
rozprostírá.
Doporučujeme na:
- Prostředek na čištění povrchů z nerezu
- Prostředek na čištění obrazovek

AU13 JAMAICA DREAM

1 ks | E049

15,00 KČ

ROZPRAŠOVAČ
TRIGGER CUP

Dvojitá funkce – přesné zasažení cíle, přemění tekutinu na
aktivní pěnu.
Doporučujeme na:

VŮNĚ DO AUTA S
VÝMĚNNÝMI NÁPLNĚMI

PROSTŘEDEK PRO PÉČI
O MATNÉ INTERIÉRY AUT

SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM
CAR PERFUME WITH REFILL

Luxusní vůně ve vašem voze! Díky výměnným
náplním si můžete strojek koupit pouze jednou
a poté si ho užívat po dlouhou, provoněnou
dobu. Snadná instalace, s možností regulace
intenzity vůně.

COCKPIT MATT CARE SPRAY

AU12 SUMMER WHIFF

SADA – VŮNĚ S DÁVKOVAČEM

NÁPLŇ

6 ml | AU10, AU11

6 ml | AU12, AU13

179,00 KČ
29.833,33 Kč / 1 l
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129,00 KČ
21.500,00 Kč / 1 l

Dokonale čistí a poskytuje elegantní, matný
vzhled. Dodává příjemnou vůni a navíc brání
opětovnému usazování prachu.
zpomaluje proces stárnutí plastů

300 ml | AU19

155,00 KČ
516,67 Kč / 1 l

PUMPIČKA
DISPENSER PUMP

Pohodlná a hygienická, usnadňuje dávkování
správného množství tekutiny.
Doporučujeme na:
- Čisticí prostředky na mytí nádobí
- Balzám na mytí nádobí Babassu Oil

1 ks | E030

15,00 KČ

- Tekutý prostředek na čištění plastových povrchů
- Tekutý prostředek na čištění dřevěných povrchů
- Prostředek na čištění kuchyňských povrchů
- Prostředek na čištění lednic a mikrovlnných trub
- Prostředek na čištění keramických desek
- Odmašťovač
- Čistič skel krbů a trub
- Tekutý čistič na okna
- Tekutý čistič na koupelny
- Tekutý čistič na sprchové kouty
- Přípravek na čištění spár
- Gel na odstraňování vodního kamene
- Odstraňovač skvrn

1 ks | E031

15,00 KČ
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VŮNĚ DÁMSKÉ
PURE 01
PURE 05
PURE 06
PURE 07
PURE 09
PURE 10
PURE 12
PURE 16
PURE 17
PURE 18
PURE 20
PURE 21
PURE 23
PURE 24
PURE 25
PURE 26
PURE 29
PURE 32
PURE 33
PURE 34
PURE 80
PURE 81
PURE 97
PURE 98
PURE 101
PURE 125

str. 33
str. 34
str. 34
str. 33
str. 30
str. 32
str. 30
str. 34
str. 32
str. 34
str. 33
str. 32
str. 34
str. 31
str. 32
str. 31
str. 32
str. 31
str. 34
str. 34
str. 34
str. 33
str. 33
str. 30
str. 30
str. 32

PURE 132
FM 141
FM 142
FM 146
FM 147
FM 149
FM 162
PURE 173
PURE 174
PURE 177
PURE 180
PURE 181
PURE 183
FM 192
FM 237
FM 239
FM 241
PURE 257
PURE 263
PURE 271
PURE 272
FM 281
FM 283
FM 286
FM 287
FM 291

VŮNĚ PÁNSKÉ
PURE 43
PURE 52
PURE 54
PURE 55
PURE 56
PURE 57
PURE 63
PURE 64
PURE 68
PURE 93
PURE 110
PURE 134
PURE 135

str. 37
str. 38
str. 37
str. 39
str. 37
str. 40
str. 37
str. 38
str. 37
str. 40
str. 37
str. 40
str. 37

FM 151
FM 152
FM 160
FM 169
PURE 189
FM 195
FM 198
FM 199
PURE 224
FM 300
FM 301
FM 302
FM 325

str. 33
str. 53
str. 48
str. 55
str. 55
str. 46
str. 48
str. 31
str. 33
str. 31
str. 32
str. 32
str. 33
str. 46
str. 44
str. 44
str. 44
str. 30
str. 30
str. 32
str. 32
str. 53
str. 51
str. 49
str. 50
str. 53

FM 292
FM 296
FM 297
FM 298
FM 313
FM 317
FM 318
FM 319
FM 320
FM 321
FM 322
FM 323
FM 351
FM 352
FM 353
FM 354
FM 355
FM 356
FM 357
FM 358
FM 359
FM 360
FM 361
FM 362
FM 363
FM 364

str. 53
str. 49
str. 54
str. 51
str. 50
str. 55
str. 55
str. 50
str. 52
str. 52
str. 53
str. 53
str. 52
str. 55
str. 55
str. 55
str. 55
str. 46
str. 47
str. 50
str. 48
str. 51
str. 53
str. 46
str. 48
str. 48

FM 365
FM 366
FM 367
PURE 400
PURE 401
PURE 402
PURE 404
PURE 412
PURE 413
PURE 414
PURE 415
PURE 416
PURE 417
PURE 418
PURE 419
PURE 420
PURE 421
PURE 422
PURE 423
PURE 424
PURE 425
FM 600

str. 52
str. 49
str. 53
str. 32
str. 33
str. 30
str. 30
str. 32
str. 30
str. 33
str. 32
str. 32
str. 31
str. 32
str. 34
str. 32
str. 34
str. 30
str. 30
str. 30
str. 30
str. 45

str. 57
str. 57
str. 58
str. 56
str. 37
str. 56
str. 58
str. 61
str. 38
str. 59
str. 61
str. 60
str. 60

FM 326
FM 327
FM 328
FM 329
FM 331
FM 332
FM 333
FM 334
FM 335
FM 336
PURE 451
PURE 452
PURE 457

str. 61
str. 58
str. 60
str. 57
str. 58
str. 59
str. 56
str. 58
str. 61
str. 61
str. 40
str. 40
str. 39

PURE 458
PURE 459
PURE 460
PURE 461
PURE 462
PURE 463
PURE 464
PURE 465
PURE 466
PURE 467
PURE 468
PURE 469
FM 601

str. 38
str. 38
str. 39
str. 39
str. 39
str. 40
str. 37
str. 38
str. 38
str. 40
str. 38
str. 39
str. 45

VŮNĚ UNISEX
str. 11
str. 11
str. 10

2014

UTIQUE Black
UTIQUE Gold
UTIQUE Ruby

2015

Všechny ceny uvedené v katalogu jsou konečné a zahrnují 21 % DPH. Tento katalog FM WORLD produktů č. 25 je platný od listopadu 2016. Nabídka produktů včetně cen uvedených v katalogu je platná od listopadu
2016, a to do vyprodání zásob nebo uvedení nového katalogu. Podrobné informace o produktech a jejich použití naleznete na internetových stránkách www.cz.fmworld.com. Marketingový plán, katalogy, jiné informační,
propagační a reklamní materiály, které byly vydány nebo výslovně schváleny FM WORLD nebo Family Members Bohemia jsou jedinými autorizovanými zdroji informací pro účel prodeje a reklamy produktů FM WORLD.
Produkty FM WORLD jsou originálními produkty FM WORLD.
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PRODUKTY PRO ŽENY
skupina vůní

hlavní nota

vůně

feromony

intense

sprchový gel

tělový balzám

10

10, 17

10*

10*

25

25*

97

97

81

81

81

33

10, 17, 125, 180, 181, 281,
291, 367, 400, 412
S OVOCNOU NOTOU

parfém na vlasy

krém na ruce a
nehty

81

81

81*

33

33

33*

deo roll-on

29, 271, 272, 292, 321, 322,
323, 415, 416, 420
25, 600
20, 132, 147

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

97, 183, 317, 352, 353, 401

97

97

146, 239, 297, 318, 354, 355
S VODNÍ NOTOU

7, 141, 174, 361

SE ZELENOU NOTOU

1, 81

81

S ALDEHYDOVOU NOTOU 21, 418

KVĚTINOVÉ

21

S CITRUSOVOU NOTOU

283, 298, 360

S DŘEVITOU NOTOU

320, 351, 365, 414

S CITRUSOVOU NOTOU

33

S OVOCNOU NOTOU

419

S MANDARINKOVOU NOTOU 23, 296

CITRUSOVÉ

ORIENTÁLNÍ

DŘEVITÉ

CYPŘIŠOVÉ

33

33

33

23

23

23*

23*

S POMERANČOVOU NOTOU 6
S KVĚTINOVOU NOTOU

9, 101, 257, 263, 402, 404,
423, 424

101

9

S OVOCNOU NOTOU

12, 98, 237, 286, 413

98

98

S DŘEVITOU NOTOU

26, 142, 162, 359, 363, 364
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

S KOŘENITOU NOTOU

24, 173, 177, 366

173

173

S AMBROVOU NOTOU

32

S VANILKOVOU NOTOU

417

S KVĚTINOVOU NOTOU

241, 287, 313

S OVOCNOU NOTOU

319, 358, 422

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

425

S OVOCNOU NOTOU

5, 16, 34, 80, 149, 192, 362

5

5

S DŘEVITOU NOTOU

18, 357

18

18

S ORIENTÁLNÍ NOTOU

356

S KVĚTINOVOU NOTOU

421

98*

173

173

173

5*

173

173*

5*

18

18

18

intenzivní

středně intenzivní

jemné

PRODUKTY PRO MUŽE
skupina vůní

CYPŘIŠOVÉ

ORIENTÁLNÍ

DŘEVITÉ

FOUGÉRE

hlavní nota

vůně

feromony

intense

sprchový gel

deo roll-on

krém na ruce
a nehty

pěna
na holení

voda
po holení

S OVOCNOU NOTOU

169

S DŘEVITOU NOTOU

56

56

56

56*

56

S AMBROVOU A
PIŽMOVOU NOTOU

110

110

110

110*

110

S KVĚTINOVOU NOTOU

52, 302, 328, 465

52

52

S OVOCNOU NOTOU

325

S KOŘENITOU NOTOU

199, 224, 336, 459, 466, 468

S AMBROVOU NOTOU

64, 458

64

64

64

S DŘEVITOU NOTOU

301, 326, 335
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

S OVOCNOU NOTOU

55, 195, 333

S NOTOU PAČULE

160, 198, 327, 331, 334

S VETIVEROVOU NOTOU

151, 152, 329

S VODNÍ NOTOU

457, 460, 462

S CITRUSOVOU NOTOU

461, 469

S PAPRIKOVOU NOTOU

43, 135, 332

43

43

43

S LEVANDULOVOU
NOTOU

54, 63, 68, 189, 300, 464,
601

S CITRÓNOVOU NOTOU

57
134

134

S MANDARINKOVOU NOTOU 134, 452

52

52

199

199

134

134

52*

134*

52

balzám po
holení

52

52

199

199

134

134

S POMERANČOVOU NOTOU 93

CITRUSOVÉ
VODNÍ

S VODNÍ NOTOU

467

SE ZELENOU NOTOU

451, 463

*POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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MÁTE DOTAZY? ZAVOLEJTE NÁM!
Call-centrum, tel.: 244 404 082, mobil: 608 444 667
Najděte nás na Facebooku: www.facebook.com/FMBohemia
Navštivte náš internetový obchod: www.shop-cz.fmworld.com
cz.fmworld.com

FAMILY MEMBERS BOHEMIA S. R. O.

Kontakty pro Českou republiku:

Kontakty pro Slovensko:

Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha 9
IČ: 04461533

tel.: 244 404 082
mobil: 608 444 667, 608 944 662
e-mail: office@cz.fmworld.com
internetové stránky: www.cz.fmworld.com

tel.: +421 232 222 225/6
mobil: +421 905 900 590, +421 902 078 248
e-mail: office@sk.fmworld.com
internetové stránky: www.sk.fmworld.com

OBCHODNÍ PARTNER

© FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Vratislav,
DIČ: 895-187-00-93, Obchodní rejstřík: 0000268185, Obvodní soud pro Vratislav Wrocławia-Fabrycznej ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2016

