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Make-up bez tajemství
Věděli jste, že obličej se může stát skutečným uměleckým dílem? Pro dosažení úžasných make-up efektů
nemusíte být profesionální vizážistkou – to, co potřebujete je správná kosmetika a jemná hra světla a
stínu, která zdůrazní přednosti a zakryje nedokonalosti. Obzvláště doporučujeme náš nový produkt
– konturovací set na obličej, který je nezbytností letošní sezóny. V této praktické kazetě naleznete
konturovací pudr, bronzer a rozjasňovač, které umožňují dokonalou modelaci obličeje. Doporučuji,
abyste ho vyzkoušeli!
Krásný efekt stojí za to uchovat co nejdéle, to je důvod, proč v naší nabídce nesmí chybět make-up
ochrannou vrstvu, ale také, díky účinným složkám, dokonale osvěžuje váš obličej během celého dne.
Mezi našimi novými produkty naleznete také Lash Expert řasenku s fantasticky pružným,
elastomerovým kartáčkem. Řasenka okázale prodlužuje a natáčí řasy a zároveň je nádherně odděluje.
Výsledkem je hypnotizující a svůdný pohled.
Některé z nejpopulárnějších produktů můžete nově objevit s novým, vylepšeným složením. Rozjasňující
korektor byl obohacen o heřmánek, který má zklidňující vlastnosti. Zanechává pleť hladší a
hydratovanější, než kdy předtím. Na druhé straně, krém na nehty a nehtové kůžičky je ještě účinnější.
Intenzivně vyživuje a regeneruje nehty i nehtové kůžičky a dodává jim zdravý vzhled a pružnost. Pečlivě
nasloucháme vašim návrhům; proto jsme rovněž změnili balení všech sypkých pudrů. Nyní získáte ještě
více oblíbené kosmetiky v novém balení s praktickým, šroubovacím uzávěrem.
Jsem si jistá, že každý z vás v naší široké nabídce produktů najde něco přímo pro sebe. Doporučuji vám
nakupovat!

Katarzyna Trawińska
FM GROUP

Pomozte nám pomáhat druhým!

Všechny ceny uvedené v katalogu jsou konečné a zahrnují 21 % DPH.
Katalog produktů FM GROUP MAKE-UP č. 11 je platný od června 2015. Nabídka
uvedená v katalogu, včetně cen a produktů, je platná od června 2015, a to do
vyprodání zásob nebo uvedení nového katalogu.

N A D A C E

www.golden-tulip.com

Katalogy, Marketingový plán, jiné informační, propagační a reklamní materiály,
které byly vydány nebo výslovně schváleny FM GROUP World nebo Family Members
Bohemia jsou jedinými autorizovanými zdroji informací pro účel prodeje
a reklamy produktů FM GROUP.

Tvář

z á ř i v á

KONTUROVACÍ
SET NA
OBLIČEJ

contour kit

309,00
KČ / 6,6 g

Tvář

Tři kroky k dokonale vytvarované pleti.

KONTUROVACÍ PUDR
• Pod lícní kosti
• Linie spodní čelisti
• Strany nosu

Přírodní 3D efekt!

4 681,82 Kč / 100 g

Krok 1:

Dokonale zvolené barvy umožňují
upravit tvar obličeje, zdůraznit
přednosti a zakrýt nedokonalosti.

NOVINKA

Krok 2:

Rozjasňovač

BRONZER

zdůrazňuje a tím
dokonale podtrhuje
centrální část obličeje.
Dodává pleti jas,
odráží světlo a zakrývá
nedokonalosti.

• Tváře
• Nos

FM | zt1

C ontour K it

Konturovací
pudr

Krok 3:

ROZJASŇOVAČ

vytváří dojem stínu a
zdůrazňuje lícní kosti.

Oxid křemičitý
má schopnost
rozptylovat světlo
a tím opticky redukovat
vrásky a zakrývat
nedostatky.

Bílý jíl
dokonale absorbuje
kožní maz, zabraňuje
lesknutí pokožky.

Ovesná mouka

Bronzer

dodává make-upu
sametové a luxusní
zakončení.

zesiluje konturovací
účinek, dodává
pleti odstín
přírodního a
zdravého opálení.
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Díky pudru a make-upu bude vaše tvář krásně vyvážená, avšak bez
efektu trojrozměrnosti, který umožňuje zdůraznit přednosti a zakrýt
nedokonalosti. Pamatujte: konturování je jemná hra světla a stínu.
Ztmavení budí dojem hloubky a opticky vzdaluje, rozjasnění naopak
zdůrazňuje a podtrhuje. Neváhejte a zvolte náš set, se kterým dosáhnete
nádherného efektu. Staňte se mistrem v líčení!

• Oblouk pod obočím
• Horní část
lícních kostí
• Nosní hřbet
• Oblast pod
očima
• Oblast nad
horním rtem
• Střed čela
• Spánkové kosti
• Brada

5

Udržuje make-up, zajišťuje
pocit pohodlí po dlouhou
dobu.

Tvář
Ve formě
lehké hydratační
mlhy!
Během dne
osvěží a rozzáří
váš obličej!

MAKE-UP FIXAČNÍ
SPREJ

Připravte svoji
pleť na make-up!

SILIKONOVÁ BÁZE

silicone base

230,00
KČ / 15 ml

1 533,33 Kč / 100 ml
FM | fb01

S ilicone Base

Matuje a zajišťuje svěží vzhled po dlouhou
dobu. Činí pokožku dokonale hladkou,
póry a vrásky jsou méně viditelné.

make up setting spray

199,00

Bisabolol

KČ / 100 ml

zklidňuje
podráždění.

199,00 Kč / 100 ml

NOVINKA
Vilínová voda
Laktát sodný

reguluje sekreci kožního
mazu a snižuje efekt
lesknoucí se pokožky.

dokonale zvlhčuje
pokožku.

Výtažek z kůry
stromu
Enantia
chlorantha
a panthenol
zklidňují podráždění.

Uchování
a osvěžení
v jednom

Vytváří neviditelný
světelný film, který
chrání make-up. Díky
němu si pokožka udržuje
dokonalý vzhled po
delší dobu. Bez pocitu
lepkavosti nebo stažení.

ZKRÁŠLUJÍCÍ
KRÉMOVÁ BÁZE

Vitamín E
redukuje škodlivé
účinky slunečního
záření.
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Buďte si jisti sami
sebou… a vaším
make-upem.

Prodlužte
trvanlivost
make-upu!
Vyzkoušejte
některou
z našich
bází!

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

beauty cream primer
FM | um1

M ake U p
S et ting S pray
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155,00
KČ / 15 ml

1 033,33 Kč / 100 ml

FM | fb02

B eaut y C ream P rimer

Kyselina
hyaluronová
a Hydromanil®
hloubkově hydratují
a vyhlazují pleť.

7

Tvář

CC BÁZE COLOUR & CARE

cc primer colour & care

220,00

Výtažek z
jírovce

KČ / 15 ml

posiluje
krevní cévy.

1 466,67 Kč / 100 ml

Výtažek z papáji
regeneruje a zlepšuje tón
pleti.

Výtažek z manga

vyživuje a revitalizuje.

Zelený odstín
neutralizuje
zarudnutí
a zakrývá nedokonalosti.

Výtažek z řasy
zajišťuje výživu
a regeneraci.

Výtažek z arniky
zklidňuje a tonizuje.

Stačí chvilka
a vaše pleť

je vyživená a
hydratovaná,

Minerální pigmenty

barva pleti

dodávají pleti přirozenou barvu a
jasný vzhled, zakrývají
nedokonalosti.

sladěná,
FM | cc09

Wise G r een

nedokonalosti

Vhodná pro
všechny typy
pleti.

Prodlužuje životnost

zakryté, vrásky
světlejší

a pleť získává
zdravý a svěží

Vhodný pro
všechny typy
pleti.

Vše, co vaše pleť
potřebuje v jednom
produktu!
Inovativní kombinace
vyživujícího krému,
make-upu a UV filtru.
Lehké složení umožňuje
pokožce dýchat
a neucpává póry.

vzhled.

make-upu a dokonale

vyživuje.

Vyberte si tu svou!

CC KRÉM COLOUR & CARE

Broskvová barva rozjasňuje tón pleti
a neutralizuje nedokonalosti.

220,00

300,00
KČ / 30 ml

CC BÁZE COLOUR & CARE

cc primer colour & care

cc cream colour & care

Výtažek z lékořice

1 000,00 Kč / 100 ml

rozjasní tón pleti.

KČ / 15 ml

Výtažek z citrónu
dokonale vyživuje.

1 466,67 Kč / 100 ml

Pro výběr

8

FM | cc03

B rilliant P each

Vitamín PP
pomáhá předcházet zabarvení.
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FM | cc06

B right I vory

FM | cc04

G enius N ude

FM | cc05

S mart B eige

správného odstínu použijte
vzorky CC krémů.

9

CC PUDR COLOUR & CARE

Tvář

Multifunkční: vyrovnává tón pleti, chrání
ji a poskytuje bezchybný vzhled.

cc powder colour & care

250,00
KČ / 6,5 g

Dokonale kryje tmavé

kruhy pod očima a drobné

Dokonalé krytí a
intenzivní vyživení
každý den!

3 846,15 Kč / 100 g

nedokonalosti pleti.

FM | cc07

S ensible B iscuit

Zaručuje dlouhotrvající,
matující zakončení. Ideálně
zakrývá nedokonalosti
a dodává pleti
hedvábnou
hladkost.

ROZJASŇUJÍCÍ KOREKTOR

light concealer
LUMINOUS EFFECT

240,00
KČ / 2,2 g

10 909,09 Kč / 100 g

Činí vrásky méně
viditelné.

FM | co01

Porcelain B eige

FM | co02

M edium B eige

FM | cc08

C lever H oney

obohacené o zklidňující složky
a vitamín E.
Podívejte se,
kam korektor
nanášet.

Hydrolát
heřmánku
zklidňuje.

Olej ze sladkých mandlí
hydratuje a vyhlazuje.

Výtažek
z malin
vyhlazuje
a zpevňuje.

Olej z mučenky
zklidňuje podráždění.

Prášek z listů baobabu
vyživuje pokožku
a činí ji sametově měkkou.

Dešifrujte BARVY:
Krémová —
 rozjasňuje
Béžová — dodává krásný
odstín

10

Zelená — neutralizuje
zarudnutí
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Tvář

SECOND SKIN MAKE-UP

second skin foundation

350,00
KČ / 30 ml

1 166,67 Kč / 100 ml

Vitamíny C a E
mají antioxidační
vlastnosti.

Obsahuje
UV filtry

FM | fl01
I vory

Mikronizované
pigmenty
odráží světlo a díky tomu
zakrývají nedokonalosti.

Výtažek
z bílé lilie
hydratuje
pokožku.

NADČASOVÝ
MAKE-UP

advanced foundation
COVERING EFFECT

S UV filtry

350,00

Výtažek
z okurky

KČ / 30 ml

revitalizuje
a zjemňuje
pokožku.

1 166,67 Kč / 100 ml

Komplex
aminokyselin

FM | fl02

B eige N ude

podporuje hydrataci
a vyhlazuje pokožku.

FM | fl03

N atural B eige
Pigmenty v
silikonové
vrstvě
poskytují
dlouhotrvající
barvu.

Perfektní
krycí účinek
na dosah ruky!

FM | fl05

N atural C ream

Vyzkoušejte

sáčky se vzorky.

FM | fl06

Sand B eige

Jemně rozjasní.
Lehké složení.
Dokonale se
přizpůsobí
barvě pleti.

Užijte si
zářivou a svěže
vypadající
pleť!

12

Vyzkoušejte

sáčky se vzorky.

Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

Snadno se nanáší.
Zajišťuje přirozený
vzhled bez “efektu
masky”.
13

Tvář

MINERÁLNÍ PUDR

mineral powder
ILLUMINATING EFFECT

249,00
KČ / 9 g

2 766,67 Kč / 100 g

FM | p003
O pal

EFEKT:
rozjasnění!

Mikronizované pigmenty jemně
rozzáří pleť a zakryjí vrásky a
nedokonalosti.

MINERÁLNÍ PUDR

mineral powder
BRONZING EFFECT

249,00

MINERÁLNÍ PUDR

KČ / 10 g

mineral powder
MATTIFYING EFFECT

2 490,00 Kč / 100 g

249,00
KČ / 9 g

2 766,67 Kč / 100 g

14

FM | p002
A mber

Dva dokonale sladěné odstíny pudru
jemně zahřejí tón vaší pleti a vytvoří efekt
přirozeného opálení.

EFEKT: jemné
opálení!

Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

EFEKT:
matné zakončení!

Speciálně vybrané složky
dodávají pleti matný efekt
a dokonale sladí její tón.
FM | p001

D esert Rose

15

Tvář

BAMBUSOVÝ PUDR

bamboo powder

249,00
KČ / 6,4 g

3 890,63 Kč / 100 g

Ideální pro zakončení make-upu
a úpravy během dne. S praktickou
labutěnkou. Skvělá alternativa pro
zmatnění pleti!

VÍCEBAREVNÝ
ROZJASŇOVAČ

multicolour highlighter

199,00
KČ / 8 g

Ideální pro
chladné typy
pleti: letní,
zimní.

Dodá
pleti lesk!

2 487,50 Kč / 100 g

FM | p018

P recious P ink

FM | p019

16

G olden J ewel

Perfektní
pro teplé typy
pleti: jarní
a podzimní.

Ladí s každým
typem pleti.
Zdůrazňuje lícní
kosti, dodává pleti
zářivý a zdravý
vzhled.
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

Bohatý
na výtažek
z řasy,
bavlníkový olej
a vitamín E.

FM | p020

Bamboo Powder

Nezapomeňte
si ho dát do kabelky!

Výtažek z
bambusu
matuje a vyhlazuje
pokožku. Díky oxidu
křemičitému opticky
redukuje vrásky a
rozjasňuje pleť.

17

Dokonale se přizpůsobí odstínu
make-upu a tónu vaší pleti.

FM | pt1

Fixing Powder

Věděli jste, že…
Transparentní sypký pudr je
oblíbeným produktem osob
pracujících před kamerami a
objevujících se na veřejnosti?
Zajišťuje trvanlivé zakončení
make-upu a předchází lesknutí
pokožky.

Tvář

Šťáva z aloe vera
hydratuje
a zklidňuje
podráždění.

TRANSPARENTNÍ
SYPKÝ PUDR

fixing powder

229,00
KČ / 10 g

Kaolin
dokonale
absorbuje
kožní maz.

2 290,00 Kč / 100 g

Dosáhněte efektu
matné, hedvábně
hladké pleti!

MINERÁLNÍ
SYPKÝ PUDR

mineral loose powder

2x

VÍCE

NOVÉ
BALENÍ
Oxid křemičitý a
minerální pigmenty
opticky redukují
nedokonalosti pleti.

249,00
KČ / 10 g

2 490,00 Kč / 100 g

Kaolin

FM | p017

absorbuje
kožní maz.

Harmony Sand

18

FM | p016

P erfect B eige

Trvanlivé a dokonalé zakončení make-upu!
Perfektní pro každý den!
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Kaolin

Vitamínový
komplex:
A, E a F

MINERÁLNÍ TVÁŘENKA

mineral blush

absorbuje
přebytek kožního
mazu.

dodává pleti krásný
a zdravý
vzhled.

179,00
KČ / 8 g

2 237,50 Kč / 100 g

Turmalín
zlepšuje
barvu pleti.

Safír
hydratuje
pokožku.

FM | r001

S un Touch

Jak nanášet tvářenku?
Na lícní kosti naneste speciálním
štětcem (str. 51) tvářenku směrem
od vnější strany obličeje k vnitřní. Díky
této technice budou tváře vypadat lehce
nadzvednuté a váš obličej tak bude vypadat
mladší a odpočatý.

FM | r002
C oral

Spojenec

ženské krásy!

Makadamiový
olej

PÁLENÁ TVÁŘENKA

baked blush

179,00

Jojobový
olej

učiní pokožku
pružnější
a hladší.

Vyzkoušejte!

Pálenou tvářenku
můžete rovněž použít
jako oční stíny.

Pro aplikaci za
sucha i mokra!

vyživuje.

KČ / 1,4 g

12 785,71 Kč / 100 g
Olej ze semen
Limnanthes
hydratuje.

FM | r003

D elicious Papaya

20

FM | r004

B looming R ose

FM | r05

G olden Toffee
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n á d h e r n é

Oči

Oči

Dokonale
zvýrazní a
oddělí řasy.

Maximálně prodloužené
a koketně natočené
řasy!

Prodloužené,
zhuštěné, dokonale
oddělené a natočené
řasy!

Flexibilní, elastomerní kartáček!
Velkolepě
vytvaruje a
nadzvedne.

Neslepuje
a nezatěžuje
řasy!

Perfektní
make-up až na
12 hodin!

FM | m006

I ntense B lack

FENOMENÁLNÍ
ŘASENKA

Flexibilní
mini-kartáček
dokonale zdůrazní
i ty nejkratší a
nejjemnější řasy.

phenomenal mascara

219,00
KČ / 10 ml

2 190,00 Kč / 100 ml

Testováno
pod dohledem
očního lékaře.

FM | m007

G lam B lack

LASH EXPERT ŘASENKA

lash expert mascara

229,00

FM | m001

ŘASENKA

KČ / 11 ml

H ypnotic B lack

new dimension lash mascara

2 081,82 Kč / 100 ml

180,00

NOVINKA
Arganový
olej
regeneruje řasy.

Posiluje je
a zlepšuje
jejich kondici!

KČ / 7 ml

2 571,43 Kč / 100 ml

Klasický kartáček
dokonale odděluje
řasy a zabraňuje
tvorbě hrudek.
Efekt jemně
zhuštěných,
přirozeně

22

vypadajících řas!
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Dešifrujte BARVY:

OBJEMOVÁ ŘASENKA

volume designer mascara

219,00

Midnight
Black

KČ / 11 ml

nadčasová,
klasická černá.

1 990,91 Kč / 100 ml

Vysněný objem!

FM | m003

M idnight B lack

Oči

Dark Brown

FM | m005

Dark B rown

Silný kartáček s hustými štětinami
důkladně pokryje řasy barvou a opticky
je zhustí.

ideální pro lehký
denní make-up.
Doporučena zejména
pro ženy se světlými
duhovkami.

Royal Blue

pro hnědé a oříškově
zbarvené oči. Díky
barvě duhovky bude
ještě výraznější.

FM | m004

R oyal B lue

TŘÍFÁZOVÁ
ŘASENKA

3 step mascara

219,00

Inovativní tvar kartáčku umožňuje
aplikaci řasenky od kořínků ke
konečkům.

Testováno
pod dohledem
očního lékaře.

KČ / 8 ml

2 737,50 Kč / 100 ml

sauna

FM | wm1

HYPOALERGENNÍ!

VODĚODOLNÝ
GEL NA ŘASENKU

waterproof lash top coat

229,00
24 Intenzivně černé, prodloužené,

zhuštěné a pozvednuté řasy!

FM | m002

P erfect B lack

Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

déšť

bazén

pláž

těloc vična

Waterproof
L ash Top C oat

KČ / 8 ml

2 862,50 Kč / 100 ml

Dokonalé řasy
i v extrémních
podmínkách!
Gel vytváří neviditelnou vrstvu, která promění každou řasenku
ve voděodolnou, chrání před vlivem vlhkosti a působením vody.
Řasenka se poté nedrolí a nerozmazává. Naneste gel na řasenkou
nalíčené, suché řasy a důkladně jím je pokryjte ze všech stran od
kořínků ke konečkům – hotovo! 25

Oči

Vitamín E

učiní řasy pružnější
a zabraňuje jejich
vypadávání.

Báze

Naneste bílou bázi na odlíčené řasy, nechte
zaschnout a poté aplikujte řasenku.

posiluje řasy,
stimuluje jejich růst
a díky svým aktivním
látkám působí jako
sérum.

Pšeničné
proteiny

Silné a dlouhé
řasy, viditelnější
efekt řasenky.

vyživují řasy.

ARCHITEKT OBOČÍ A ŘAS

Dosáhněte
efektu dokonale
vytvarovaného a
upraveného obočí!

brow & lash creator

179,00
KČ / 14 ml

1 278,57 Kč / 100 ml

Transparentním gelem
přetřete obočí a pomocí
kartáčku ho vymodelujte
do dokonalého tvaru.

Pevný tvar
obočí
a množství
vyživujících
látek.

SET NA OBOČÍ

eyebrow set
FM | bl01

B row & L ash
C reator

239,00
KČ / 5,2 g

Matné stíny
vytvarují obočí a
vyplní mezery.

4 596,15 Kč / 100 g

Kreatin

Transparentní
gel

posiluje
a vyživuje
obočí.

dokonale vytvaruje
nepoddajné obočí.

Provitamín B5
regeneruje.
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Nenahraditelné DUO!
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

Set na obočí
poskytne vašemu
obočí dokonalý tvar
a zdůrazní jeho
barvu.

Světlý
rozjasňovač
zdůrazní
oblouk pod
obočím.

FM | zb1

Eyebrow S et

Vosk

vymodeluje
obočí a dodá mu
požadovaný
tvar.

Pro aplikaci vosku a zvoleného odstínu matného stínu na obočí
použijte štěteček. Nejsvětlejší barvu naneste pod oblouk obočí.
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SPECIÁLNÍ SÉRUM NA ŘASY

lash specialist serum

90%
žen

269,00

Oči

potvrdilo
zlepšení stavu
svých řas již
po 4 týdnech
používání.*

KČ / 4 ml

6 725,00 Kč / 100 ml
Kreatin

Koncentrovaný elixír, který
stimuluje růst řas a zabraňuje
jejich vypadávání.

chrání proti
poškození a
lámání, poskytuje
větší odolnost.

Arginin

usnadňuje
absorpci
aktivních látek.

ZVÝRAZŇOVAČ OBOČÍ

tattoo brow tint

190,00

Pohodlný a precizní
styling obočí.

Aplikujte
zvýrazňovač
na čistou a
odmaštěnou
pleť!

FM | kr14

Dark B ronze

KČ / 3 ml

6 333,33 Kč / 100 ml

FM | kr08

N ut B rown

HYPOALERGENNÍ!
Vhodné pro osoby s
kontaktními čočkami.
Testováno pod dohledem
očního lékaře.

Tip!
Biotinoyl
Tripeptide-1

Vitamíny C a E

stimuluje růst řas
a předchází jejich
vypadávání. Posiluje
vlasová vlákna a
folikuly.

mají antioxidační
vlastnosti.

Vyhněte se vykreslení obočí jedním
tahem. Postupujte pomocí krátkých
čar od spodní části obočí k horní,
čímž dosáhnete přirozeného vzhledu.

FM | ss1

L ash S pecialist
S erum

Panthenol
činí řasy zářivé
a hustší.

Arganový olej
regeneruje a posiluje.

Vyživuje, posiluje a regeneruje
řasy, kterým poskytuje zdravý
vzhled a krásný lesk.
Řasy se stávají delší,
silnější a hustší!
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*Studie byla provedena nezávislou laboratoří na skupině
29 žen ve věku 29-53 let po dobu čtyř týdnů.

AUTOMATICKÁ
TUŽKA NA OBOČÍ

automatic brow pencil

Uchovávejte ve
vodorovné poloze!

Dlouhotrvající efekt!

Krásné a dobře upravené
obočí.

129,00
KČ / 0,31 g

41 612,90 Kč / 100 g

FM | kr10

Zvýrazní tvar
obočí a opticky
ho zhustí.

B istre

FM | kr09
Auburn

S praktickým ořezávátkem!
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.
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TEKUTÁ OČNÍ LINKA

liquid eyeliner

159,00

Oči

Dokonale vytvarovaný
hrot zaručuje přesnou
a snadnou aplikaci.

KČ / 1,1 ml

Hluboké, krásné barvy!

Dobře vytvarovaná linie dodává
jedinečný charakter jakémukoli typu
make-upu. Otevírá oči, zdůrazňuje
barvu duhovky a opticky zhušťuje linii
řas.

AUTOMATICKÁ
TUŽKA NA OČI

automatic eye pencil
LONG-LASTING EFFECT

129,00
KČ / 0,31 g

41 612,90 Kč / 100 g

S pohodlným
ořezávátkem
v těle tužky.

FM | kr05

Dark B lue

FM | kr07

I cy A methyst

FM | kr06

M alachite G reen

FM | kr04

Frozen G rey

Dlouhotrvající
a přesná.

14 454,55 Kč / 100 ml

Vyberte si tu správnou
linii:

DIAMANTOVÁ
TUŽKA NA OČI

diamond eye pencil

139,00
KČ / 0,34 g

FM | kr03

Strong G raphite

S přesností vykreslí
jak silné, tak
i tenké linky.
S pohodlnou houbičkou
pro rozmazávání linek
vytvoříte svůdný
efekt kouřového
očního
make-upu.

40 882,35 Kč / 100 g

FM | kr01

D ecadence Black

FM | kr02

D eep M aroon

VODĚODOLNÉ!

FM | kr13

L ucid P ink

Tekutá oční linka je skvělým
způsobem, jak dosáhnout rychlého a
klasického očního make-upu.
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Uchovávejte
ve svislé poloze
hrotem dolů!

FM | el01

C arbon B lack

FM | el02

C lassic B rown

FM | el03

N av y B lue

Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

VE STYLU GLAMOUR

S praktickým
ořezávátkem
v těle tužky.

S třpytivými
částečkami
podobnými
diamantům,
které učiní vaše
oči jiskřivé!

FM | kr12

A stral B lue

FM | kr11

C rystal B lack
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Oči

VYTVOŘTE JEDINEČNÝ
DENNÍ NEBO VEČERNÍ
MAKE-UP

OČNÍ STÍNY
dodávají očím
třpyt a výrazný
vzhled.

TVÁŘENKA
nenápadně
zdůrazňuje lícní
kosti.

DENNÍ
LÍČENÍ

VEČERNÍ
LÍČENÍ

MAKE-UP
PALETKA

make up kit

300,00
KČ / 12,5 g

2 400,00 Kč / 100 g

LESK
NA RTY
poskytuje rtům
smyslný lesk a
svůdnou
barvu.

FM | pm01
S unshine

FM | pm02

Ideální na
cesty!

M oonlight

32
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PODKLADOVÁ BÁZE POD OČNÍ STÍNY

eyeshadow base

159,00
KČ / 4 g

S jemným
perleťovým
leskem.

Tělová barva vyrovnává tón
pleti, zakrývá
nedokonalosti.

3 975,00 Kč / 100 g
FM | c003

H eather I ntense

Zvyšuje intenzitu
a hloubku barev.
Usnadňuje nanášení
očních stínů.

FM | cb01

Eyeshadow Base

Vhodná pro všechny typy
očních stínů.

Trio
harmonicky
sladěných
barev.

Perfektní oční make-up
po dlouhou dobu.
Náš tip:

METALICKÉ
OČNÍ STÍNY

129,00

FM | c002

S ilver D ust

Perfektní set na
večerní líčení,
zejména k použití
na klasický kouřový
oční make-up.

Naneste světlý oční stín na vnitřní koutek oka,
tím rozzáříte svůj pohled. Tmavší odstíny budou
skvěle vypadat na spodním víčku.

metallic eyeshadow

Barvy, které
potěší svou
jemností.
Doporučené
pro každodenní
použití.

KČ / 2,6 g

4 961,54 Kč / 100 g

Odolné
pigmenty
poskytují
ideální krytí a
syté barvy.

Perfektní oční
make-up:
denní nebo večerní.

FM | c001

Chocolate M ousse
Dokonalý set pro
vytvoření
obchodního
make-upu.
Perfektní pro
teplé typy pleti.

FM | c036

P ink C loud

S nádherným
kovovým
leskem a
krémověpudrovým
složením.

FM | c039

Cosmic Brown

MINERÁLNÍ OČNÍ STÍNY

mineral eyeshadows

229,00
KČ / 6 g
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3 816,67 Kč / 100 g

FM | c037

G reen G alaxy

FM | c035

G olden D ust

FM | c038

Violet Star

Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

Nechte rozkvést
svůj pohled!

FM | c004

Fall G reen

Složení univerzálních
barev, které lze snadno
aplikovat.
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Vyberte
si
perfektní
barvu
právě pro
vás!

FM | li03

Australian Sand

FM | li01

H ot R ed

FM | li05

Sweet L at te

FM | li02

Pale Fuchsia

FM | li04

S unrise P ink

RTĚNKA

extra rich lipstick

s v ů d n é

Rty

Klasika
– vždy
nadčasová.

169,00
KČ / 4 g

4 225,00 Kč / 100 g

Je to snadné! Použijte vzorník rtěnek.
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Rty
Slunečnicový
olej

poskytují rtům
zdravý vzhled

Výtažek z
rozmarýnu

Jojobový
olej

LESK NA RTY

LEDOVÁ
RTĚNKA

lip gloss
PLUMP LIP EFFECT

icy lipstick

KČ / 3,5 g

5 400,00 Kč / 100 g

139,00

FM | lip1

189,00

S picy N ude

KČ / 9 ml

FM | li21

1 544,44 Kč / 100 ml

I cy L ipstick

VÝSLEDEK:
rty zářící
přirozeným
leskem.

Efekt lehce
zvětšených
rtů.

Tonizující a
chladivé složky
stimulují
mikrocirkulaci,
činí vaše rty
plnější!
FM | lip2

I nnocent
P ink

LESK NA RTY

lip gloss
WET LIP EFFECT

Funguje
jako nejlepší
balzám!

Používejte
každý den!
38

139,00
KČ / 9 ml

1 544,44 Kč / 100 ml

Hroznový olej,
obsažený
v lesku
na rty, poskytuje
optimální
hydrataci.

Jemná barva a třpytivé částice
rozzáří vaše rty.
Smyslně navlhčené rty!
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FM | bp3

P eachy R ose

Rty

FM | bp1

OBCHODNÍ MAKE-UP
KROK ZA KROKEM

C andy P ink

FM | bp2

S hiny N ude

Vitamíny C a E
hydratují a vyživují.

Částice
odrážející světlo
dodají rtům
smyslně
přitažlivý
vzhled!

Obchodní make-up je charakteristický svou jemností,
ženskostí a klasickým řešením. Jeho účelem je
zdůraznit přirozenou krásu a dodat svěžest. Perfektním
zakončením obchodního make-upu bude matný povrch
a elegantní barva rtů!

Vosk
Candelilla
zajistí, že rty
budou měkké
a hladké.

LESK VE RTĚNCE

Podívejte se, jak vytvořit obchodní
make-up s použitím sametové
krémové pomády.
Navštivte náš Youtube kanál:
www.youtube.com/c/FMGROUPCzechSlovakia

FM | li22

P ink C ashmere
KYSELINY
HYALURONOVÁ a
TRIPEPTIDOVÁ
hydratují a učiní rty
plnější na pohled!

Nemůžete se
rozhodnout: lesk na
rty nebo rtěnku?
ONY JIŽ VYBRALY 2 v 1:

glossy lipstick

189,00
KČ / 4 g

4 725,00 Kč / 100 g

BLOGERKA Věra

Opravdu dobrý lesk ve rtěnce za přijatelnou cenu. Je účinný a dlouhotrvající, nevysušuje
rty. Poskytuje rtům velmi přitažlivý vzhled.

BLOGERKA Rozárie

[…] lesky ve rtěnce jsou hydratační, rty nepraskají a z mého pohledu jsou ideální, obzvláště
když spěchám do práce – a to jak co se týče barev, tak rychlosti aplikace (není nutná
přesnost). Mohou být zařazeny mezi ochranné produkty. Ideální pro každou roční dobu.

UŽIVATELKA Michaela

Opravdu skvělý lesk je v barvě Shiny Nude. Můžete ho použít pro každodenní líčení;)

Ideální pro každodenní
40 l í č e n í r t ů !

UŽIVATELKA Natka

Super! Mám všechny tři odstíny, protože je prostě miluji!

Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

SAMETOVÁ KRÉMOVÁ
POMÁDA

velvet lip cream

179,00
KČ / 8 ml

2 237,50 Kč / 100 ml

Vyživení, elegantní
vzhled a matné
zakončení!
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KOREKTOR K ÚPRAVĚ
MAKE-UPU
Po použití očistěte hrot
papírovým ubrouskem.

corrector pen

189,00
KČ / 3 ml

6 300,00 Kč / 100 ml

Rozlučte se s drobnými nedokonalostmi,
skvrnami a šmouhami, které se vyskytují
v průběhu líčení.

Přesný a
pohodlný
hrot!

Dokonalý make-up na
dosah ruky!

Odstraní i ty nejmenší
chyby bez poškození
make-upu!

FM | co03

C orrector P en

Mějte ho vždy u sebe!
Hladká, hydratovaná
a zklidněná pleť!

Odličovače

ú č i n n é

Jemná k očím
a pokožce.

ODLIČOVACÍ MICELÁRNÍ VODA

micellar lotion

200,00
FM | mi01

M icellar L otion

KČ / 200 ml
100,00 Kč / 100 ml

Účinně odstraňuje make-up
a čistí pleť. Dokonale ji
připravuje na další ošetření. 43

Dobře upravené
nehtové kůžičky
a nádherné,
zdravé nehty
díky každodenní
péči.

Sojový olej
promašťuje
a vyhlazuje.

Vitamín A
změkčuje.

Vitamín E
vyživuje.

Arganový olej

Bambucké máslo

posiluje nehty.

intenzivně regeneruje.

pečlivě upravené

KRÉM NA NEHTY
A NEHTOVÉ KŮŽIČKY

cuticle & nail cream

119,00
KČ / 15 ml

793,33 Kč / 100 ml

Ruce

Hydratuje a obnovuje
hebkost nehtových
kůžiček a elasticitu
nehtových plotének.

INTENZIVNÍ
PÉČE
FM | kr1

Cuticle
& N ail C ream
Šťáva z aloe
vera
a panthenol
mají zklidňující
vlastnosti.

Náš tip:
Hýčkejte své ruce poskytnutím každodenní léčivé péče s krémem
na nehty a nehtové kůžičky. Naneste krém na nehtové ploténky
a jemně vmasírujte. Nechte vstřebat. Při pravidelném používání
krém zajišťuje úžasné výsledky!
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SILNÉ A PEVNÉ!

ZPEVŇOVAČ
NEHTŮ S
DIAMANTEM

Vyzkoušejte
jako podklad
pod lak!

nail hardener

119,00
KČ / 10 ml

1 190,00 Kč / 100 ml

Ruce
119,00

DIAMANTOVÝ
PRÁŠEK
posiluje a zpevňuje
nehty, dodává jim
dlouhotrvající lesk.

nail conditioner with keratin

VÝTAŽEK
Z ŘAS
změkčuje nehtové
kůžičky, usnadňuje
jejich účinné
odstranění.

ZMĚKČOVAČ
NEHTOVÉ
KŮŽIČKY

cuticle softener

KONDICIONÉR NA NEHTY
S KERATINEM

OPTIMÁLNÍ PÉČE.

FM | n104

N ail H ardener

FM | n105

Cuticle
S oftener

KČ / 10 ml

1 190,00 Kč / 100 ml
Částečky
meruňkových jader

Exfoliační
částice jemně
odstraní
odumřelé buňky
a vyhladí
pokožku.

Částečky mandlových
skořápek
Částečky skořápek
vlašských ořechů

STOP
třepícím se nehtům!

119,00
KČ / 10 ml

1 190,00 Kč / 100 ml

46

KERATIN
regeneruje a
zpevňuje nehty a
zabraňuje jejich
poškození.

FM | n102

N ail Conditioner
With K eratin
Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.
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SPREJ NA OSUŠENÍ LAKU
NA NEHTY

nail lacquer drying spray

129,00
KČ / 50 ml

Ruce
Suší a chrání!

258,00 Kč / 100 ml

Urychluje sušení laku
a chrání ho proti
šmouhám
a škrábancům.

POSKYTUJE
NÁDHERNÝ LESK
A ZVÝRAZŇUJE
BARVU LAKU.

FM | n100

N ail L acquer
D rying S pray
ODSTRAŇUJÍCÍ
VRSTVA
je zodpovědná
za efektivní
odstranění laku.

ODLAKOVAČ NA NEHTY

nail lacquer remover

99,00
KČ / 100 ml

Výtažek z
bavlny
hydratuje.

99,00 Kč / 100 ml

PŘÍJEMNÁ CITRUSOVÁ
VŮNĚ!

Odstraňuje
a vyživuje.

48

NEOBSAHUJE
ACETON

Výtažek z
bambusu
zklidňuje
podráždění
a vyživuje.

FM | n106

N ail L acquer
R emover

VYŽIVUJÍCÍ
VRSTVA
je zodpovědná za
zdravý vzhled
nehtů a nehtových
kůžiček.

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

Produkty FM GROUP MAKE-UP jsou originálními produkty FM GROUP World.

Do
plň
ky

Po aplikaci
se rychle vypařuje!

u ž i t e č n é

VYTVOŘENÝ
Z MĚKKÉ
HOUBIČKY.

Určen pro
nanášení
tvářenky, bronzeru
a pro vytvarování
kontur obličeje.

blending brush

189,00
KČ

VYROBEN
Z PŘÍRODNÍCH
ŠTĚTIN.

FM | w003

Eyeshadow S ponge

FM | w012

B lending B rush

APLIKÁTOR
OČNÍCH STÍNŮ

Nepostradatelný
při míchání
a stínování barev.

Doplňky

ŠTĚTEC NA
STÍNOVÁNÍ

Pro aplikaci všech
druhů očních stínů.

FM | w005

B lush B rush

VYROBEN Z
PŘÍRODNÍCH
ŠTĚTIN.

ŠTĚTEC NA
TVÁŘENKU

blush brush

199,00
KČ

eyeshadow sponge

65,00
KČ

VYROBEN Z
PŘÍRODNÍCH
ŠTĚTIN.

Navržen pro precizní
aplikaci očních stínů.

VYROBEN Z
NEJKVALITNĚJŠÍCH
SYNTETICKÝCH
ŠTĚTIN.

VYROBEN ZE
SYNTETICKÝCH
ŠTĚTIN.

ŠTĚTEC NA OČNÍ STÍNY

eyeshadow brush

85,00

FM | w013

L ip B rush

KČ

VYROBEN Z
PŘÍRODNÍCH
ŠTĚTIN.

FM | w007

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

FM | z042

Powder B rush

Vyroben pro aplikaci
tekutých make-upů
a korektorů.

ŠTĚTEC
NA PUDR

ŠTĚTEC NA
MAKE-UP

powder brush

foundation brush

390,00

179,00

KČ

Pro d u k t y FM G R O U P MA K E - U P j s o u originálními produkt y FM GROUP World.

Navržen pro precizní
aplikaci rtěnky a lesku
na rty.

KČ

ŠTĚTEC NA RTY

lip brush
FM | w008

F oundation B rush

79,00
KČ
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Doplňky

PROFESIONÁLNÍ ŠAMPÓN
NA ŠTĚTCE

professional brush shampoo
FM | w009

P rofessional
B rush S hampoo

130,00
KČ / 100 ml
130,00 Kč / 100 ml

ODSTRAŇUJE
KOŽNÍ MAZ
VYLUČOVANÝ
POKOŽKOU,
ODUMŘELÉ KOŽNÍ
BUŇKY A PRACH.

GRAFIKA
PROPAGUJE FM
GROUP MAKE-UP
PRODUKTY.

DŮKLADNĚ
ODSTRAŇUJE
ZBYTKY
KOSMETIKY.

PROFESIONÁLNÍ
SPREJ NA ŠTĚTCE

PAPÍROVÁ
TAŠTIČKA

professional brush spray

130,00

paper bag

18,00

Rozměry:
15 x 15 x 8 cm

FM | tm1

Paper Bag

KČ

52
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Pro každodenní
použití.
FM | w010

P rofessional
B rush S pray

KČ / 100 ml
130,00 Kč / 100 ml

Okamžitě připravuje
štětce na další použití.

Ideální na dárek!

Doporučené pro
přírodní
a syntetické
štětiny.

ÚČINNĚ
ODSTRAŇUJE
ZBYTKY MAKE-UPU
A JINÝCH DRUHŮ
NEČISTOT.
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m a l é

LAK NA NEHTY
PRO DÍVKY

JEMNÁ
VŮNĚ.

fm kids aqua colours

130,00

JEMNÉ SLOŽENÍ
VYTVOŘENÉ NA
ZÁKLADĚ VODY A
POTRAVINOVÝCH
BARVIV.

KČ / 9 ml

1 444,44 Kč / 100 ml

Pro jeho odstranění
postačí teplá voda
a houbička!

NEOBARVÍ
NEHTOVÉ
PLOTÉNKY.

Pohádkové barvy!

BEZPEČNÁ
PLASTOVÁ
LAHVIČKA.

VHODNÝ
PRO DĚTI OD 3 LET.

FM | n028
C andy

JEDNODUŠE SE
SMÝVÁ POUŽITÍM
PLEŤOVÉHO
KRÉMU PRO DĚTI.

FM | n029
S ky

BALÍČEK OBSAHUJE:
lesk na rty
s vůní žvýkaček,

tři oční stíny,

Ženy

tvářenku
s vůní broskve.

MAKE-UP BALÍČEK
PRO DÍVKY

fm kids make up box
SLOŽENÍ
ZALOŽENÉ NA
POTRAVINOVÝCH
BARVIVECH.

189,00
KČ / 8,5 g

2 223,53 Kč / 100 g

FM | d001

FM K ids
M ake U p B ox
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Máte nějaké dotazy? Zavolejte nám!
Call-centrum, tel. 244 404 082, mobil 608 444 667
Navštivte náš internetový obchod: shop-cz.fmworld.com
www.cz.fmworld.com

Vyzkoušejte také další produkty FM GROUP:
parfémy a produkty pro péči o pokožku z katalogu FM GROUP
čisticí prostředky z katalogu FM GROUP FOR HOME
kávu a čaj z katalogu AURILE

O B C H O D N Í

Family Members Bohemia s. r. o.
Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha 9
IČ: 04461533

P A R T N E R

KONTAKTY PRO ČESKOU REPUBLIKU:

KONTAKTY PRO SLOVENSKO:

tel.: +420 244 404 082
mobil: +420 608 444 667
offce@cz.fmworld.com
objednavka@cz.fmworld.com
www.cz.fmworld.com

tel.: +421 232 222 225/6
mobil: +421 905 900 590, +421 903 457 043
ofﬁce@sk.fmworld.com
objednavka@sk.fmworld.com
www.sk.fmworld.com
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