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ПРО БРЕНД
Utique
UTIQUE це нове імя у всесвіті елітної парфумерії та косметики, яку можна уявити як
букет чутливих варіацій. Створена для того, що зачаровувати своєю гармонією і надихати
своєю життєвою енергією. Створена, щоб змінити наше повсякденне життя, щаб
наповнити його пристрастю. UTIQUE - це досконалість для тих, хто хоче вирватися у світ
стилю та вишуканості. Зайди у модну студію та познайомся із алхіміком, який створює
найвишуканіші композиції – еліксири: три таємничих аромати та дві натуральні олійки.

Натуральні олійки
Олійки UTIQUE – це рідке золото, скарб, який перетворює щоденну турботу за
шкірою в неймовірне задоволення. Використовуючи техніку змішування, ми поєднали
декілька дорогоцінних олій, щоб їхні ефекти доповнювали один одного, забезпечуючи
омолодження, зволоження та живлення шкіри. Натуральність – секрет їхньої сили.
Олійки UTIQUE для обличчя та волосся не містять консервантів, багаті цінними
вітамінами. Висока якість та органічність походження відбірних олійок доведено
спеціальними сертифікатами якості.

Традиції та сучасність
В давні часи парфуми виготовлялись із натуральної сировини , і як правило, мали
вигляд олійок або лосьйонів. Лише королі та великі вельможі могли дозволити собі
такі ексклюзивні продукти. Парфуми UTIQUE повертають нас до витоків класичної
парфумерії, де ретельно відібрані і натуральні олійки і натуральні ноти та поєднанні в
неперевершеній якості продукту. Серія UTIQUE створена за секретними рецептами з
використанням дорогоцінних інгредієнтів. Це втілення величі, таємничості та екзотики.
Справжні шедеври.

Арома мистецтво
Розкіш, елегантність, багатство продуктів найвищого класу – мрія досконалості, а також
повна гармонія тілесного та духовного – саме з цього народились парфуми UTIQUE.
Парфуми найвищої якості, яку можна було раніше зустріти тільки в особливих дуже
ексклюзивних бутіках деяких модних столиць світу.
Ґрунтуючись на знаннях «носів» світового рівня ми створили серію парфумів UTIQUE –
це серія еліксирів з високою концентрацією ефірних олій, виготовлених із високоякісної
сировини. Серія UTIQUE – це досконалість, створена для тих, хто хоче втікти від
повсякденного життя і прагне викинути із голови буденні турботи і хвилювання.
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Догляд за шкірою та волоссям
Всю сутність краси і здоров’я схована у флакончиках Ексклюзивної олійки для
обличчя та Ексклюзивної олійки для відновлення волосся.
Ексклюзивна олійка для обличчя – це комбінація 13 натуральних і ефірних масел,
які інтенсивно живлять, зволожують і регенерують шкіру, надаючи їй свіжого і
здорового вигляду. Достатньо всього декілька крапель, щоб забезпечити шкіру всім
необхідним.
Ексклюзивна олійка для відновлення волосся - це вишукана композиція, подарована
самою природою та зачарована в краплях дорогоцінних олій. Вони проникають
глибоко всередину волосся, забезпечуючи ефектний блиск і шовковисту м’якість.
День за днем твоє волосся стає більш здоровим і красивим.
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Ексклюзивна олійка для обличчя
LUXU RY FACE OI L

Розкішна композиція з 13 натуральних та ефірних рослинних олій. Унікальна формула
створена із найбільш цінних натуральних інгредієнтів, які доповнюють один одного
завдяки спеціальній техніці змішування. Відновлює здоровий і сяючий вигляд шкіри.
Містить концентрат вітамінів і антиоксидантів, який забезпечує інтенсивне живлення,
зволоження і регенерацію шкіри. Незамінні олійки неролі, шипшини, аргани, масло
жожоба зменшують зморшки, сповільнюють процеси старіння шкіри і виявляють
омолоджуючий ефект. Чудово підходить як основа під макіяж, для денного та вечірнього
догляду. 100% натуральний продукт, не містить консервантів.
ff Варто знати:
• 100% натуральний продукт, не містить консервантів, парабенів, штучних барвників
• Містить унікальну комбінацію 13 цінних натуральних олій і ефірних олій
• Збагачена сертифікованими інгредієнтами
• Інтенсивний пролонгований ефект зволоження шкіри
• Оптимально живить та зволожує шкіру
• Пом’якшує шкіру, здійснює протизапальну та антибактеріальну дію
• Відновлює захисний бар’єр шкіри
• Захищає епідерміс від втрати вологи
• Звужує розширені пори і здійснює себоругулюючу дію
• Підвищує пружність і еластичність шкіри
• Покращує колір шкіри
• Надає шкіри свіжого та здорового вигляду
• Легко наноситься
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• Високоефективна
• Робить шкіру м’якою і шовковистою на дотик
ff Об’єм: 30 мл
ff Спосіб використання: Нанести 2-3 краплини на очищену шкіру обличчя, шиї та зони
декольте, промасажувати до повного впитування.
1. Для масажу: промасажуй шкіру обличчя по масажним лініям, використовуючи
кілька крапель олійки. Видали надлишок засобу за допомогою серветки.
2. Як добавка до крему: додай кілька крапель до свого улюбленого крему для
обличчя, розподіли по шкірі.
3. Як маска: нанеси 10-15 крапель на очищену шкіру обличчя, шиї і декольте. Видали
через 10 хвилин.

Унікальні властивості цінних олійок
ÌÌОлія неролі сповільнює процеси старіння шкіри і запобігає утворення капілярних
зірочок (утворенню куперозу).
ÌÌАрганова олія багата ненасиченими жирними кислотами і вітаміном Е, захищає
від утворення зморшок та омолоджує.
ÌÌОлія шипшини містить провітамін А, зменшує зморшки і запобігає утворенню
нових.
ÌÌОлія каліджі (чорного тмину) багата гама-лінолевою кислотою, вітамінои F,
фітостеринами, вітаміном Е і К, очищує пори, видаляє комедони і відбілює.
ÌÌМасло жожоба звужує пори, зволожує шкіру і підвищує її пружність, зменшує
видимі лінії та дрібні зморшки.
ÌÌСоняшникова олія підвищує еластичність шкіри, сповільнює процеси старіння.
ÌÌСоєва олія є природним джерелом поліненасичених жирних кислот. Відновлює
природний захисний бар’єр шкіри, покращуючи гідратацію шкіри.
ÌÌКасторова олія є потужним антиоксидантом, діє як захисний бар’єр шкіри.
Володіє антибактеріальними та противірусними властивостями.
ÌÌОлія календули зміцнює кровоносні судини, має регенеруючі і антибактеріальні
властивості.
ÌÌОлія енотери (ослинника) зволожує і заспокоює подразнення на дуже сухій,
потрісканій і чутливій шкірі.
ÌÌОлія герані очищує, живить і заспокоює подразнення.
ÌÌЕфірну олію іланг-ілангу отримують з квіток тропічного вічнозеленого дерева
Cananga. Знімає запалення.
ÌÌОлія жасмину сприяє оновленню клітин шкіри природним способом і стимулює
утворення нових клітин.
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Ексклюзивна олійка для відновлення волосся
LUXU RY H AI R REPAI R OI L

Її сила заключається в унікальній комбінації натуральних, сертифікованих олій,
отриманих з самого серця рослини. Неймовірне поєднання олії абрикосових
кісточок, льону, аргани і масла жожоба робить волосся помітно сильнішим,
підживленим і зволоженим. Відновлює колір волосся і додає блиску, роблячи
його м’яким, гладеньким і оксамитовим на дотик. Чудово впитується і не обтяжує
волосся. Не містить консервантів.
ffДобре знати:
• містить сертифіковані натуральні інгредієнти
• не містить консервантів, парабенів і штучних барвників
• зміцнює і живить волосся
• відновлює колір і додає блиску волоссю
• волосся стає зволоженим, м’яким, гладеньким і оксамитовим на дотик
• легко наноситься і швидко впитується
• не потребує змивання
• не обтяжує волосся
• полегшує стайлінг
• високоефективна
ffОб’єм: 50 мл
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ffСпосіб використання: Нанеси невелику кількість олійки на руки і розподіли по
всій довжині волосся або на самих кінцях. Наносити на вологе або сухе волосся.
Не потребує змивання.

Сила природи для твого волосся
ÌÌМасло жожоба стимулює ріст волосся. Містить ненасичені жирні кислоти,
натуральний вітамін Е і F, фітостероли і сквален.
ÌÌЛляна олія усуває проблему випадіння волосся. Завдяки вітаміну Е і омега-3
кислотам, вона живить волосяний фолікул і зміцнює волосяний стержень.
ÌÌОлія абрикосових кісточок є багатим джерелом незамінних жирних кислот,
вітамінів молодості (А і Е) і вітаміну В17. Живить сухе і пошкоджене волосся.
ÌÌОлія аргани глибоко живить і відновлює волосся, надає блиск, робить волосся
слухняним, усуває проблему посічених кінчиків.
ÌÌЕфірна олія іланг-ілангу, отримана з тропічного вічнозеленого дерева Cananga
має тонізуючі властивості.
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Парфуми
Секрет наших незвичайних ароматів заключається у використанні природних ефірних
рослинних олій. Оскільки саме вони є причиною неймовірного аромату рослин, а отже
і наших парфумів UTIQUE, які і пробуджують почуття і викликають дивовижні емоції.
Ефірні олії використовують в ароматерапії для зцілення душі і тіла. Вони покращують
настрій, приборкують емоції і дарують нам спокій. Рослини вкладають всю свою
енергію і поживні речовини для виробництва олій. Ми, щоб створити цю колекцію
вишуканих ароматів, вклали усі свої знання, досвід і найбільше - серце.
Насолоджуйся елітними парфумами UTIQUE!
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Black

Наповнює унікальним значенням того, що є цінність, це п’янкий аромат, який полонить і
зачаровує. Це секретний вимір аромату, де тепло переплітається із чуттєвістю.
UTIQUE Black є втіленням елегантності, прекрасної залежності і впевненості в собі.
Інтригуючий, легендарний аромат, який назавжди залишається в пам’яті оточуючих.
ff Хараткер: елегантний, витончений, таємничий
ff Ноти аромату:
• Верхні ноти: деревинна, шафран, стиракс
• Ноти серця: ветівер, амбра, ваніль
• Базові ноти: шкіра, сандалове дерево, амброве дерево
ff Родина ароматів: орієнтально-деревинні
ff Об’єм: 100 мл
ff Концентрація аромакомпозитиву: 20%
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Gold

Сутність східної розкоші. Парфуми, які засліплюють, як золото і витончені, як ювелірна
прикраса ручної роботи. Езотеричний досвід, прагнення до пристрасті, елегантна грація
спокуси ... UTIQUE Gold підносить свою цінність. Таємничість, розкіш, натхнення.
ff Хараткер: ексклюзивний, вишуканий
ff Ноти аромату:
• Верхні ноти: рожевий перець, кедр, мускатний горіх
• Ноти серця: фіалковий корінь, шафран, ветівер
• Базові ноти: ципріол, пачулі, чорний мускус, амбра
ff Родина ароматів: орієнтально-деревинні
ff Об’єм: 100 мл
ff Концентрація аромакомпозитиву: 20%

Унікальність у кожній деталі

Ексклюзивні флакончики парфумів UTIQUE загадкові і елегантні, як і аромати заховані
в них. Зроблені з особливою ретельність з матового скла і увінчані ковпачком, яка
підкреслює східний стиль флакончиків. Упаковані в розкішну упаковку, яка підкреслює
велике значення скарбу, захованого всередині.
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Ruby

Магнетизм, пристрасть, спокуса, найпрекрасніші емоції сховані у склі.
UTIQUE Ruby це втеча від повсякденного життя, містична подорож в глибини людської
душі. Відчуй ніжну ласку, нехай він пробудить твої почуття. Зрозумій дух чуттєвості.
ff Хараткер: магнетичний, привабливий, спокусливий
ff Ноти аромату:
• Верхні ноти: кашемірове дерево, жасмин, ладанник
• Ноти серця: ваніль, амброве дерево, пахощі
• Базові ноти: білий уд, чорний мускус, суха деревина
ff Родина ароматів: орієнтально-деревинні
ff Об’єм: 100 мл
ff Концентрація аромакомпозитиву: 20%

Найкращі аромати створені природою

Найкращі натуральні олії оксамитового ветівера, делікатного флердоранжа,
дорогоцінного ірису, ванільної деревини дерева Myroxylon Balsamum сховані у
флакончиках парфумів UTIQUE, щоб кожен міг насолодитися справжніми ароматами
природи, об’єднаний в досконалих парфумерних композиціях.
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