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UTIQUE	 	 |	 4-45

ALAYA	 	 |	 46-53

HAIRLAB	 	 |	 54-71

FONTAINAVIE	 |	 72-109

NUTRICODE		 |	 110-173

PURE	ROYAL		 |	 174-225 

PURE	 	 	 |	 226-259

ДОГЛЯДОВА
КОСМЕТИКА	 |	 260-283

MAKE-UP	 	 |	 284-321

AURILE	 	 	 |	 322-351

SMART	&	CLEAN	 |	 352-367

ВИНИКЛИ  ПИТАННЯ?                             
НАПИШІТЬ НАМ  

Україна і Молдова: ukraine@fmworld.com

Латвія: info@lv.fmworld.com

Эстонія: info@lt.fmworld.com

                                                      



У світі розкошi

Вирушайте з нами у подорож у неповторний світ марки UTIQUE, де 
панують багаті композиції, дорогоцінні олії та бездоганні рецептури. 

Саме тут поєднуються першокласний шик, вишуканість і витонченість, 
що викликають ніжні почуття. Парфумерні композиції уособлюють 
собою красу, гармонію та життєву енергію. Ексклюзивні доглядові 

косметичні засоби – це комбінація активних інгредієнтів, що мають 
делікатну, але водночас інтенсивну дію. Дозвольте собі піддатися 

чарівності світу UTIQUE



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

76

Парфуми 
UTIQUE
MIDNIGHT 
DRAMA 
Тип:

 ▪ Чуттєвий, спокусливий, смачно 
темний, наслідує таємниці 
сутінків

Ноти аромату:

 ▪ Верхні: чорна смордина, 
чорний перець, шафран 

 ▪ Серця: троянда, ладан, пачулі 

 ▪ База: малинова пудра, 
кашемірове дерево, солодка 
амбра, мускус

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502066 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502066.02 | 

Чуттєвий аромат, таємничі акорди якого розкриваються під чарівним 
покровом ночі і виділяють найшляхетніші, неприборкані ноти 
аромату, які введуть вас у світ виняткового настрою та насолоди. 
Дозвольте  захопити себе цією надзвичайною композицією, яка 
завдяки чудовому поєднанню шафрану, солодкої амбри, благородної 
троянди з захоплюючим мускусом і пачулі створює хвилюючий, 
харизматичний і незабутній східний аромат.

ТАЄМНИЧИЙ  ЯК 
ЗАБОРОНЕНИЙ ПЛІД
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Парфуми 
MALACHITE 
Тип:

• загадковий, захоплюючий,як 
чотири стихії

Ноти аромату:

• Верхні: альдегідні ноти 
мандарина, бергамота, 
жовтофіолі, сливи, чорна 
смородина, шафран, 
плющ,шкірка персика

• Серця: жасмин, фіалка , 
тубероза, ірис, троянда, 
конвалія,іланг-іланг, квітка 
апельсина

• База: сандал, ваніль, 
мох,гаїтянський ветивер, 
пачули,мускус

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502057.02 |

Під покровом ночі усі почуття посилюються. Малахіт – це синонім 
пригод, які починаються в сутінках і назавжди залишаються у Вашій 
пам'яті. Це схоже на танцюючих у місячному світлі закоханих; як 
зустріти друзів на березі безкрайнього океану. Під впливом тепла 
шкіри він змінює відтінок, як мінерал, переходячи від блаженних нот 
до хвилюючих акордів.

МІНЯЄ ВІДТІНКИ
ЯК МІНЕРАЛ

Тип:

• глибокий, таємничий, чарівний

Ноти аромату:

• Верхні: бергамот, червоний 
перець, насіння кмину, 
кардамон

• Серця: дикий жасмин, травнева 
конвалія, іланг-іланг

• База: амбра, боби тонка, 
лабданум, шкіра, дубовий мох, 
пачули, мускус

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502048 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502048.02 | 

Парфуми 
AMBERGRIS

МОРСЬКІ АКОРДИ 
З ПІКАНТНОЮ 
НОТОЮ

Амбра, що дрейфує на бурхливих океанських хвилях, що 
вміщена у приголомшливих парфумах Ambergris вражає 
морськими акордами, приправленими гострою пряністю. Це 
схоже на секретний круїз на заході сонця, який не закінчується 
з світанком. Це таємнича історія безперечного потягу.
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Тип:

• заворожливий, розкішний, 
легкий

Ноти аромату:

• Верхні: бергамот, кардамон, 
лайм

• Серця: конвалія, жасмин, м'ята

• База: гваякове дерево, мускус, 
кедр

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502009 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502009.02 | 

АРОМАТ 
НЕЗВІДАНОГО РАЮ

НАЙКРАСИВІШІ 
ЛІТНІ СПОГАДИ

Парфуми 
FLAMINGO

Парфуми 
BUBBLE

Тип:

• чарівний, привабливий, як 
заборонений плід

Ноти аромату:

• Верхні: троянда москета, 
сорбет із ожини, зелені ноти 

• Серця:дамаська троянда, 
жасмин, абрикос 

• База: дерев'яні ноти, 
кристалічний акорд троянди, 
мускус

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502007 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502007.02 | 

Flamingo – це аромат незвіданого раю. Квінтесенція невинності та шику. 
Це як чудова, барвиста казка. Незабутня пригода, в якій тонуть усі почуття. 
Таємничий та безперечно чарівний.

Подих елегантності і виняткова свіжість, укладені у флаконі 
парфумів Bubble, викликають хвилю спогадів про минуле 
літо. Заплющте очі і нанесіть парфум, а освіжаючий потік 
енергії, немов за помахом чарівної палички, перенесе Вас                 
у щасливі миті безтурботного життя.



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

1312

Тип:

• інтригуючий, благородний, 
незабутній

Ноти аромату:

• Верхні: лимон, троянда, шафран

• Серця: деревні ноти, півонія, 
аміріс, шкіряні ноти

• База: амбра, уд, ваніль

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502006 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502006.02 | 

Тип:

• розкутий; неоднозначний; 
такий, що викликає бажання

Ноти аромату:

• Верхні: слива

• Серця: ірис, фіалка, іланг-іланг, 
кедрове дерево, пачулі

• База: сандалове дерево, 
бензойна смола, ваніль, мускус

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502034 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502034.02 | 

Парфуми 
MUFFIN

Парфуми 
SEXY 
CASHMERE

СПОКУСА, ПЕРЕД 
ЯКОЮ НЕМОЖЛИВО 
ВСТОЯТИ

СПЛЕСК ЕМОЦІЙ                 
І БАЖАНЬ

Muffin – це спокуса, перед якою неможливо встояти. Солодощі та 
витонченість в одному флаконі. Поєднання дивовижного багатства та 
смаку. Пориньте у барвистий світ цих iнтригуючих нот, i кожна мить стане 
незабутньою.

Sexy Cashmere – це вибух нестримної пристрасті. У перші хвилини 
він оглушує сильними і зачаровуючими акордами, повільно 
перетворюючись на м'які та теплі ноти, що огортають тіло, як 
кашеміровий шарф. Композиція, повна протирч, запалить Вашу уяву, 
виявивши найглибші приховані бажання..
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Тип:

•  віртуозний; такий, що хвилює 
уяву

Ноти аромату:

• Верхні: троянда, замша, квітка 
шафрану

• Серця: заморожена малина, 
шкіра, дика троянда, ципріол

• База: агарове дерево, білий 
мускус, амброве дерево

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502012 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502012.02 | 

Парфуми 
VIOLET OUD

ВЕЛИЧНИЙ, 
БЛАГОРОДНИЙ І 
НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ

У Violet Oud є містичний елемент, який є початком 
нової подорожі в невідоме. Величний, шляхетний, 
непередбачуваний. Розпорошіть магію навколо себе, 
пориньте у фіолетову вуаль непередбачуваності.

Тип:

• чуттєвий, чарівний, 
приправлений дрібкою магії

Ноти аромату:

• Верхні: бергамот, апельсин, 
яблуко, кориця

• Серця: гвоздика, тютюн, 
кедрове дерево

• База: пачулі, боби тонка, мирра, 
мускус

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502008 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502008.02 | 

ВЕЛИЧНИЙ, ЯК 
НАЙЦІННІШИЙ 
ДОРОГОЦІННИЙ  
КАМІНЬ

Парфуми 
AMBRE                                                        
ROYAL

Ambre Royal - це королівська композиція, яка засліплює, як 
найдорожчий камінь, і дивує як перший літній дощ. Відчуйте 
як він з кожною миттю розкриває свою велич, захоплюючи 
багатством незвичайних нот аромату.
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Тип:

• розкішний, вишуканий 

Ноти аромату:

• Верхні: червоний перець, кедр, 
мускатний горіх

• Серця: ірис, шафран, ветивер

• База: ципріол, пачулі, чорний 
мускус, амбра

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502002 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502002.02 | 

Тип:

• елегантний, витончений, 
таємничий

Ноти аромату:

• Верхні: дерев'яні ноти, шафран, 
стиракс

• Серця: ветивер, амбра, ваніль

• База: шкіра, сандалове дерево, 
амброве дерево

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502001 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502001.02 | 

Парфуми 
GOLD

Парфуми 
BLACK

СУТНІСТЬ СХІДНОЇ
РОЗКОШІ

ТЯЖІННЯ, 
ЕЛЕГАНТНІСТЬ 
І ВИШУКАНІСТЬ

Парфум, що сяє, як золото, і вишуканий, як прикраси ручної роботи. 
Величний та надихаючий. Сутність східної розкоші. Розпиліть навколо 
магічний серпанок чуттєвих відчуттів.

Black надає унікальне значення кожній миті. Захоплюючий, 
приголомшливий та п'янкий. Це таємничий парфум, у якому тепло 
зустрічається із витонченістю. Пориньте в аромат чорної елегантності.
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Тип:

• таємничий, манливий, чуттєвий 

Ноти аромату:

• Верхні: кашемірове дерево, 
жасмин, ладанник

• Серця: ваніль, амброве дерево, 
бальзамічні ноти

• База: білий уд, чорний мускус, 
суха деревина

100 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 100 | 502003 | 

15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
UTIQUE 15 | 502003.02 | 

RUBY SOLID PARFUM

Это необыкновенное сочетание 
драгоценных нот аромата, это 
источник исключительно нежных 
ощущений... Эксклюзивная 
композиция, в которой чистые 
аккорды жасмина, ладанника 
и кашемирового дерева 
переплетаются со сладким 
ароматом ванили и янтаря, 
дополняются искрящимися 
нотами белого уда, чёрного 
мускуса и сухой древесины. 
Магнетическая, соблазнительная, 
манящая... Почувствуйте её на 
собственной коже. Благодаря 
тому, что Парфуми имеют форму 
крема, они чрезвычайно стойкие 
и долго сохраняются на коже. 
Просто нанесите небольшое 
количество крема, чтобы 
почувствовать нежность, которая 
пробудит чувства.

20 г | 502029 |

КОРИСНА ПОРАДА

Парфуми найкраще наносити 
пальцями у про пульсуючих 
місцях, тобто. там, де кров 
пульсує найближче до поверхні 
шкіри. Саме там наша шкіра 
виробляє найбільше тепла: на 
внутрішній стороні зап'ястя, на 
шиї, за вухами, у зоні декольте, на 
згинах ліктів та під колінами. Тоді 
парфуми розкриватимуться своїм 
ароматним букетом і ще дуже 
довго залишаться на шкірі.

СПОКУШАЄ, 
ЗАХОПЛЮЄ, 
ПРОБУДЖУЄ 
БАЖАННЯ

Уявіть, що Ваш улюблений аромат перетворюється на унікальну 
форму, до якої можна доторкнутися і насолоджуватися нескінченно. 
Уявіть, як він тане на вашій шкірі, залишаючи спокусливий, чуттєвий 
аромат. Саме такими є Парфуми у кремі Ruby. Це квінтесенція 
розкоші, що міститься в елегантному флаконі.

Парфуми RUBY Парфуми                                                                
у кремі 
RUBY

Ruby пробуджує і обволікає шкіру наче ніжний шифон. 
Привабливість, пристрасть, спокуса, найяскравіші емоції закриті 
у флаконі. Вони спокушають, зачаровують, пробуджують 
бажання. Це втеча від повсякденного життя, захоплююча 
подорож усередині людської душі.



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

2120

Духи UTIQUE доступні не тільки у невеликих зручних флаконах 
об'ємом 15 мл, але й у елегантних наборах. Чарівні аромати у красивій 
упаковці. 

ЧАРІВНІ АРОМАТИ              
В КРАСИВІЙ 
УПАКОВЦI

Набір 
ЧОРНИЙ

BLACK SET

Вступайте у світ чорної 
елегантності, де панують три 
чуттєві аромати: RUBY, GOLD та 
BLACK. У наборі Ви знайдете три 
флакони з ароматом по 15 мл, 
упаковані в елегантну коробку. Це 
ідеальний подарунок для кожного, 
хто цінує витончені східні аромати.

3 x 15 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20% 
502010 | 
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Натуральний зволожуючий фактор (NMF) – це група речовин, що містяться 
у шкірі. Функція даних речовин полягає в адекватній підтримці рівня вологи 
у роговому шарі. Ексклюзивне мило для рук UTIQUE збагачено унікальним 
комплексом Biohydration Plus™, який чудово замінює NMF, роблячи шкіру 
більш гладкою та ніжною.

Руки – Ваша найважливіша візитна картка. Вони заслуговують на 
догляд найвищої якості. Ексклюзивне мило для рук захоплює своєю 
вишуканою формулою та інтригуючими ароматами.

НАТХНЕННЯ
ПРИРОДНИМИ
ПРОЦЕСАМИ
ЗВОЛОЖЕННЯ
ШКІРИ

РУКИ - ТВОЯ 
ВІЗИТНА КАРТКА

Ексклюзивне  
МИЛО	
ДЛЯ	РУК
LUXURY  
HAND WASH

• відмінно піниться, огортаючи 
долоні оксамитової піною

• ніжно миє та не сушить шкіру 
рук

• забезпечує приємне 
зволоження

• з унікальним комплексом 
Biohydration Plus®, спеціально 
відібраним для FM WORLD

• залишає на руках чарівний 
аромат розслаблюючих 
почуття акордів

300 мл

AMBER 
502035 | 

Солодке поєднання нот ванілі, 
пачули і кориці спокусить 
поціновувачів витончених 
відчуттів. Глибокий та 
неоднозначний аромат зачаровує 
розкішним букетом акордів.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

Чудовий аромат, що чарує 
нотами освіжаючого грейпфрута 
і чуттєвою квіткою апельсина. 
Оригінальне поєднання акордів, 
які додають енергії і дарують 
гарний настрій. 

OUD & ROSE 
502037 |

Унікальне поєднання ідеально 
гармоніюють ноти привабливого 
уду та чуттєвої троянди. Цей 
таємничий аромат дарує відчуття 
сліпучої величі королівського саду.

FIG LEAVES 
502038 |

Багатошаровий акорд фігових 
листків обволікає руки 
витонченим ароматом, в якому 
незвичайна свіжість доповнюється 
романтичними та благородними 
нотами. Справжнє свято для 
почуттів.

1

2

3

4

1 3

2 4
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• Biohydration Plus®  – це унікальна формула, спеціально розроблена 
для FM WORLD, яка миттєво та надовго зволожує шкіру. Завдяки 
вдосконаленій технології діє комплексно, регенеруючи та заспокоюючи 
шкіру. До того ж запобігає втраті води, не допускаючи пересушування 
шкіри.

• WhitesenseTM – це цінний екстракт білих квітів столистої троянди (Rosa 
centifolia L.), жасмину (Jasminum officinale L.) та маргаритки (Bellisperennis 
L.), який відразу ж надає шкірі оксамитовості і неймовірної м'якості. 
Наявність WhitesenseTM в ексклюзивних гелях для душу UTIQUE – це 
гарантія чуттєвих відчуттів та гарного самопочуття.

Відмінний спосіб продовжити стійкість парфуму та посилити аромат 
– нанести його на кілька шарів. Завдяки використанню найкрасивіших 
парфумерних композицій UTIQUE в Ексклюзивних гелях для душу, ви можете 
бути впевнені, що приголомшливий аромат залишиться з Вами протягом 
дня.

РЕГЕНЕРУЮЧИЙ
НЕКТАР З ЦІННИХ
КОМПОНЕНТІВ

НЕЙМОВІРІЙНІ
КОМПОЗИЦІЇ
ПРИГОЛОМШЛИВИХ
АРОМАТІВ

Ексклюзивний  
ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУШУ
LUXURY  
SHOWER GEL

• дарує під час прийняття ванни захоплюючі 
відчуття, що пестять почуття

• містить інноваційні компоненти, які зволожують 
шкіру

• робить її гладкою та шовковистою

• привабливі парфумерні композиції забезпечують 
блаженне розслаблення

200 мл

1 7

2

11

6

10

5

9

4

8

3

1
RUBY 
502039 | 

2
MUFFIN 
502040 | 

3
BLACK 
502042 | 

4
GOLD 
502043 | 

5
VIOLET OUD 
502044 | 

6
FLAMINGO 
502045 | 

7
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015 | 

8
FIG LEAVES 
502016 | 

9
AMBER 
502020 | 

10
OUD & ROSE 
502014 | 

11
SANDALWOOD & 
PATCHOULI 
502013 | 
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• Revitaoils Supreme® – це інноваційний комплекс, що ревіталізує шкіру, 
спеціально розроблений FM WORLD, секрет якого – натуральне 
походження компонентів. Це унікальна суміш олій макадамії, авокадо, 
оливкової, кокосової, лляної, соняшникової та арганової олії, яка є для 
нашої шкіри незамінним джерелом вітамінів та ненасичених жирних 
кислот.

• HydromanilTM – це високоякісна активна речовина, що виділяється з 
насіння перуанської рослини Тара. Завдяки передовій технології діє на 
двох рівнях: миттєво та на довгий час підвищує рівень зволоженості 
рогового шару шкіри та регулює процес відлущування, покращуючи стан 
шкіри.

ЖИВИЛЬНИЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
НАЙКРАЩИХ 
КОМПОНЕНТІВ

ІДЕАЛЬНО 
ГАРМОНУЮЧІ 
АКОРДИ

Ексклюзивний  
БАЛЬЗАМ																																																							
ДЛЯ	ТІЛА
LUXURY  
BODY BALM

• шовковиста консистенція

• обволікає тіло чудовим 
ароматом

• забезпечує шкірі відмінне 
зволоження, м'якість та 
гладкість

• містить високоякісні комплекси 
- Revitaoils Supreme® та 
Hydromanil

200 мл

1

1
FLAMINGO 
502046 | 

2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

Ідеально гармонуючі акорди парфуму UTIQUE і 
Ексклюзивного бальзаму для тіла дозволить Вам посилити 
відчуття аромату, продовжити його довговічність. 
Відкрийте для себе ваші улюблені композиції у абсолютно 
новій версії. 

2

4

3

5
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Протестируйте его или возьмите  
с собой в путешествие.

 ▪ Доступно с июня

50 мл 

Ексклюзивний  
ГЕЛЬ	ДЛЯ	
ДУШУ

МІНІ-
ПРОДУКТИ Ексклюзивний  

БАЛЬЗАМ	
ДЛЯ	ТІЛА

ІДЕЛЬНО                              
ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ

3

54

1

2

1

2

4 5

3

1
FLAMINGO 
502046.02 | 

2
BUBBLE 
502047.02 |

4
AMBER 
502017.02 |

5
OUD & ROSE 
502018.02 |

3
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019.02 |

1
RUBY 
502039.02 |

2
FLAMINGO 
502045.02 | 

4
AMBER 
502020.02 |

5
OUD & ROSE 
502014.02 |

3
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015.02 |
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Незамінні арганова та олія жожоба надають ефекту зволоженої та здорової 
шкіри. Чудова дія олії  для обличчя - це також заслуга олій енотери, 
календули, авокадо, соняшникової, соєвої, касторового, рожевого та 
рисового, а також ретельно підібраних ефірних олій: герані, іланг-іланг та 
неролі.

БАГАТСТВО
КОМПОНЕНТІВ
ДЛЯ ЗДОРОВОЇ
ШКІРИ

СИЛА ОЛІЙ
ДЛЯ ТВОГО 
ВОЛОССЯ

Ексклюзивна  
ОЛІЯ
ДЛЯ	ВОЛОССЯ

Ексклюзивне  
МАСЛО	
ДЛЯ	ОБЛИЧЧЯ

LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

Унікальна комбінація олій із 
самого серця рослин. Освіжає 
колір волосся і додає їм блиск, 
залишаючи їх м'якими, гладкими 
та шовковистими.

• легко вбирається

• не обтяжує волосся

• із приємним ароматом

• марципана

• із зручним атомайзером,

• який значно полегшує 
нанесення

50 мл | 502005 |

LUXURY  
FACE OIL

Ексклюзивна композиція 
дорогоцінних олій рослинного 
походження. Повертає здоровий 
та сяючий вигляд. Олії, що 
містяться в ньому, завдяки 
висококонцентрованій дозі 
вітамінів і антиоксидантів 
забезпечують шкірі інтенсивне 
живлення, зволоження і 
регенерацію.

• ідеальна основа під макіяж

• для денного та нічного 
застосування

• завдяки іпіпетці продукт 
легко дозується і наноситься 
на обличчя

30 мл | 502004 |

Идеально подобранный комплекс масел, таких как 
аргановое, жожоба, льняное семя, соя и сладкий миндаль, 
в сочетании с маслом ши делает волосы невероятно 
сильными, питательными и увлажненными.
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Дорогоцінні рецептури, що містять олії, багаті жирними кислотами та 
вітамінами, такими як арганова, рожева, жожоба, авокадо, рисова, олія 
примули та календули, чудово живлять і розгладжують шкіру, відновлюючи її 
здоровий блиск.

ДОРОГОЦІНІ 
ФОРМУЛИ

СВЯТО
ДЛЯ ШКІРИ
І ВІТЧУТТІВ

Ексклюзивна
олія ДЛЯ
МАСАЖУ		 
FIRMING 
RITUAL

Ексклюзивна
олія ДЛЯ
МАСАЖУ		 
RELAXING
RITUAL

FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Не лише посилює чуттєві відчуття, 
а й чудово покращує зовнішній 
вигляд шкіри. Містить унікальний 
масляний компонент на основі 
екстракту імбиру, який добре 
підтримує процес спалювання 
жиру, сприяючи зміцненню шкіри.

• підтримує спалювання жиру 
та допомагає боротися з 
целюлітом

• містить евкаліптову олію, 
яка позитивно впливає на 
самопочуття

• зручний дозатор полегшує 
використання продукт

200 мл | 502049 |

RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Завдяки ароматерапії перетворює 
масаж на блаженне задоволення, 
чудово покращуючи настрій. 
Містить масло лемонграсу, яке 
чудово тонізує, роблячи продукт 
ідеальним для розслаблюючого 
масажу.

• з розслаблюючим ароматом

• відмінно доглядає шкіру

• із зручним дозатором для 
точкового використання

200 мл | 502050 |

Масаж з оліями UTIQUE стане не лише перепочинком, щоб забути про 
повсякденні турботи, але й доглядом, який зробить шкіру шовковистою, 
м'якою, гладкою та приємною на дотик. Завдяки ретельно підібраним 
інгредієнтам олії ідеально підходять для масажу всього тіла та для всіх 
типів шкіри, особливо сухої та чутливої. Своїми чарівними ароматами 
завдячують натуральним ефірним маслам.
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• L.C.G.S MC 8.0® – старанно підібраний склад крему включає інноваційний 
комплекс, заснований на дослідженнях в області епігенетики, розроблений 
спеціально для FM WORLD. Впливає на синтез двох ключових для молодої 
шкіри білків: фібронектину, що взаємодіє з колагеном і протеогліканами, та 
протеїну p53, що бере участь в оновленні ДНК. Завдяки цьому комплекс 
має сильні антивікові властивості – відновлює та розгладжує шкіру.

• Нове, більш м'яке покоління похідного вітаміну А – це зараз одне 
з найефективніших інгредієнтів, що омолоджує, яке освітлює шкіру і 
покращує її зовнішній вигляд.

• Екстракт Едельвейса альпійського бореться з результатами окисного 
стресу, спричиненого забрудненнями повітря та УФ-випромінюванням, а 
також сильний ефект ліфтингу на в'ялу шкіру шиї, зорово підтягує щоки та 
розгладжує «гусячі лапки». Завдяки йому Ви забудете про сіру та втомлену 
шкіру, а епідерміс стане ще більш стійким до негативного впливу зовнішніх 
факторів, що прискорюють старіння.

• Масло ши – олія насіння африканського дерева Вітеларія дивовижна, яке в 
Африці вважається священним та шанованованим з давніх часів, зволожує та 
пом'якшує шкіру.

РЕВОЛЮЦІЙНІ 
КОМПОНЕНТИ, ЯКІ 
ПРОНИКАЮТЬ У 
ШКІРУ ПІД ЧАС СНУВИШУКАНА КОМБІНАЦІЯ 

ВИСОКОЯКІСНИХ 
АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ

Денний крем  
ROYAL
PERFECTION

Інноваційний
нічний крем  
AGE CONTROL

ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

• вишукана комбінація 
високоякісних активних 
компонентів та передових 
технологій

• ретельно розроблена, 
ультраомолоджуюча формула

• • інтенсивно зволожує, 
зміцнює та відновлює шкіру

• повертає шкірі здоровий, 
променистий вигляд та сліпуче 
сяйво

50 мл | 502026 

ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

• багатство потужних 
омолоджувальних та 
зміцнювальних активних 
компонентів

• глибоко проникає у шкіру під 
час сну

• чудово зволожує, регенерує та 
розгладжує шкіру

50 мл | 502027 |

• L.C.G.S MC 8.0® – мінімізує негативні ефекти електромагнітного 
випромінювання, до якого належать також УФ-випромінювання та синє 
світло. Крім того, ефективно захищає від окисного стресу та значно 
прискорює процес відновлення епідермісу. 

• Tripeptyd-38 – сильний антивіковий пептид нового покоління, який 
посилює синтез шести основних компонентів, що відновлюють шкіру. 
Завдяки цьому він заповнює зморшки зсередини, роблячи шкіру рівною 
та пружною.

• Ультрасучасний антиоксидант активується лише під впливом УФ-
випромінювання та ще довго оберігає шкіру від впливу вільних радикалів. 
Завдяки йому Ви забудете про сіру та втомлену шкіру, а епідерміс 
стане ще більш стійким до негативного впливу зовнішніх факторів, що 
прискорюють старіння.

• Низькомолекулярна гіалуронова кислот – це натуральний полісахарид, 
який заповнює вільний простір між колагеновими волокнами, зволожує 
шкіру та підвищує її еластичність.

E P I G E N E T I C S
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• L.C.G.S MC 4.0® – має сильну омолоджуючу дію, інтенсивно регенерує та 
розгладжує шкіру. Підготовляє шкіру до нанесення інших косметичних 
засобів, взаємодіючи з ними та посилюючи їхню дію.

• Нове, ніжніше для шкіри покоління похідного вітаміну А – на даний 
момент одного з найефективніших компонентів, що мінімізують зморшки 
– м'яко освітлює почервоніння та покращує стан шкіри.

• Ліподіпептид стимулює синтез еластину та попереджає провисання 
шкіри, формуючи гарний контур шкіри.

• Цінний комплекс фітоестрогенів регулює роботу сальних залоз.

• Дорогоцінна комбінація екстракту ікри та олігоелементів – золота, 
срібла, платини – уповільнює процеси старіння шкіри, оптично 
зменшуючи зморшки.

ІНТЕНСИВНА 
ДІЯ ЦІННИХ 
КОМПОНЕНТІВЗ ДУМКАМИ ПРО 

НІЖНУ ШКІРУ 
НАВКОЛО ОЧЕЙ

Активний крем
для шкіри навколо
очей EYE                                                                  
COMPLEX

Сироватка
для обличчя  
ANTIAGING                                                          
ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ
ЛІФТИНГ

EYE CREAM  
COMPLEX

•  ідеальна композиція 
високоякісних компонентів

• чудово підтягує та зволожує 
ніжну шкіру навколо очей

• ніжно освітлює непривабливі 
темні кола під очима

• робить шкіру пружною та 
надзвичайно освіженою

20 мл | 502028 |

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

• висококонцентрована, 
інноваційна формула

• інтенсивно регенерує та 
розгладжує шкіру

• зменшує видимість зморшок

• помітно підтягує контур 
обличчям

30 мл | 502030 |

• L.C.G.S MC 8.0® – УФ-випромінювання та синє світло мають 
несприятливий вплив на чутливу шкіру навколо очей – викликають 
окислювальний стрес, а також є причиною появи мімічних зморшок 
через постійне примружування. Саме тому крем був збагачений 
комплексом, який працює у двох напрямках: мінімізує негативний вплив 
електромагнітного випромінювання та прискорює процес відновлення та 
розгладження шкіри, уповільнюючи процеси старіння.

• Комплекс, що складається з екстракту акації шовкової (Albizia julibrissin) 
та дарутозиду  – стимулює синтез колагену та позитивно впливає на 
процес відновлення шкіри, оптично розгладжуючи «гусячі лапки». Крім 
того, підтягує верхні повіки.

• Низькомолекулярна гіалуронова кислота – проникає глибоко у шари 
шкіри, завдяки чому вона стає більш пружною та еластичною.

• Циклічний пептид та ектоїн  – ретельно зволожують та оптично 
зменшують зморшки, підвищуючи пружність шкіри. 

• Кофеїн – стимулює мікроциркуляцію крові, освітлюючи непривабливі 
круги під очима.

E P I G E N E T I C S
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• Slimenum Ultra³ MC 16.0® – впливає на зменшення кількості накопиченої 
жирової тканини та ліквідує нерівності шкіри. Завдяки цьому 
моделює фігуру в 3D, гарантуючи результат, який можна порівняти з 
ультразвуковими косметологічними процедурами.

• Ксіменова кислота надає шкірі еластичність та пружність. Крім того, вона 
підвищує ефективність антиоксидантних механізмів шкіри, посилюючи 
захист від окисного стресу та забезпечуючи Твоїй шкірі здоровий сяючий 
вигляд.

• Цінне поєднання морських водоростей та рослинних протеїнів гарантує 
оптичний ліфтинг-ефект.

• Екстракт бугенвіллії, що росте в Південній Америці - це технологічно 
вдосконалений компонент, який прискорює процеси спалювання жирової 
тканини та запобігає в'ялості шкіри, збільшуючи синтез протеогліканів, 
колагену та еластину.

СИЛУЕТ ІДЕАЛЬНОЇ 
ФОРМИ

НЕЙМОВІРНА 
ФОРМУЛА ДЛЯ 
ІДЕАЛЬНОЇ ФОРМИ 
ГРУДЕЙ

Інтенсивний
моделюючий  
КРЕМ																																																																		
ДЛЯ	ГРУДЕЙ	 
ULTRA FIRMING

Крем для
пружності шкіри  
FIRMING                                                           
COMPLEX

ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

• формула, розроблена з 
використанням передових 
технологій

• чудово впливає на пружність 
та еластичність шкіри навколо 
грудей

• забезпечує оптичний ефект 
ліфтингу 

• відмінна альтернатива 
інвазивному моделюванню 
грудей

50 мл | 502031 |

FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

• комбінація найкращих 
компонентів

• революційна технологія, що 
моделює фігуру

• чудово зміцнює, розгладжує та 
підтягує шкіру

• стимулюють процеси 
спалювання жирової тканини

120 мл | 502032 |

• Унікальний комплекс Volumenic Plus MC 12.0®  стимулює дозрівання 
та диференціювання жирових клітин, а також бере участь у процесі 
зберігання ліпідів. Ефектом є так званий «косметичний ліпофілінг», 
який сприяє збільшенню обсягу жирової тканини на грудях і є чудовою 
альтернативою операціям естетичної медицини.

• Екстракт коричневих водоростей із сімейства Dictyoptales впливає на 
процес харчування адипоцитів, оптично збільшуючи груди.

• Комплекс водоростей та пулулану багатий амінокислотами, 
полісахаридами, вітаміном С та B12, зміцнює волокна підшкірної 
тканини, підтримує та коригує форму грудей.
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• 3 гноти у великій свічці 

• забезпечують рівномірне плавлення воску

• сліпучі, унікальні, насичені композиції

• вражаючий художній дизайн

• чудова, непідвладна часу естетика

Унікальні аромати UTIQUE 
відкривають перед Тобою великі 
можливості. Завдяки новій формі 
вони огорнуть не лише Твою 
шкіру, а й інтер'єр Твого будинку. 
Здійсни незабутню подорож 
чуттєвими світами.

ШИК ІНТЕР'ЄРУ, 
ЩО ДОПОВНЕНИЙ 
АРОМАТОМ

НЕЗАБУТНЯ 
ПОДОРОЖ 
ЧУТТЄВИМИ 
СВІТАМИ

Ексклюзивна  
АРОМАСВІЧКА

LUXURY  
SCENTED CANDLE

Завдяки витонченій композиції 
ароматів, свічка огорне кімнату 
аурою, що зачаровує та дозволяє 
насолоджуватися улюбленими 
акордами парфумів UTIQUE 
протягом неймовірно довгого 
часу. Вона зачаровує своїм 
оригінальним дизайном, що надає 
інтер'єру сучасного характеру. 
Виготовлена   з парафіну, який 
відповідає всім вимогам німецьких 
стандартів RAL.

• найвища якість виготовлення

• розроблена з увагою до 
кожної деталі

• в елегантному склі квадратної 
форми

180 г

435 г

5 6

4

2

3

1

1

2

VIOLET OUD | 180 г 
502053 | 

VIOLET OUD | 435 г 
502053.02 | 

3

4

BLACK | 180 г 
502051 | 

BLACK | 435 г 
502051.02 | 

5

6

FLAMINGO | 180 г 
502052 | 

FLAMINGO | 435 г 
502052.02 | 
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13 14

1211

7

9

11

13

8

10

12

14

GOLD | 180 г 
502058 | 

RUBY | 180 г 
502059 | 

MUFFIN | 180 г 
502060 | 

AMBRE ROYAL | 180 г 
502061 | 

GOLD | 435 г 
502058.02 | 

RUBY | 435 г 
502059.02 | 

MUFFIN | 435 г 
502060.02 | 

AMBRE ROYAL | 435 г 
502061.02 | 

Справжня суть східної розкоші в 
одному ароматі. Відкрийте для 
себе вишукану комбінацію, яка 
створить незабутню атмосферу у 
Вашому приміщенні.

Непереборна спокуса, насолода 
та вишуканість в одному ароматі 
MUFFIN. Свічка з ароматом 
UTIQUE - це незабутнє поєднання 
багатства та смаку.

Тяжіння, пристрасть… стільки 
яскравих емоцій в одній свічці. 
Пробудіть почуття свічкою RUBY, 
яка зачарує Вас.

Удивите себя свечой AMBRE 
ROYAL, которая завораживает 
соблазнительной композицией 
и ароматом духов UTIQUE. 
Почуствуйте королевский шик и 
пробудите свои невообразимые 
желания.

9 10

87

180 g

435 g
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2117 2218

2016 1915

15

17

19

21

16

18

20

22

BUBBLE | 180 g 
502062 | 

SEXY CASHMERE | 180 g 
502063 | 

AMBERGRIS | 180 g 
502064 | 

MALACHITE | 180 g 
502065 | 

BUBBLE | 435 g 
502062.02 | 

SEXY CASHMERE | 435 g 
502063.02 | 

AMBERGRIS | 435 g 
502064.02 | 

MALACHITE | 435 g 
502065.02 | 

Закройте глаза и перенеситесь 
в самые приятные летние 
воспоминания со свечой BUBBLE. 
Ощутите нотку элегантности и 
почувствуйте яркие эмоции!

Сочетание пряностей и морского 
аромата дарит воспоминания 
о бесконечном тайном 
путешествии. Эта композиция 
чуточку спокойная, однако                         
в то же время  притягательная                       
и соблазнительная.

Вам по нраву сильные ароматы 
и неудержимая страсть? 
Взрыв желания и роскоши 
SEXY CASHMERE окутает 
Вас, cловно кашемировый 
шарф. Приготовьтесь к новым 
впечатлениям.

Здивуйте себе свічкою AMBRE 
ROYAL, яка зачаровує спокусливою 
композицією та ароматом 
парфумів UTIQUE. Відчуйте 
королівський шик і пробудіть свої 
неймовірні бажання.

180 g

435 g



НАЙЯСКРАВІША СЕРЕД 
ЗІРОК

Дотягніться до небосхилу. Дозвольте собі більше. Відкрийте для 
себе розкішну лінію косметики для глибокого догляду за шкірою 

та вишуканого макіяжу. Кожен міліметр ALAYA бездоганний - 
починаючи від логотипу, який відображає її унікальність та елегантне 
впакування, продовжуючи формулами найвищої якості, і закінчуючи 

дивовижними,чарівними ефектами. Піднесіться над горизонтом і зробіть 
свій макіяж чудовим, як витвір мистецтваудивительными, волшебными 

эффектами. Вознеситесь над горизонтом и сделайте свой макияж 
восхитительным, как произведение искусства.



CARAMEL 
602026 | 

HAZELNUT 
602025 | 

VANILLA 
602024 | 
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Сироватка для
лиця 2 в 1   
UNICORN ELIXIR

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

Багата формула гарантує сильний та 
ефективний догляд. Екстракти плодів 
асаї, гороху та журавлини роблять шкіру 
гладкою та сяючою, а також є відмінними 
джерелами вітаміну С та антиоксидантів, 
що захищають шкіру від вільних 
радикалів. 

• освітлювальна база під макіяж у 
вигляді живильного еліксиру

• покращує стан, глибоко зволожує та 
підтримує здоровий колір обличчя

• значно збільшує стійкість тональної 
основи

• легка формула, що не залишає 
жирної плівки

30 мл | 601313 |

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ 2 В 1

Тональний
крем
PERFECT  
MATT	2	IN	1
PERFECT MATT 2 IN 1 
COVERING FOUNDATION

Завдяки ідеальній основі 2 в 1 
Ваша шкіра буде оксамитовою 
та матовою, а будь-який макіяж 
протримається до 12 годин. 
Тональний крем також виступає і в 
ролі консилера, добре приховуючи 
всі недоліки. Його легка формула 
не закупорює пори та дозволяє 
шкірі дихати без неприємного 
відчуття маски.

30 мл

2 В 1ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
ВСІХ ТИПІВ ШКІРИДО 12 ГОДИН
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ПІДХОДИТЬ 
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ 

ШКІРИ

ПІДХОДИТЬ 
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ 

ШКІРИ

VEGAN  
FRIENDLY

VEGAN  
FRIENDLY

В ЕЛЕГАНТНІЙ 
ПАЛЕТЦІ                                    

З ДЗЕРКАЛОМ

В ЕЛЕГАНТНІЙ 
ПАЛЕТЦІ                                    

З ДЗЕРКАЛОМ

Пудра
з бронзуючим                                                  
та освітлюючим
ефектом  
SUNNY SOFT                                                                               
TOUCH

Пудра-хайлайтер
з освітлюючим
ефектом GLASS                                                                  
SKIN

SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

Завдяки їй шкіра виглядає 
здоровою і сяючою, наче осяяна 
сонцем та його променями. 
Шовковиста текстура є джерелом 
відмінного настрою з перших 
хвилин використання.

• забезпечує ефект природної 
засмаги з ніжним та 
золотистим

• сяйвом

• відмінно розподіляється

• не залишає розводів

11,5 г | 602022 | 

GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

Миттєво візуально пожвавлює і 
омолоджує шкіру. Завдяки високому 
ступеню пігментації забезпечує шкірі 
сяючий ефект на надзвичайно довгий час. 
Ідеально підходять як для денного, так і 
для вечірнього макіяжу.

• надає шкірі свіжий і сяючий блиск

• дозволяє отримати так званий glow 
effect

• економна та багатофункціональна

• теплі, холодні та нейтральні відтінки

15 г | 602023 |  

PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE
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ПІДХОДИТЬ 
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ 

ШКІРИ

В ЕЛЕГАНТНІЙ 
ПАЛЕТЦІ                                    

З ДЗЕРКАЛОМ

ПАЛЕТКА																																																									
ТЕНЕЙ	для глаз

EYESHADOW PALETTE

Завдяки шовковистій, м'якій текстурі 
тіней, вони з легкістю дозволяють 
перетворити макіяж на справжній витвір 
мистецтва та відчути себе художником, 
який тримає в руці найкрасивішу палітру 
кольорів.

• дозволяє змішувати кольори та 
градувати їх відтінки

• тіні не обсипаються і не скочуються

• з високим ступенем пігментації

• широка кольорова гама

9 г

CORAL FANTASY

WHITE GOLD

MARBLE

ROYAL

SANDALWOOD

TRUFFLE

CARPE DIEM

VENUS

PEARL GIRL

SEDUCTION

AMETHYST

FLIRT

DOLCE VITA

LAST NIGHT

TOTAL ALLURE 
606080 | 

HARMONY 
606081 | 



СЕКРЕТ РОЗКІШНОГО 
ВОЛОССЯ

Професійний догляд за волоссям у домашніх умовах? Тепер це можливо! 
Для того, щоб виправдати Ваші очікування, ми розробили ексклюзивну 
лінію косметичних засобів HAIRLAB, яка покликана подарувати Вашому 
волоссю красу та здоровий блиск. Багатий склад і ретельно продумані 

рецептури, що відповідають індивідуальним потребам, допоможуть 
втілити в реальність Ваші мрії про шикарні локони! Ексклюзивна лінія 
HAIRLAB розкриє Вам секрет розкішного, сяючого здоров'ям волосся.

Maciej Maniewski – перукар зірок, віртуоз ножиць, голова журі та 
ведучий популярних польських телевізійних шоу, культурний діяч, 

протягом багатьох років пов'язаний із fashion-індустрією. Саме він є 
амбасадором ексклюзивної лінії для догляду за волоссям HAIRLAB.
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RAPID2 
REFRESHING

SWIFT2 STYLING 
HAIRSPRAY

Містить пантенол та кератин, 
які живлять та забезпечують 
відновлення структури всіх 
типів волосся, покращуючи його 
стан. Робить його блискучим і 
допомогає вкласти локони саме 
так, як ти цього хочеш. 

• миттєво завершує та фіксує 
зачіску

• надає волоссю блиску і 
збільшує його обсяг

• легко розчісується

• з приємним фруктовим 
ароматом

150 мл | 520021 |

Раптові події, непередбачені поїздки, несподівані зустрічі - за 
будь-яких обставин ми хочемо виглядати ідеально. Серія RAPID2 
REFRESHING забезпечить твоєму волоссю бездоганний вигляд у 
будь-якій ситуації.

ЛАК																																																																																
для волосся
сильної
фіксації 

ШАМПУНЬ  
для пересу-                                            
шеного волосся
AQUA2 SHAMPOO

Цей шампунь поверне здоровий 
блиск навіть пересушеному 
волоссю. Завдяки вмісту 
гіалуронової кислоти, шампунь 
живить, зміцнює та інтенсивно 
зволожує. М'яко очищує волосся 
та шкіру голови.

• містить гіалуронову кислоту, 
завдяки якій інтенсивно 
зволожує волосся

• покращує стан волосся: 
живить та зміцнює

• у дуеті з Aqua2 Mask на Вас 
чекає ще ефектніший результа

250 мл | 520001 |

50 мл | 520001.02 |

ІДЕЛЬНО ДЛЯ 
ПОДОРОЖЕЙ

AQUA2
Завдяки інтенсивній поживній формулі, збагаченій додатковою порцією 
гіалуронової кислоти, серія AQUA2 відмінно зволожує сухе, схильне 
до ламкості та пошкоджене волосся. Повертає йому еластичність і 
шовковистість, водночас зберігаючи колір і надаючи неймовірного блиску.
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AQUA2 MASK

Справжній порятунок для сухого, 
пошкодженого і ламкого волосся. 
Маска інтенсивно зволожує і 
живить волосся, завдяки чому 
воно сяє здоров'ям. Полегшує 
процес розчісування. Результат: 
сильне та блискуче волосся.

• змивається

• містить лляну, рисову та 
олію жожоба, які інтенсивно 
зволожують та живлять 
волосся

• запобігає ламкості та 
електризації

• для посилення дії маски 
необхідно додати кілька 
крапель олії Aqua2 Oil

• якщо у Вас фарбоване 
волосся, додай у маску 
кілька крапель Ideal2 Colour 
Elixir, який додасть волоссю 
дивовижну глибину кольору 
та забезпечить здоровий 
блиск.

250 мл | 520003 |

AQUA2 OIL

Зволожує і робить волосся 
гладеньким, а також бореться з 
кінчиками, що січуться, і полегшує 
процес розчісування. Ретельно 
відібрані компоненти захищають 
волосся від втрати вологи. 
Достатньо втерти у волосся кілька 
крапель олії, щоб забезпечити їм 
незвичайну м'якість та гладкість. 

• містить живильну олію 
жожоба, яка покращує стан 
волосся можна застосовувати 
як на мокре, так і на сухе 
волосся

• глибоко зволожує волосся, 
надаючи йому м'якості та 
блиску.

• Ви забудете про проблему 
кінчиків, що січуться

100 мл | 520004 |

МАСКА  
для сухого
волосся

Інтенсивно 
зволожуюча  
ОЛІЯ                    
для волосся

ІДЕЛЬНО ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ

30  мл | 520003.02 |
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INTENSE2 
REGENERATING

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ  
шампунь                                                        
для волосся
 
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Призначений для сухого, ламкого, сильно 
пошкодженого волосся, надчутливого після 
хімічних процедур. Містить пантенол, завдяки 
якому живить, відновлює та зміцнює волосся. 
М'яко очищує шкіру голови. 

• інтенсивно живить пошкоджене волосся 

• поєднує очищувальні властивості з 
інтенсивною регенерацією та захистом

• у дуеті з I Intense2 Regenerating Mask Вас 
чекає ще ефектніший результат

250 мл | 520005 |

50 мл | 520005.02 |

INTENSE2 REGENERATING MASK

Якщо у Вас пошкоджене та надчутливе волосся, ця 
маска стане знахідкою! Пантенол, що міститься в 
продукті, відповідає за зволоження волосся, а також 
за їх відновлення і зміцнення.

• ніжний та делікатний догляд за чутливим 
волоссям

• змивається

• відмінно справляється навіть із сильно 
пошкодженим волоссям

• для посилення дії маски необхідно додати 
кілька крапель Ideal2 Colour Elixir (особливо, 
якщо у Вас фарбоване волосся)

250 мл | 520006 |

30 мл | 520006.02 |

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Відновлює навіть найбільш пошкоджене і чутливе 
волосся. Легка та делікатна консистенція спрею не 
обтяжує волосся та полегшує процес розчісування та 
укладання. 

• містить живильний пантенол

• не вимагає змивання

• надзвичайно зручний і легкий у нанесенні: 
нанеси його на волосся від коріння до самих 
кінчиків, щоб вони знову засяяли здоровим 
блиском!

150 мл | 520007 |

Завдяки ретельно підібраним компонентам забезпечує 
інтенсивне зволоження та живлення волосся. Серія 
складається з трьох продуктів, завдання яких – значне 
поліпшення стану пошкодженого волосся.

Відновлююча
МАСКА для волосся

Відновлюючий
СПРЕЙ для волосся

ІДЕЛЬНО ДЛЯ 
ПОДОРОЖЕЙ

ІДЕЛЬНО ДЛЯ 
ПОДОРОЖЕЙ
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IDEAL2 
COLOUR

ШАМПУНЬ  
для
пофарбованого
волосся

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Завдяки ретельно підібраним 
компонентам забезпечує 
професійний догляд за волоссям 
після фарбування. Разом з маскою 
тієї ж лінії - це відмінна процедура, 
яка допомагає зберегти 
початковий відтінок фарбованого 
волосся і не дає їм потьмяніти.

• містить пантенол та екстракт 
листя хвоща польового

• у дуеті з Ideal2 Colour Mask та 
Ideal2 Colour Elixir Вас чекає 
ще ефектніший результат

250 мл | 520019 |

IDEAL2 COLOUR MASK

Унікальна формула надає волоссю блиску і покращує 
стійкість кольору. Маска захищає фарбоване волосся 
від вицвітання, і водночас відновлює та живить його. 

•  містить натуральні УФ-фільтри

• змивається

• формула захищає волосся від знебарвлення і 
надає йому блиску.

• волосся стає м'яким і шовковистим.

• для посилення ефекту необхідно додати до неї 
кілька крапель Ideal2 Colour Elixi

250 мл | 520010 |

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Рекомендуємо застосовувати після фарбування всіх 
типів волосся. Еліксир посилює глибину та стійкість 
кольору.

• змивається

• здоровий блиск та незвичайне сяйво Вашого 
волосся

• достатньо додати 5-10 крапель в Ideal2 Colour 
Mask, щоб фарбованому волоссю повернувся 
його виразний відтінок

75 мл | 520011 |
Підсилить пігмент після фарбування волосся, підкреслить глибину кольору 
та захистить від вицвітання – це IDEAL2 COLOUR! Волосся буде додатково 
зволожене та наповнене завдяки вмісту цінних компонентів. Ваше волосся 
буде виглядати так, ніби після фарбування в салоні.

МАСКА для 
фарбованого 
волосся

ЕЛІКСИР для 
фарбованого 
волосся
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CURLY2

ШАМПУНЬ  
для кучерявого                                        
волосся 
CURLY2 SHAMPOO

Призначений для кучерявого 
волосся, схильного до 
запутутування і завитків. У 
поєднанні з маскою тієї ж лінії, 
це спеціалізована процедура, 
який розпутує локони і робить їх 
м'якими на дотик.

• базовий догляд за 
неслухняними локонами 

• збагачений пантенолом та 
гідролізованим колагеном

• у дуеті з Curly2 Mask та Curly2 
Smoothing Emulsion Вас чекає 
ще більше

250 мл | 520017 |

CURLY2 MASK

Прекрасно доповнює догляд за кучерявим волоссям. 
Синергетичний ефект, ніжний до шкіри та волосся 
косметики, сприяє їх розчісування та укладання.

• полегшує укладання кучерявого волосся

• містить олію ши, олію авокадо та гідролізований 
колаген

• у дуеті з Curly2 Shampoo та Curly2 Smoothing 
Emulsion Вас чекає ще ефектніший результат

250 мл | 520018 |

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Гідролізований колаген у складі емульсії 
робить волосся гладким і більш слухняним. 
Засіб створює захисний бар'єр від підвищеної 
вологості, несприятливих погодних умов та високої 
температури під час стилізації. Допомагає в укладці 
як природньо кучерявого, так і волосся після завивки.

• дисциплінує локони, одночасно зволожуючи 
волосся

• не вимагає змивання

• завдяки гідролізованим протеїнам пшениці у 
складі, що розгладжують кучеряве волосся, 
створюючи на їх поверхні захисний бар'єр

175 мл | 520002 |

Багаті цінними поживними інгредієнтами продукти CURLY2 роблять 
волосся гладким та ідеальним до укладання. Вони створюють захист, 
який запобігає поглинанню кучерявим волоссям занадто великої 
кількості води, захищає його від впливу навколишнього середовищата 
високої температури під час укладання. 

МАСКА  
для кучерявого 
волосся

Розгладжуюча
ЕМУЛЬСІЯ для 
кучерявого волосся



H
AI

RL
AB

H
A

IR
LA

B

6766

VOLUME2 DELICATE2

ШАМПУНЬ                                           
для об'єму волосся

СПРЕЙ для об'єму волосся

М'який                                                       
ШАМПУНЬ
для чутливої                                                 
шкіри голови

VOLUME2 SHAMPOO

Завдяки цьому засобу навіть найтонше і позбавлене об'єму волосся вже 
не буде Твоєю проблемою! У його складі гідролізований білок пшениці, 
що благотворно впливає на живлення, зволоження та збільшення об'єму 
волосся.

• для щоденного використання

• ефект: ще більший об'єм і зволоження волосся

• його м'яка консистенція не обтяжує волосся

• надає зачісці легкість та об'єм

250 мл | 520008 |

VOLUME2 SPRAY

Гідролізований білок пшениці надає волоссю пишноти, візуально збільшуючи його 
об'єму. Завдяки ніжній консистенції не обтяжує волосся. 

• не вимагає змивання

• достатньо розпорошити його на волосся, щоб Твоя зачіска стала дійсно 
об'ємною.

• має поживні властивості

• використовуй у дуеті з Volume2 Shampoo

150 мл | 520009 |

DELICATE2 SHAMPOO

Завдяки багатій формулі та 
заспокійливим властивостям 
пом'якшує подразнену шкіру 
голови та відновлює її водний 
баланс. Волосся ж забезпечується 
живленням і необхідним рівенем 
зволоження.

• заспокоює і зволожує 
подразнену шкіру голови, 
одночасно доглядаючи 
волосся

• для всіх типів волосся

250 мл | 520012 |

Серія гарантує неймовірний об'єм при одночасному живленні та 
зволоженні. Завдяки унікальній рецептурі ці засоби зміцнять волосся і 
зроблять його еластичним і блискучим.

Делікатно очищає волосся та шкіру голови, забезпечуючи волоссю 
оптимальний рівень зволоження за допомогою цінних елементів 
свого складу.
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ШАМПУНЬ	 
проти лупи

ЕЛІКСИР	 
проти лупи

ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

Допомагає заспокоїти свербіння, 
сухість і подразнення шкіри, 
спричинені лупою. 

• допомагає боротися з 
лупою, в той же час зміцнює 
кератиновий шар сухого та 
ламкого волосся.

• має заспокійливу дію: м'яко 
доглядає шкіру голови, 
ушкоджену лупою

• рекомендується 
використовувати у комплексі з 
еліксиром Anti Dandruff2 Elixir

250 мл | 520016 |

ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

Містить такі цінні активні 
інгредієнти, як березовий 
екстракт, вітаміни B6 і PP, а також 
пантенол, які очищають шкіру 
голови.

• завдяки заспокійливій дії 
ліквідує свербіння

• робоча формула для 
заспокоєння шкіри голови

• відмінно справляється як із 
сухою, так і з жирною лупою.

• легкий у застосуванні: 
достатньо вмасажувати 
невелику кількість еліксиру у 
вологе волосся

150 мл | 520015 |

ANTI 
DANDRUFF2

Лінія засобів ANTI DANDRUFF2 регулює надмірне виділення себуму 
та запобігає появі лупи завдяки інноваційній формулі та багатству 
цінних інгредієнтів. Зміцнює пошкоджене і сухе волосся, при цьому 
воно набуває незвичайного блиску і сили.
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ENERGISING2 STRONG2 
& MORE HAIR

Зміцнюючий                                         
ШАМПУНЬ  
для ослабленого                                       
волосся
ENERGISING2  
SHAMPOO

Його рецептура розроблена 
спеціально для ослабленого 
волосся з тенденцією до 
випадання. У складі шампуню 
рослинні екстракти женьшеню 
та лопуха. Шампунь має 
нормалізуючий і регенеруючий 
ефект.

• ідеальний для чоловіків, що 
мріють про здорове, густе 
волосся

• • для кращого ефекту 
рекомендуємо 
використовувати разом із 
маслом Strong2 & More Hair Oil

250 мл | 520013 |

50 мл | 520013.02 |

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

Інтенсивна профілактика 
випадання волосся. Спеціальна 
композиція рослинних екстрактів 
(Деревій, хінне дерево, мати-
й-мачуха) та активні речовини 
(цинк, вітаміни), що покращують 
стан коріння. Зупиняє випадання 
волосся.

• має приємний, освіжаючий 
аромат

• застосовуй регулярно раз на 
два дні: вмасуй у шкіру голови 
15-20 крапель олії

30 мл | 520014 |

Освіжає шкіру голови та зміцнює структуру волосся. Шампунь 
запобігає випаданню волосся, надає йому здорового сяйва. 
Твій догляд за волоссям стане легким та приємним заняттям.

Зміцнення ослабленого волосся, поліпшення стану 
коренів і значне зменшення кількості випадаючого 
волосся завдяки інноваційній технології.

Зміцнююча                                                                   
ОЛІЯ                                                         
проти 
випадіння 
волосся

ІДЕЛЬНО ДЛЯ 
ПОДОРОЖЕЙ



ДЖЕРЕЛО МОЛОДОСТІ ШКІРИ

Кожен із нас, незалежно від віку, хоче мати пружну, красиву та 
доглянуту шкіру. У лабораторіях у всьому світі вчені постійно 

вивчають та вдосконалюють рецепти, щоб максимально наблизити 
цю мрію до реальності. Для того, щоб втілити це в життя, ми вибрали 
найефективніші інгредієнти та зібрали їх у концентровані формули. Так 

було створено бренд спеціалізованої косметики FONTAINAVIE.
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Фруктовий 
ПІЛІНГ
ДЛЯ	ТІЛА

Фруктовий 
ПІЛІНГ
ДЛЯ	ТІЛА

STRAWBERRY-CRANBERRY 
BODY PEELING

Завдяки частинкам журавлини 
пілінг забезпечує ідеальне 
розгладження та живлення шкіри. 
За регулярного використання 
покращує колір шкіри.

 ▪ містить екстракт журавлини, 
який оживляє, зміцнює і надає 
блиск 

 ▪ смачно пахне

250 мл | 501029 |

KIWI  
BODY PEELING

Завдяки насінню ківі чудово 
видаляє омертвілі клітини 
шкіри. Крім того, він поневолює 
виразним запахом екзотичних 
фруктів. 

 ▪ одночасно відлущує, оживляє 
та живить шкіру

 ▪ забезпечує шовковисту 
гладкість

 ▪ залишає приємне відчуття 
зволоження

250 мл | 501030 |

Н О В И Н К А

СВІЖИЙ АРОМАТ ПОЛУНИЦІ, ЩО 
АСОЦІЮЄТЬСЯ ІЗ СОНЯЧНИМ ЛІТОМ, 
ПЕРЕТВОРИТЬ ВАШУ ВАННУ КІМНАТУ
НА СПА-САЛОН.

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ТРОПІЧНУ 
НАСОЛОДУ З ЧАРІВНИМ ЗАПАХОМ 
КІВІ ТА ВІДЧУЙТЕ ВІЧНЕ ЛІТО НЕ 
ВИХОДЯЧИ З ВАННОЇ!

Н О В И Н К А
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ЗЕЛЕНА	МАСКА	
омолоджувальна

GREEN REJUVENATING 
TREATMENT MASK

Цю маску розроблено для 
глибокого очищення шкіри та 
надання їй свіжості й сяйва.

 ▪ легко наноситься і змивається

 ▪ не залишає відчуття стягування

 ▪ містить натуральну зелену 
глину, яка поглинає токсини 
та забезпечує необхідними 
мінералами й елементами 
шкіру обличчя 

 ▪ збагачена каоліновою 
глиною з протизапальними 
властивостями, що поглинає 
шкірне сало та підтримує 
кровообіг

 ▪ рекомендується для 
нормальної, та жирної шкіри, а 
також для схильної до вугрової 
висипки

25 г | 504031 |

 ▪ розгладжує шкіру

 ▪ заспокоює подразнення

 ▪ живить клітини шкіри

 ▪ звужує пори 

 ▪ покращує колір обличчя

 ▪ знімає запалення 

 ▪ регулює роботу сальних залоз * поглинає 
токсини

 ▪ знімає запалення

 ▪ зменшує появу перших ознак старіння 
шкіри та ефективно уповільнює цей 
процес

Н О В И Н К А
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КОМПЛЕКСНА
СИРОВАТКА 
для шкіри
навколо очей

COMPLEX EYE SERUM

Сироватка містить комплекс 
активно регенеруючих, 
зміцнюючих та заспокійливих 
інгредієнтів для ніжної шкіри 
навколо очей. Завдяки високому 
вмісту гіалуронової кислоти вона 
зволожує та стимулює клітини 
шкіри до відновлення. 

 ▪ містить антиоксидантні 
компоненти, такі як кофеїн

 ▪ запобігає утворенню нових 
зморшок

 ▪ зменшує темні кола під очима

15 мл | 504028 |

 ▪ Має вбудований масажер, який забезпечує легкі 
розслаблюючі рухи в області навколо очей.
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Гидрогелевые  
МУЛЬТИ																																																											
-ПАТЧИ
под глаза                                                          
Aloe Vera 

HYDROГEL ALOE VERA  
MULTI EYE PATCH

Зволожуючі гелеві патчі під очі 
- прекрасний спосіб позбутися 
набряклості і темних кіл, а також 
зморшок і втоми. Вміст алое 
віра дозволяє заспокоїти шкіру 
навколо очей, а також належним 
чином зволожити її.

 ▪ усуває ознаки сонливості

 ▪ зволожує шкіру навколо очей

90 г | 504030 |

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
ВЕГАНІВ

ЕЛЕГАНТНЕ 
УПАКОВАННЯ
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ІНТЕНСИВНЕ 
ОБНОВЛЕННЯ 
ЗАВДЯКИ БАГАТІЙ 
ФОРМУЛІ

Универсальный
крем  
ULTRA
RECOVERY 

ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Ефективно сприяє регенерації 
шкіри обличчя та тіла. Знімає 
роздратування, зменшує сухість, 
почервоніння та лущення. Крем 
є незамінним помічником після 
косметичних процедур, епіляції та 
надмірної дії UV-випромінювання. 

• не містить силіконів та 
парабенів

• ідеально підходить для всіх 
типів шкіри, у тому числі сухої 
та чутливої

• підходить для щоденного 
використання

Сила активних компонентів, що зволожують шкіру: 

• бета-глюкан із зерен вівса надає гладкості та еластичності, а також 
підтримує оновлення клітин

• колоїдне срібло має антибактеріальні властивості

• кокосова олія пом'якшує, живить та захищає від шкідливих зовнішніх 
факторів

• складні ефіри вищих жирних кислот впливають на правильне 
функціонування клітин

500 мл | 503036 | 250 мл | 503036.02 | 15 мл | 503036.03 |
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СІЛЬ І ОЛІЯ - РЕЦЕПТ 
ГАРНОЇ ШКІРИ

РЕВОЛЮЦІЯ 
- ГЛАДКА, 
ЗВОЛОЖЕНА І 
МОЛОДША НА 
ВИГЛЯД  ШКІРА

PERFECT SKIN 
NOURISHINГ  
BODY SALT SCRUB

Ефективно відлущує відмерлі 
клітини шкіри, роблячи її 
еластичною, шовковистою і 
м'якою на дотик. При регулярному 
використанні значно покращує 
стан шкіри, відновлює належне 
зволоження та стимулює 
мікроциркуляцію.

• чудово живить та регенерує 
шкіру

• багата масляна формула 
діє таким чином, що після 
нанесення не потрібне 
використання лосьйону для 
тіла

• з розкішним ароматом 
парфумів PURE ROYAL 900

200 г | 503035 |

EXFOLIATING FACE 
TONER PADS

 ▪ тонік у зручних ватних дисках

 ▪ з ефектом проти зморшок

 ▪ комплекс активних 
інгредієнтів, що підтримують 
здоров'я шкіри обличчя

 ▪ інноваційна зволожуюча 
формула для захисту шкіри 
від старіння

60 мл | 521490 |

Косметичну основу становлять дорогоцінні олії найвищої якості - олії 
авокадо, соняшника та аргани, а також олія манго та ши. Це справжнє 
багатство цінних для шкіри вітамінів, таких як E, C, B, PP, A і K, ненасичених 
жирних кислот, лінолевої кислоти, а також мінералів – калію, заліза та міді.

МАТРИКСИЛ - революційний інгредієнт у косметиці для розгладження 
зморшок та боротьби з ними. Він зменшує ознаки старіння, відновлює 
пружність шкіри та підкреслює контури обличчя.

МАТРИЦИН грає фундаментальну роль у відновленні тканин шкіри, 
клітинної комунікації та активації генів. Його сприятливий вплив на шкіру 
стає помітним протягом двох місяців регулярного використання.

АКВАКСИЛ + ГЛІЦЕРИН - виграшна комбінація, яка підтримує природні 
процеси зволоження шкіри та оптимізує запаси води.

АРГІНІН - унікальна амінокислота, що має велике значення для зовнішнього 
вигляду шкіри. Впливає на синтез сполук, що беруть участь у біохімічних 
перетвореннях. Це також покращує кровообіг. Його цінують за його 
дивовижні зволожуючі властивості.

Поживний
сольовий
пілінг
для тіла  
PERFECT 
SKIN

ПАТЧІ-
ТОНІК
для обличчя
з ефектом
пілінг
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Сироватка
під очі  
«СУПЕР																																																					
-ЛІФТИНГ»

LIFT EXTREME EYE SERUM

В точності зменшує тонкі лінії та 
зморшки, а також набряки під очима. 
Завдяки комплексу Пентапептиду-18 та 
Гексапептиду-8 діє практично як ботокс, 
підтягуючи та розгладжуючи шкіру. 

• негайний ефект ліфтингу

• застосовувати на область під очима 
та на певні ділянки обличчя

5 мл | 503001 |
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УЛЬТРА - 
ЗВОЛОЖУЮЧІ 
ВЛАСТИВОСТІ

ПІДТВЕРДЖЕНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

Гіалуронова
тканинна маска 
HYDRO THERAPY

Бальзам для губ  
«ІНТЕНСИВНА
РЕГЕНЕРАЦІЯ»

HYDROTHERAPY 
HYALURONIC SHEET MASK

Оклюзійні властивості маски 
значно збільшують проникнення 
поживних речовин у шкіру. 
Завдяки цьому маска чудово 
підтягує, розгладжує дрібні 
зморшки, інтенсивно живить та 
ефективно відновлює шкіру. 

• сила активних зволожуючих 
інгредієнтів 

• гарантує гарний та здоровий 
зовнішній вигляд

• забезпечує явний ефект 
омолодження шкіри

20 мл | 503033 |

ADVANCED REPAIR LIP BALM

Розроблений на основі касторової олії, збагаченої бджолиним, 
канделільським та карнаубським воском, мигдальним маслом, 
ланоліном та вітаміном Е, які ефективно регенерують потріскані губи.

• порятунок для сухої шкіри губ

• робить їх неймовірно гладкими та м'якими 

• залишає приємне відчуття насичення та зволоження

• захищає від негативного УФ – впливу 

• містить гіалуронову кислоту, яка моделює губи

• для повсякденного використання

4.8 г | 503031 |

Містить безліч природних компонентів шкіри, таких як: гіалуронова 
кислота, амінокислотний комплекс, натрієва сіль піроглутамінової кислоти 
та сечовина. Завдяки здатності зв'язувати воду, інтенсивно і надовго 
зволожують шкіру, роблячи її пружною та бархатистою.

100% респондентів* підтверджують, що:

• доглядає шкіру

• зволожує тривалий час

• інтенсивно регенерує

• помітно омолоджує

• залишає шкіру пружною та оксамитово гладенькою

*Дослідження проводилося у групі з 25 жінок віком від 19 до 56 років протягом 4 тижнів

SPF
15
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ЗАСІБ	 
для очищення
зубної щітки 

PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Ефективно запобігає 
розмноженню бактерій, що 
викликають карієс. Мінімізує 
ризик появи мікроорганізмів, що 
спричиняють руйнування зуба.

• надзвичайно економічно – 
однієї порції вистачає на сім 
днів

• екологічно чисте

• підходить також для зубних 
протезів

10 × 4 мл | 713006 |

3 IN 1 TEETH  
WHITENINГ FOAM

Інноваційна відбілююча формула, 
не тільки ефективно покращує 
зовнішній вигляд зубів, але 
й очищає емаль і освіжає 
порожнину рота..

• спеціальний засіб для 
щоденного догляду

• сучасна формула пінки

• містить перкарбонат натрію

• зручне використання завдяки 
гігієнічній помпі

• призначена для дорослих

50 мл | 503032 |

100% АКТИВНИХ ПРОБІОТИКІВ 

Бездоганна гігієна порожнини рота, яка є місцем існування небезпечних 
для здоров'я мікроорганізмів, включає і догляд за засобами для чищення 
зубів. Дбаючи про навколишнє середовище та бажаючи забезпечити вам 
комплексний захист, ми створили інноваційний пробіотичний препарат, що 
базується на дії корисних штамів бактерій.

БІЛИЗНА, СВІЖІСТЬ, 
ЧИСТОТА

Перкарбонат натрію, що міститься в піні, виділяє перекис 
водню, який є безцінним в естетичній стоматології. Це 
з'єднання реагує з органічно забарвленими речовинами, 
окислюючи їх і розбиваючи їх у більш дрібні частинки, у 
результаті вони стають світлішими і, отже, менш видимими.

• надзвичайно економічна – вистачає до 4 місяців

• ефект помітний вже після 1-3 тижнів застосування

ВІДБІЛЮЮЧА
ПІНКА  
для зубів
3 до 1

Познайомтеся 
з нашим 
авторським 
знаком та 
знайдіть його на 
інших товарах 
– кожен із них 
екологічно 
чистий!

НОВА	ФОРМУЛА
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Зволожуюча  
ЕССЕНЦІЯ
ДЛЯ	ОБЛИЧЧЯ
YLANG-YLANG	

ТЕРМАЛЬНА	
ВОДА

YLANГ-YLANГ 
MOISTURISINГ 
FACE ESSENCE

Завдяки ретельно підібраним 
інгредієнтам, есенція підтримує 
природний баланс шкіри та надає 
чудову заспокійливу дію. Її можна 
використовувати як тонізуючий 
засіб, що ідеально готує шкіру до 
макіяжу, або як освіжаючий спрей. 

• з ефірною водою іланг-іланг

• з унікальним розслаблюючим 
ароматом

• зручний у застосуванні

• для всіх типів шкіри

150 мл | 504027 |

THERMAL WATER

Зменшує зморшки, алергічні реакції, сприяє 
загоєнню ран та покращує кровопостачання 
шкіри. Такі інгредієнти, як магній, кальцій, 
натрій, хлориди та бікарбонати, позитивно 
впливають на зовнішній вигляд та стан шкіри. 

 ▪ універсальний косметичний засіб

 ▪ освіжає, розслаблює та заспокоює

 ▪ містить велику кількість мінералів

 ▪ призначений для повсякденного 
використання

300 мл | 503042 |

2 В 1 ПРО КРАСУ І ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

ЯК 	 Ц Е 	 П РАЦЮЄ

ДЛЯ ЩОДЕННОГО 
ДОГЛЯДУ

ОСВІЖАЄ У ЛІТНІЙ 
СЕЗОН РЕГЕНЕРАЦІЯ ПРИ 

СОНЯЧНИХ ОПІКАХ

ОСВІЖАЄ  ПІСЛЯ ФІЗИЧНОЇ 
АКТИВНОСТІ

ЗАСПОКОЮЄ ШКІРУ                            
ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ

ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ 

ПРОДОВЖУЄ 
СТІЙКІСТЬ МАКІЯЖУДОГЛЯД ПІСЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ

98IN
ГR

ED
IENTS OF NATURAL ORIГIN
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

 ▪ очищає, розгладжує і видаляє 
омертвілі клітини шкіри * 
очищає, розгладжує і видаляє 
омертвілі клітини шкіри

 ▪ містить частинки вапняних 
водоростей, екстракт бавовни, 
вітамін Е та червоні водорості

250 мл | 504021 |

ЗВОЛОЖУЮЧА  
ВОДА	ДЛЯ	ЗАСМАГИ	
SPF 50  

MOISTURISING SUN 
PROTECTIVE WATER SPF 50

 ▪ забезпечує максимальний 
захист від сонця, зволожує, 
запобігає передчасному 
старінню шкіри

 ▪ з вітаміном Е

200 мл | 504024 |

ГЕЛЬ- ПІЛІНГ 
ДЛЯ ДУШУ

СОНЦЕЗА-                  
ХИСНИЙ                 
ЛОСЬЙОН

SUN PROTECTION 
LOTION

 ▪ захищає від 
ультрафіолетового 
випромінювання, живить, 
зволожує, заспокоює, 
регулює процес оновлення 
епідермісу

 ▪ з екстрактом алое вера та 
гліцерином

SPF 40 (ВИСОКИЙ ЗАХИСТ) 
150 мл | 504023 |

SPF 15 (СЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ) 
150 мл | 504022 |

SPF
10

КРЕМ-
АКТИВАТОР 
ЗАСМАГИ

NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

 ▪ допомагає домогтися 
гарного тону шкіри, живить, 
зволожує, підвищує пружність і 
еластичність,

 ▪ відновлює захисний бар'єр 
шкіри

 ▪ містить олію какао, олію 
насіння моркви, фітостероли сої 
та вітамін E

150 мл | 504020 |
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СУХЕ	МАСЛО	ПІСЛЯ	
ЗАСМАГИ	
З СЯЮЧИМ ЕФЕКТОМ

Заспокійлива  
ПІНКА	ПІСЛЯ	
ЗАСМАГИ

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL 

 ▪ красиво підсвічує шкіру та підсилює 
засмагу

 ▪ з частинками слюди, соняшниковою олією, 
олією виноградних кісточок, бавовняною 
олією та вітаміном Е

100 мл | 504025 |

AFTER SUN SOOTHING FOAM

 ▪ заспокоює подразнення, зволожує, живить, 
прискорює регенерацію

 ▪ з гіалуроновою кислотою, алое, пантенолом, 
алантоїном, вітаміном Е

150 мл | 504026 |

PANTHENOL

МІСТ	
для автозасмаги
SELF-TANNING MIST

 ▪ з еритрулозою, DHA, 
пантенолом і пропандіолом

200 мл | 504033 |

БАЛЬЗАМ
для автозасмаги 
SELF-TANNING BALM

 ▪ містить еритрулозу, ДГК, арганову олію, 
гель алое, олію ши, пом'якшувальні 
речовини та трегалозу

200 мл | 504034 |
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Відновлюючий  
КРЕМ
ДЛЯ	ОБЛИЧЧЯ
LIFT UP 

Відновлюючий  
КРЕМ	ДЛЯ
ШКІРИ
НАВКОЛО	ОЧЕЙ
LIFT UP 

ЕЛІКСИР 
МОЛОДОСТІ А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО

Спеціальна косметика доповнена інноваційним комплексом Tens'Up™, 
який діє двома способами: помітно зміцнює шкіру та розгладжує зморшки. 
Обидва створюють плівку ліфтингу відразу після нанесення, зберігаючи ефект 
омолодження на тривалий термін.

Шкіра обличчя починає старіти після 25-30 років. Саме тоді вона 
втрачає корисні та цінні речовини, стає сухою та тьмяною. Тому 
варто розпочати лікування проти зморшок якомога раніше, щоб 
виграти гонку з часом. 

LIFT UP REГENERATINГ 
FACE CREAM 

Містить безліч натуральних 
інгредієнтів, які по-різному 
діють на шкіру - олія ши живить 
та відновлює; масло авокадо 
пом'якшує та тонізує; Екстракт 
алое вера та бісаболол знімають 
роздратування, а екстракт 
байкальського шоломника 
та кераміди зміцнюють та 
відновлюють захисний бар'єр.

• дає видимі результати одразу 
після нанесення

• ефективно доглядає та 
захищає

• підходить для всіх типів шкіри

• ідеально підходить для шкіри 
із ознаками старіння

• миттєво вбирається

50 мл | 503040 |

LIFT UP REГENERATINГ EYE 
CREAM 

Збагачений ретельно підібраними 
інгредієнтами - кофеїн запобігає 
утворенню темних кіл та 
набряків; олія ши живить та 
відновлює; Екстракт гінкго знімає 
роздратування, а масло авокадо 
та кокосове масло зволожують та 
пом'якшують.

• зменшує симптоми втоми 
та старіння; надає лицю 
втраченого сяйва.

• розроблений для ніжної шкіри 
навколо очей

• відновлює еластичність

20 мл | 503041 |
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ПАТЧІ-
ТОНІК	для 
обличчя з 
ефектом 
пілінгу       

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ 
ТОНЕР НА ВАТНИХ 
ДИСКАХ І ГЛАДКА, 
СЯЮЧА ШКІРА

МАТРИКІН грає фундаментальну роль у відновленні тканини шкіри, клітинної 
комунікації та активації генів. Його сприятливий вплив на шкіру проявляється 
вже протягом двох місяців регулярного застосування.

АРГІНІН унікальна амінокислота, що має велике значення для зовнішнього 
вигляду шкіри. Впливає на синтез сполук, що беруть участь у біохімічних 
перетвореннях. Вона також покращує кровообіг і цінується за її чудові 
зволожуючі властивості.

МАТРИЦЯ ДНК стимулює транскрипцію генів, що беруть участь у загоєнні ран.

EXFOLIATING FACE 
TONER PADS

 ▪ тонер у зручних ватних дисках

 ▪ з ефектом проти зморшок

 ▪ комплекс активних 
інгредієнтів, що підтримують 
здоров'я шкіри

 ▪ інноваційна зволожуюча 
формула, що захищає шкіру 
від старіння

60 мл | 521491 |

Комплексна  
СИРОВАТКА	
ДЛЯ	ШКІРИ	
НАВКОЛО	
ОЧЕЙ	

ДЛЯ НІЖНОЇ 
ШКІРИ СИЛЬНИХ 
ЧОЛОВІКІВ

• комплекс мікроводоростей і полісахаридів забезпечує негайний 
ліфтинг і тривале зміцнення

• кофеїн запобігає набряклості та темним колам під очима

• сквалан і трегалоза зволожують і захищають

• суміш рослинних олій, багатих на омега-3 та омега-6, покращує 
стан шкіри.

COMPLEX EYE SERUM

Миттєво розгладжує та зміцнює 
ніжну шкіру навколо очей. 
Вібруюча масажна насадка 
забезпечує краще вбирання 
активних інгредієнтів.

 ▪ ефект помітний уже після 
першого застосування

 ▪ перешкоджає появі зморшок

 ▪ швидко вбирається і не

 ▪ не залишає жирної плівки на 
шкірі

15 мл | 504029 |

Н О В И Н К А



COLLABEAUTY  
Q10	EXPERT

У	КОМПЛЕКТ	ВХОДИТЬ	ПРАКТИЧНИЙ	МІРНИЙ	СТАКАНЧИК

БЕСТСЕЛЕР	У	
НОВІЙ	КОЛЕКЦІЇ
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ союзник у боротьбі з ознаками 
старіння

 ▪ високий вміст колагену, 
отриманого з атлантичної 
тріски

 ▪ з коензимом Q10, який 
відомий як еліксир молодості

 ▪ продукт збагачений 
вітамінами та мінералами, 
цінними для шкіри

Відміряйте 5 г продукту за допомогою 
мірного стаканчика та розчиніть у 150 мл 
води. Пийте ввечері.

150 г |  30-ДЕННА СИСТЕМА 
801153 |

 ▪ колаген, отриманий з атлантичної тріски, позитивно впливає на 
вашу шкіру, підвищуючи її пружність і еластичність

 ▪ вітамін С підтримує правильне вироблення колагену

 ▪ коензим Q10  – компонент, що природним чином виробляється 
організмом, вироблення якого зменшується з віком, уповільнює 
появу зморшок і підвищує пружність

 ▪ вітаміни А і цинк допомагають підтримувати здоровий вигляд, а 
мідь підтримує належну пігментацію

КОМПЛЕКСНИЙ 
ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ 
ЗСЕРЕДИНИ
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DAY SKIN SPA 
NIGHT SKIN SPA

DAY SKIN SPA

Харчова добавка, що підтримує здоровий вигляд шкіри, з екстрактом 
гуави, плодів амли, вітамінами, цинком та селеном. 

Захистіть шкіру зсередини від повсякденного життя. Стрес, 
негативний вплив навколишнього середовища, ультрафіолетові 
промені та вільні радикали сприяють зниженню природної здатності 
шкіри накопичувати вологу, що призводить до її передчасного 
старіння. DAY SKIN SPA - це продукт, створений з використанням 
натуральних есенцій, вітамінів та мінералів, які зроблять Вашу шкіру 
м'якою, свіжою, гладкою та еластичною. 

Day Skin Spa – це джерело внутрішньої краси. Містить багатий 
коктейль із цінних інгредієнтів. Вітамін C підтримує вироблення 
колагену для забезпечення правильного функціонування шкіри, 
вітамін E, цинк та селен допомагають захистити клітини від вільних 
радикалів (окислювальний стрес).

 ▪ джерело краси зсередини

 ▪ корисні інгредієнти

 ▪ підтримує вироблення колагену

 ▪ захищає клітини від вільних радикалів

 ▪ підходить для веганів

Приймати по 1 таблетці на день, запиваючи склянкою води під час їжі. Не перевищуйте 
рекомендованої добової дози.

5,45 г | 801116 |

NIGHT SKIN SPA

Харчова добавка для здорової шкіри з екстрактом гранату, пшениці 
без глютену, вітамінами та цинком.

 Вночі ваше тіло відновлюється після труднощів повсякденного 
життя. Підтримуйте його за допомогою унікального джерела 
нічного догляду та відновлення. Цінні натуральні есенції, вітаміни та 
антиоксиданти сприяють природній регенерації вашої шкіри під час 
сну. Вони подарують вам відчуття свіжості, бадьорості та сяйва. Night 
Skin Spa – це джерело внутрішньої краси. Натуральний та унікальний 
склад антиоксидантів, вітамінів та мінералів забезпечує інтенсивне 
відновлення під час сну. Екстракти гранату та пшениці регенерують 
та оздоровлюють шкіру, підвищуючи її пружність та зменшуючи 
зморшки. Цинк та вітамін Е захищають клітини від вільних радикалів 
(окислювальний стрес). Вітамін C допомагає у правильному 
виробленні колагену, а також B12 та фолієвої кислоти.

 ▪ інтенсивне відновлення під час сну

 ▪ надає шкірі сяйво

 ▪ підвищує пружність та зменшує зморшки ▪ містить 
регенеруючий екстракт гранату та пшениці

 ▪ підходить для веганів

Приймати по 1 таблетці на ніч, запиваючи склянкою води під час їжі. Не перевищуйте 
рекомендованої добової дози.

5,5 г | 801117 |
КРАСА В ТАБЛЕТЦІ 
ТІЛЬКИ РАЗ НА ДЕНЬ

ПІДХОДИТЬ 
ДЛЯ ВЕГАНІВ І 
ВЕГЕТАРІАНЦІВ
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КРАСА В ТАБЛЕТЦІ ТІЛЬКИ РАЗ НА ДЕНЬ

HYALURONIC ACID HELLO HONEY 
HYALURONIC ACID

Харчова добавка, що підтримує зволоження шкіри гіалуроновою 
кислотою, вітамінами та селеном.

Краса зсередини. Нутрікосметичний засіб, створений для 
зволоження шкіри зсередини, надання гарного тону та підвищення 
її еластичності. Унікальний продукт містить гіалуронову кислоту, 
яка ідеально зволожує шкіру та покращує її тон. Вітамін А та біотин 
підтримують нормальне функціонування клітин шкіри, вітаміни С та 
Е, а також селен захищають від окисного стресу, а вітамін D регулює 
кальцієвофосфорний баланс.

 ▪ на основі гіалуронової кислоти

 ▪ ідеально зволожує шкіру зсередини.

 ▪ містить вітаміни C, E та селен, які захищають шкіру від окисного 
стресу

Приймати по 1 капсулі щодня, запиваючи склянкою води під час їжі. Не перевищуйте 
рекомендованої добової дози.

2,6 г | 801118 |

HELLO HONEY

Харчова добавка, що підтримує імунітет, з екстрактом прополісу, 
таволги, вітамінами та цинком.

Підтримайте власний імунітет. Інноваційний внутрішньокосметичний 
засіб, що складається з унікальних інгредієнтів. Продукт створений, 
щоб дбати про вашу імунну систему. Hello Honey поєднує в 
собі натуральні властивості прополісу та таволги з необхідними 
вітамінами та цинком. Вітамін C, вітамін D та цинк підтримують 
природний імунітет організму. Таволга підтримує здоров'я шкіри та 
правильний синтез сполучної тканини. Вітамін C та вітамін E разом із 
цинком захищають клітини від окисного стресу (вільних радикалів).

 ▪ на основі прополісу та таволги

 ▪ поєднання натуральних інгредієнтів, які підтримують імунітет

 ▪ вітамін C, вітамін D та цинк, що містяться у продукті, 
підтримують правильне функціонування імунної системи

Приймати по 1 капсулі щодня, запиваючи склянкою води під час їжі. Не перевищуйте 
рекомендованої добової дози.

3,2 г | 801119 |
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НАБІР	 
для Неї

BODY & MIND  
НАБІР 
для Него
BODY & MIND SET FOR HIM

Дієтична добавка у капсулах. Набір 
вітамінів та активних мікроелементів для 
чоловіків. 5 функціональних комбінацій 
для дня, повного випробувань, та місяця, 
повного сюрпризів. В упаковці 30 пакетів 
на добову дозу препарату.

Приймати по 5 капсул (одну за одною) вранці, під час 
їжі або розділити на порції протягом дня і проковтнути, 
запиваючи склянкою води. Не перевищуйте 
рекомендованої добової дози.

122,0 г | 801121 |

BODY & MIND SET FOR HER

Дієтична добавка у капсулах. Набір 
вітамінів та активних мікроелементів 
для жінок. 5 функціональних комбінацій 
для дня, повного випробувань, та місяця, 
повного сюрпризів. Упаковка містить 30 
пакетів для добової дози препарату.

Візьміть упаковку по 5 капсул, розділіть на порції 
протягом дня і проковтніть, запиваючи склянкою води. 
Night relax слід сприймати перед сном. Не перевищуйте 
рекомендованої добової дози. 

120,1 г | 801120 |

5 ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
КОМБІНАЦІЙ

ДІЄТИЧНА  ДОБАВКА У 
КАПСУЛАХ

3 0 	 У П АКОВОК 	 ПО 	 5 	 К АПС УЛ 	 ДЛЯ	
В АШОГО 	 ЗДОРОВ ' Я 	 І 	 К РАСИ 	ЩОДНЯ

3 0 	 У П АКОВОК 	 ПО 	 5 	 К АПС УЛ 	 ДЛЯ	
В АШОГО 	 ЗДОРОВ ' Я 	 І 	 К РАСИ 	ЩОДНЯ

Ідеальне поєднання вітамінів та активних мікроелементів для 
чоловіків в одному продукті! Прийміть рішення змінити своє життя 
протягом 30 днів. 

Набір необхідних жінкам вітамінів та активних мікроелементів! 
Плануйте свій місяць за допомогою цієї функціональної комбінації та 
дивіться, як Ви добиваєтеся більшого щодня.

Формула SHARP: 

S   Skin & Hair – суміш органічної сірки, каротинів та ксантофілів, збагачена біоелементами в органічній формі та 
вітамінами. Активна підтримка у створенні необхідних елементів правильної структури та пігментації волосся, 
шкіри та нігтів.

H   Herbbooster – активна суміш, яка природно підтримує гормональний баланс при підтримці здорового рівня 
тестостерону в крові. Формула безпосередньо орієнтована на лібідо, фізичну та розумову активність, нормальне 
функціонування м'язів та імунної системи.

A   Adaptation – суміш адаптогенів, відомих своїм впливом як у фізичні, і на розумові функції. Адаптогени підтримують 
правильне функціонування нервової системи та допомагають підтримувати нормальні психологічні функції.

R   Recovery – ретельно підібрані дози найбільш важливих та ефективних антиоксидантів рослинного походження. 
Допомагають поступово відновити нормальне функціонування метаболізму чоловіків. Інгредієнти захищають від 
окисного стресу, відіграють важливу роль у процесі розподілу клітин та нормальному функціонуванні імунної 
системи.

P   Perception – суміш найефективніших екстрактів, амінокислот, фосфатидилсерину та поживних мікроелементів, 
орієнтованих на підтримання функцій мозку, нервової системи, покращення когнітивних функцій та концентрації 
уваги.

Формула SHINE: 

S   Skin & Hair – суміш органічної сірки, каротинів та ксантофілів, збагачена біоелементами в органічній формі. 
Активна підтримка у створенні необхідних елементів правильної структури та пігментації волосся, шкіри та нігтів.

H   Hemo Balance – активна суміш мікрокомпонентів у формах, що легко засвоюються, які природним чином, всебічно 
і оптимально підтримують функціонування кровоносних судин і нормальне виробництво клітин крові.

I   Inner Balance – комбінація найефективніших мікрокомпонентів, які допомагають підтримувати внутрішній 
гормональний баланс у жінок, що сприяє гарному настрою та підтримці енергетичного обміну. Формула 
орієнтована поліпшення настрою при полегшенні симптомів передменструального синдрому та станів менопаузи.

N   Niгht relax – точно підібрані дози найбільш важливих та ефективних мікронутрієнтів, що підтримують якість сну 
та регенерацію. Магній, тіамін та рибофлавін допомагають у правильному функціонуванні нервової системи та 
підтримують правильні психологічні функції.

E   Enerгise & Perception – суміш найбільш ефективних екстрактів, амінокислот, фосфатидилсерину та поживних 
мікрокомпонентів, орієнтована на м'яку, але тривалу стимуляцію фізичної та розумової активності та підтримання 
нормальних функцій мозку, нервової системи, покращення когнітивних функцій.



ВІДНОВИТЬ ЖИТТЄВИЙ 
БАЛАНС

Ваші потреби – наша головна мотивація. У цей інтенсивний час нашими 
щоденними супутниками є стреси, втома та забруднення повітря. 

Крім того, доступ до здорових, натуральних продуктів утруднений, 
а швидкий темп життя сприяє формуванню формування шкідливих 

звичок: нерегулярне харчування, нестача сну, відсутність спорту. 
Тому ми робимо все, що в наших силах, щоб продукти NUTRICODE 
дозволили вам відновити життєвий баланс, підтримуючи правильне 

функціонування організм
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ екстракт гінкго білоба сприяє 
нормальному притоку крові 
до мозку та вважається 
потужним антиоксидантом

 ▪ позитивно впливає на пам'ять і 
концентрацію

 ▪ підтримує когнітивні функції

 ▪ підтримує нервову систему 
та нормальну роботу органів 
зору і слуху

Приймайте по 1 капсулі на день під час їди, 
запиваючи водою.

11 г | 801148 |  
30 КАПСУЛ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ містить коензим Q10 в 
активній формі убікінолу 

 ▪ підтримує правильну роботу 
серцево-судинної, імунної та 
нервової систем

 ▪ благотворно впливає на обмін 
речовин

 ▪ має антивікові властивості

Приймайте по 1 капсулі на день під час їди, 
запиваючи водою. 

18 г | 801149 |  
30 КАПСУЛ

GINKGO  
BILOBA 
Daily Care

Q10	 
UBIQUINOL 
Daily Care

Н О В И Н К А

У ПРОДУКТІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ KANEKA 
UBIQUINOL™ ТІЛЬКИ ВИЩОЇ ЯКОСТІ, 
ВИГОТОВЛЕНИЙ У ПРОЦЕСІ ФЕРМЕНТАЦІЇ 
ДРІЖДЖІВ.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВЕСЬ ПОТЕНЦІАЛ СВОГО 
РОЗУМУ!

Н О В И Н К А
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ надає неоціненну допомогу у 
відновленні волосся

 ▪ біологічно активні 
компоненти сприяють 
його росту, живленню та 
зміцненню

 ▪ особливо рекомендується 
для слабкого та схильного до 
випадіння волосся

Приймайте по 2 капсули на день під час їди, 
запиваючи водою.

46,6 г | 801150 |  
60 КАПСУЛ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ екстракт кореня Panax Ginseng 
відомий своїм прекрасним 
впливом на імунну систему

 ▪ знімає відчуття втоми 

 ▪ сприяє підтримці фізичної та 
розумової працездатності

Приймайте по 1 капсулі на день під час їди, 
запиваючи водою.

15 г | 801151 |  
30 КАПСУЛ

HAIR  
Daily Care

PANAX
GINSENG  
500	mg 
Daily Care

ЖЕНЬШЕНЬ НЕ ВТРАЧАЄ СВОЄЇ ПОПУЛЯРНОСТІ ВПРОДОВЖ СТОЛІТЬ 
ЗАВДЯКИ СВОЇМ ВЛАСТИВОСТЯМ, ЩО ПОЛІПШУЮТЬ КОНЦЕНТРАЦІЮ, 
А ТАКОЖ СПРИЯЮТЬ ОМОЛОДЖЕННЮ ТА ЗМЕНШЕННЮ НЕГАТИВНИХ 
НАСЛІДКІВ СТРЕСУ.

Н О В И Н К А

Н О В И Н К А
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ поєднання високоякісного 
білкового концентрату та 
бактерій із пробіотичними 
властивостями

 ▪ підтримує природну 
бактеріальну флору і, 
таким чином, покращує 
засвоюваність поживних 
речовин та зменшує відчуття 
спраги

 ▪ ідеально підходить для 
людей, які займаються 
силовими тренуваннями та 
тренуваннями на витривалість

Ретельно змішайте вміст пакетика з 200 
мл молока або води. Пити відразу після 
приготування. Вживати не частіше 3 разів 
на день. 

180 г | 1 ПАКЕТИК - 18 Г |  
10 ПАКЕТИКОВ | 801152 | 

ПРОБІОТИЧНИЙ	
ПРОТЕЇНОВИЙ	
КОКТЕЙЛЬ

УНІКАЛЬНИЙ ПРОДУКТ НА РИНКУ - 
МІСТИТЬ ДО 14 Г БІЛКА В КОЖНОМУ 
ПАКЕТИКУ; БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ, 
ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ І ГЛЮТЕНУ!
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Liposomal Vitamin C Daily Care - це 
дієтична добавка у формі веганських 
капсул, що забезпечує організм формою 
ліпосомального вітаміну С який найкраще 
засвоюється організмом.

 ▪  найбільш засвоювана форма вітаміну 
С-ліпосомальна

 ▪ чудово засвоюється і доставляється 
безпосередньо у клітини

 ▪ один із найважливіших та ефективних 
вітамінів для організму

 ▪ продукт підходить для веганів

Приймайте по 2 капсули на день.

48 г | 60 КАПСУЛ  
801146 |

LIPOSOMAL 
VITAMIN C 
Daily Care

ЗДОРОВ'Я, ІМУНІТЕТ І ХОРОШЕ 
САМОПОЧУТТЯ В ОДНІЙ У КАПСУЛІ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Probiotic Daily Care - це дієтична добавка, 
що ідеально підходить для тих, хто хоче 
подбати про себе в період зниження 
імунітету і приймає антибіотик, а також 
піддається стресу і викликаним ним 
розладам травлення.

 ▪ складається з унікальних та 
запатентованих штамів бактерій з 
пробіотичними властивостями

 ▪ підтримує мікрофлору кишечника, 
сприяє її стабілізації

 ▪ корисний при дисбактеріозах 
травної системи, у період зниженого 
імунітету, при підвищеному стресі та 
під час антибіотикотерапії

Приймайте по 1 капсулі вранці.

11,85 г | 30 КАПСУЛ  
801147 |

PROBIOTIC 
Daily Care

ЗАПАТЕНОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ, ДОПОМОГА 
В ВІДНОВЛЕННІ І ЗАХИСТІ МІКРОФЛОРИ 
КИШЕЧНИКА
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Добова доза кальцію потрібна для 
правильного функціонування організму. 
Його додавання надзвичайно важливе як 
будівельний матеріал для кісток, а також 
як активатор багатьох ферментів. Продукт 
для тих, хто хоче дбати про здоров'я своїх 
кісток, зубів та нервової системи.

 ▪ щоденна порція кальцію для 
підтримки здоров'я зубів та кісток

 ▪ підтримує правильне функціонування 
нервової системи

 ▪ підтримує згортання крові та м'язову 
функцію

Приймайте по 4 капсули на день.

89 г | 120 КАПСУЛ  
801141 |

CALCIUM 
Daily Care

ЗДОРОВ'Я КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ -ІНВЕСТИЦІЇ НА ДОВГІ РОКИ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Omega 3 Daily Care - це дієтична добавка, 
що ідеально підходить для людей, які 
хочуть зберегти своє серце здоровим, 
а також підтримувати серцево-судинну 
систему. Інгредієнти, що містяться в 
капсулах, допомагають підтримувати 
нормальний кров'яний тиск.

 ▪ щоденна порція Омега-3 жирних 
кислот

 ▪ забезпечує дозу фолієвої кислоти та 
вітамінів групи В

 ▪ кислоти DHA та EPA, що містяться 
в Омега-3, які підтримують роботу 
серця

Приймайте по 2 капсули на день.

82 г | 60 КАПСУЛ  
801142 |

OMEGA	3	
Daily Care

ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ І СИСТЕМА
КРОВООБІГУ - В ЦЬОМУ ТВОЯ СИЛА
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Reishi Daily Care - це комплексна дієтична 
добавка, що базується на принципах 
давньокитайської медицини, яка 
ефективно використовується до сьогодні. 
Компоненти, що містяться в капсулах, 
впливають на зміцнення імунної системи, 
покращують роботу серцево-судинної 
системи, а також сприяють підтримці 
нормального рівня холестерину в крові.

 ▪ джерело полісахаридів з грибів рейші 
та цинку, що підтримує збереження 
нормальної когнітивної функції.

 ▪ • на основі багатовікової традиції 
давньокитайської медицини

 ▪ • гриби рейші, які в Азії вважаються 
джерелом довголіття

Приймайте по 2 капсули на день.

26 г | 60 КАПСУЛ  
801143 |

REISHI 
EXTRACT  
Daily Care

ПІДТРИМКА ІМУННОЇ І КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Вітаміни групи В відрізняються чудовою 
універсальністю. Тому Vitamins B Complex 
Daily Care - це дієтична добавка, що 
ідеально підходить для людей, які хочуть 
піклуватися про свою шкіру і волосся, 
підтримувати зір у тонусі, а також 
підтримувати функціонування нервової 
системи. Це також порція енергії у капсулі.

 ▪ щоденна порція важливих вітамінів 
групи В

 ▪ покращення функціонування нервової 
системи завдяки тіаміну, рибофлавіну, 
ніацину, біотину та вітамінів В6 та В12

 ▪ зниження втоми та стомлюваності 
завдяки дії рибофлавіну, вітамінів В6 
та В12, ніацину та кислот: фолієвої та 
пантотенової

Приймайте по 1 капсулі вранці.

18 г | 30 КАПСУЛ  
801144 |

VITAMINS B 
COMPLEX 
Daily Care

ВІТАМІНИ ГРУПИ В ДЛЯ ВАШОГО ТІЛА



125124

N
U

TR
IC

O
D

E 
D

AI
LY

 C
AR

E

125124

N
U

TR
IC

O
D

E 
D

A
IL

Y 
CA

RE

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Astaxanthin Daily Care – це дієтична 
добавка в капсулах, що ідеально 
підходить для людей, які хочуть 
підтримувати м'язи та шкіру в тонусі, а 
також піклуватися про свій зір. Вітамін Е, 
присутній у капсулах, також називається 
"вітаміном молодості".

 ▪ щоденна порція астаксантину, яка 
підтримує серцево-судинну систему

 ▪ вітамін Е, який допомагає захистити 
клітини від окисного стресу

 ▪ протипоказаний вагітним та 
годуючим жінкам, а також дітям до 
14 років

Приймайте по 1 капсулі вранці.

20 г | 30 КАПСУЛ  
801140 |

ASTAXANTHIN 
Daily Care

ПІДТРИМКА СЕРДЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Найвища доза в одній капсулі

Magnesium капсули – це дієтична добавка, 
яка забезпечує організм максимальною 
дозою магнію в одній капсулі. Добавка 
підтримує нормальне функціонування 
нервової системи, правильну роботу 
м'язів, а також допомагає підтримувати 
здоров'я зубів та кісток та сприяє 
правильному метаболізму та заряджає 
енергією.

 ▪ висока доза магнію

 ▪

 ▪ підтримує нормальне функціонування 
нервової системи

Приймати по 1 капсулі щодня, запиваючи водою під час 
їжі. Не перевищуйте рекомендованої добової дози.

22 г | 30 КАПСУЛ 
801106 |

MAGNESIUM  
FORTE  
400 мг

МАКСИМАЛЬНА 
ДОЗА МАГНІЮ В 
ОДНІЙ КАПСУЛІ

Magnesium Forte – це унікальне поєднання підтримки для Вашого тіла
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Формула благополуччя

Дієтична добавка містить екстракт 
вітанії снодійної, який чудово підходить 
для хорошого самопочуття, підтримує 
організм у боротьбі зі стресом, почуттями 
тривоги та страху. Підтримує когнітивні 
функції, включаючи сприйняття та 
пам'ять. Добавка сприяє покращенню 
чоловічої сексуальної активності. 
Тривалість прийому має перевищувати 
2 місяці. Продукт не слід вживати у 
разі прийому седативних, снодійних чи 
протиепілептичних препаратів. Продукт 
не призначений для дітей, вагітних та 
годуючих жінок

 ▪  Містить екстракт вітанії снодійної

 ▪ Захищає від стресу, почуття тривоги 
та страху

Приймати по 1 капсулі щодня, запиваючи склянкою 
води під час їжі.Не перевищуйте рекомендованої 
добової дози.

17 г | 30 КАПСУЛ  
801108 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Вітамін D підтримує імунну, скелетну та 
м'язову системи

Vitamin D3 у капсулах – це дієтична 
добавка, яка забезпечує високу дозу 
необхідної для організму поживної 
речовини. Вітамін D3 підтримує 
правильне функціонування м'язів та 
імунної системи, а також засвоєння 
кальцію та фосфору. Підтримує здоров'я 
зубів та кісток, а також належний рівень 
кальцію в крові.

 ▪ підтримка правильного 
функціонування м'язів та імунної 
системи

 ▪ здорові зуби та кістки

Приймати по 1 капсулі щодня, запиваючи склянкою 
води під час їжі. 

11  г | 30 КАПСУЛ  
801107 |

ASHWAGANDHA  
500 mg

VIT-D3	 
CAPSULES  
3000 IU

Підтримайте своє тіло у боротьбі зі стресом та почуттями тривоги та 
страху. Виберіть харчову добавку ASHWAGANDHA, щоб зарядитись 
енергією та відкрити розум для нових відчуттів.

Харчова добавка з вітаміном D3 підтримує ваш організм і 
забезпечує значну дозу цієї необхідної поживної речовини. 
Вибирайте найкраще для тіла. Виберіть Nutricode Vitamin D3.

ПІДТРИМУЮТЬ 
ПРАВИЛЬНУ ФУНКЦІЮ 
М'ЯЗІВ І ІМУННОЇ 
СИСТЕМИ

ПІДТРИМУЄ 
КОГНІТИВНУ 
ФУНКЦІЮ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ 
СПРИЯННЯ І 
ПАМ'ЯТЬ
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Memory Daily Care - це добавка, що ідеально 
підходить для людей, які хочуть підтримувати 
високий рівень концентрації протягом дня. 
Підтримує дію ключових нейротрансмітерів, таких 
як ГАМК, дофамін та серотонін, які впливають 
на самопочуття та функціонування ендокринної 
системи.

 ▪ композиція амінокислот, фосфатидилсерину 
та мікроелементів

 ▪ спеціальна формула найбільш ефективних 
екстрактів підтримує правильну роботу 
нервової системи та мозку

 ▪ підвищує концентрацію та покращує 
когнітивні функції

 ▪ активні сполуки, відповідальні за біосинтез 
основних нейротрансмітерів: дофамін, 
адреналін, норадреналін, оксид азоту - 
впливають на краще кровопостачання та 
живлення на клітинному рівні

Приймайте по 1 капсулі вранці.

18 г | 30 КАПСУЛ  
801123 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Digestive Daily Care - це добавка для 
тих, хто хоче гармонізувати свою 
травну систему та почуватися краще 
після їжі. Продукт також корисний 
при захворюваннях травної системи та 
харчової непереносимості.

 ▪ ретельно підібраний склад травних 
ферментів: амілази, протеази, 
целюлази, лактази та ліпази

 ▪ добре впливає на травний процес 
організму

 ▪ сприяє перетравленню цукрів, білків 
та жирів, розщеплюючи їх до форми, 
яка легко засвоюється організмом

Приймайте по 3 капсули на день.

36,5 г | 90 КАПСУЛ  
801122 |

MEMORY 
Daily Care

DIGESTIVE 
Daily Care

ПОЧУТТЯ ЛЕГКОСТІ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ХАРЧОВУ СИСТЕМУ
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Підтримує правильне функціонування 
імунної системи.

Харчова добавка у капсулах, заснована 
на синергетичному складі адаптогенних 
мікроелементів рослин у поєднанні з 
функціональним додаванням органічних 
форм цинку та селену, а також 
активних інгредієнтів екстракту у формі 
біокомплексу, що представляє собою 
природну комбінацію вітаміну С, з 
натуральним кверцетином та флавонами 
шоломниці байкальської.. 

 ▪ цинк, селен та вітамін C допомагають 
у правильному функціонуванні 
імунної системи

 ▪ зміцнює імунну систему для захисту 
від вірусів

 ▪ захищає клітини від окисного стресу

Приймати по 1 капсулі під час їжі вранці та ввечері, 
запиваючи склянкою води під час їжі. Не перевищуйте 
рекомендованої добової дози.

43,9 г | 30-ДЕННА СИСТЕМА                            
60 КАПСУЛ | 801110 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Підтримує оптимальний рівень холестерину.

Дієтична добавка в капсулах, заснована на 
синергетичному складі активних речовин,

призначена для дорослих, які дбають про 
своє серце та систему кровообігу, прагнучи 
підтримувати належний рівень холестерину 
та цукру в крові. Сприятливий ефект настає 
після вживання 10 мг K-монаколіну. Вітамін 
B1 підтримує правильне функціонування 
серця, а вітамін B12 та фолієва кислота 
беруть участь у підтримці правильного 
метаболізму гомоцистеїну, який є 
компонентом плазми крові.

 ▪ концентрована доза амінокислот

 ▪ екстракти рослин та вітамінів, які 
фізіологічно підтримують енергетичний 
обмін

 ▪ правильна робота серця та допомога 
у підтримці правильного метаболізму 
гомоцистеїну

Приймати по 1 капсулі під час їжі вранці та ввечері, 
запиваючи склянкою води під час їжі. Не перевищуйте 
рекомендовану добову дозу..

45,7 г | 30-ДЕННА СИСТЕМА 
60 КАПСУЛ | 801111 |

IMMUNITY 
Daily Care

CHOLESTEROL 
Daily Care

30-ДЕННА СИСТЕМА ДІЄТИЧНА ДОБАВКА У 
КАПСУЛАХ

Щодня дбайте про своє тіло. Захистіть його за допомогою 
Daily Care-Immunity, щоб забезпечити його правильне 
функціонування та зміцнення імунної системи.

Ніколи не пізно подбати про себе. Підтримайте своє серце 
за допомогою дієтичних добавок та дозвольте собі робити 
більше щодня.
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Підтримує правильне виробництво червоних 
кров'яних тіл і гемоглобіну..

Дієтична добавка у капсулах, заснована на 
активному складі мікронутрієнтів, природним 
чином та всебічно сприяє відповідному рівню 
гемоглобіну. Продукт містить органічне 
залізо та ключові інгредієнти, необхідні для 
регенерації червоних кров'яних тіл, доповнений 
функціональними добавками екстрактів трав для 
підтримки травної системи в процесі засвоєння 
заліза з їжі. Склад препарату був розроблений 
для використання потенціалу природних 
мікронутрієнтів на багатьох рівнях і синергетично 
в умовах підвищеної потреби в залізі, особливо 
в періоди інтенсивного росту тіла, а також для 
дієти, що містить невелику кількість цього 
елемента (наприклад вегетаріанська дієта). 
Рибофлавін сприяє підтримці метаболізму заліза.

 ▪  допомагає підтримувати стан еритроцитів

 ▪ залізо допомагає у правильному виробництві 
червоних кров'яних тіл та гемоглобіну.

Приймати по 1 капсулі під час їжі вранці та ввечері, запиваючи 
склянкою води під час їжі. Не перевищуйте рекомендованої 
добової дози.

43,5 г | 30-ДЕННА СИСТЕМА 
60 КАПСУЛ | 801112 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Підтримує правильне функціонування 
очей та зору.

Це спеціалізована дієтична добавка в 
капсулах, заснована на синергетичному 
складі екстрактів, що містять велику 
кількість живильних мікроелементів, 
вітамінів, провітамінів та біоелементів, 
які підтримують здоров'я очей та 
захищають їх від шкідливого впливу УФ-
випромінювання та вільних радикалів. 
Завдяки використанню натурального 
лютеїну та зеаксантину з календули 
(Tagetes erecta L.), а також відповідних 
вітамінів та мінералів (цинк, вітамін 
B2), продукт сприяє підтримці зору і 
допомагає захистити клітини від окисного 
стресу..

 ▪ натуральний лютеїн та зеаксантин з 
календули

 ▪ вітаміни та мінерали (цинк, вітамін 
B2)

Приймати по 1 капсулі під час їжі вранці та ввечері, 
запиваючи склянкою води. Не перевищуйте 
рекомендовану добову дозу.

41,5 г | 30-ДЕННА СИСТЕМА 
60 КАПСУЛ | 801113 |

HEMOGLOBIN 
Daily Care

VISION 
Daily Care

АКТИВНИЙ СКЛАД 
МІКРОНУТРІЄНТІВ

ПІДТРИМКА ЗДОРОВИХ 
ОЧЕЙ

Допоможіть очам бачити краще. Вибирайте харчову добавку Vision, 
щоб захистити клітини від окисного стресу та сприяти підтримці 
гарного зору.

Використовуйте весь потенціал природи та оберіть 
дієтичну добавку Hemoglobin, щоб покращити свій стан. 
Допоможіть своєму організму та збагатіть його необхідними 
мікроелементами та ключовими інгредієнтами.
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Підтримує правильне функціонування 
нервової системи протягом дня.

Харчова добавка в капсулах, що 
складається з ретельно відібраних 
мікроелементів, які підтримують 
правильне функціонування нервової 
системи та сприяють вашому 
благополуччю. Формула, заснована 
на комбінації екстрактів адаптогенних 
рослин, органічного магнію та вітамінів 
групи B, допомагає підтримувати 
функціонування нервової системи, 
підтримує психологічні функції, зменшує 
відчуття втоми та втоми, а також регулює 
гормональну активність. Продукт 
призначений для того, щоб підтримувати 
тих, хто відчуває підвищений рівень 
стресу, щоб Ви могли підтримати свій 
фізичний стан, відчувати себе енергійним 
та повним життєвих сил.

 ▪ комбінація екстрактів адаптогенних 
рослин, органічного магнію та 
вітамінів групи B

 ▪ підтримувати нервову систему

Приймати по 1 капсулі вранці, запиваючи водою під час 
їжі. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

23,9  г | 30-ДЕННА СИСТЕМА 
30 КАПСУЛ | 801114 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Підтримує роботу нервової системи у 
нічний час.

Дієтична добавка в капсулах, що містить 
ретельно підібрані дози мікроелементів: 
найефективніші екстракти трав, 
L-триптофан, магній, вітаміни B1 та 
E, спрямовані на покращення якості 
сну шляхом підтримки правильного 
функціонування нервової системи та 
психологічних функцій у нічний час.

 ▪ покращує сон

 ▪ містить екстракти трав, L-триптофан, 
магній, вітаміни B1 та E

Приймати по 1 капсулі увечері, запиваючи водою під час 
їжі. Не перевищуйте рекомендованої добової дози.

23,4 г | 30-ДЕННА СИСТЕМА 
30 КАПСУЛ | 801115 |

GOOD  
MORNING 
Daily Care

GOOD  
NIGHT 
Daily Care

ЗНИЖЕННЯ 
ПОЧУТТЯ ВТОМИ ЯКІСТЬ СНУДієтична добавка Good Morning регулює гормональну активність, підтримує 

фізичний стан та наповнює енергією. Вибирайте щасливе та безтурботне 
життя.

Спіть як немовля, завдяки дієтичній добавці Good Night. 
Поліпшіть якість сну, дбаючи про нервову систему та 
психологічні функції в нічний час.
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GOOD  
MOOD TEA  
Day and Night
Комфорт на весь день. Ранковий 
та вечірній трав'яний чай у 
пакетиках з інгредієнтами, 
спеціально підібраними для того, 
щоб допомогти Вашому організму 
впоратися з повсякденними 
проблемами та добре виспатися.

GOOD MOOD TEA DAY  Пити 1 раз на день 
– вранці, після сніданку, не пізніше 9 ранку. 
Не перевищуйте рекомендовану дозу (1 пакет 
2,5 г) на день.

GOOD MOOD TEA NIGHT Пити один раз на 
день – увечері, перед сном. Не перевищуйте 
рекомендовану добову дозу (1 пакетик 2,5 г)г)

Еко-пакетики для чаю:                               
25 x ДЕННЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ              
25 x НІЧНИЙ СПОКІЙ 
801109 |

ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ ДНЕМ 
І ВІДПОЧИНОК 
ВНОЧІ

ДЕННЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

 ▪ Кофеїн, що міститься в гуарані, природно заряджає енергією. Женьшень, гінкго 
білоба та бакопа підтримують кровообіг, функцію мозку та когнітивні здібності, 
включаючи пам'ять та концентрацію. М'ята перцева підтримує процеси 
травлення та знижує дискомфорт після їжі. Імбир, зелений чай, горобина та 
лакриця заспокоюють запальні реакції, зміцнюючи імунну систему. Продукт 
містить кофеїн із насіння гуарани (не більше 32 мг на порцію). Продукт не 
підходить людям з непереносимістю будь-яких рослинних інгредієнтів, вагітним 
жінкам, які годують матерям та дітям до 18 років, а також людям із серцевою 
та/або нирковою недостатністю, діабетом та обструкцією жовчовивідних 
шляхів. Не вживайте разом з іншими продуктами, які є джерелом кофеїну чи 
іншими інгредієнтами з аналогічним ефектом.

НІЧНИЙ СПОКІЙ

 ▪ Меліса та лаванда допомагають розслабитися та заснути. Вербена, 
кропива та фенхель допомагають вивести з організму непотрібні продукти 
життєдіяльності. Глід підтримує серцево-судинну систему, а гібіскус, ромашка 
і цистус підвищують природний імунітет організму. Продукт не підходить 
людям з непереносимістю будь-яких рослинних інгредієнтів, вагітним жінкам, 
які годують матерям та дітям до 18 років, а також людям із серцевою та/або 
нирковою недостатністю, діабетом та обструкцією жовчовивідних шляхів. 
Не вживайте разом з іншими продуктами, які є джерелом кофеїну чи іншими 
інгредієнтами з аналогічним ефектом.
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СРІБЛО ДОРОЖЧЕ 
ЗА ЗОЛОТО

ПІДТРИМКА
В ПЕРІОД
ПІДВИЩЕНОЇ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ

РОЗШИРЕНА	
ФОРМУЛА
SILVER PRO

ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТА, 
НОСУ І ГОРЛА

 ▪ містить дорогоцінне колоїдне 
срібло

 ▪ містить натуральну 
евкаліптову олію

 ▪ без алкоголю або фтору

Одну столову ложку рідини розвести в 250 
мл води. 

250 мл | 501023 |

Використання колоїдного срібла в медичних цілях бере свій початок 
ще на рубежі 19 і 20 ст. Через його бактерицидну, противірусну та 
протигрибкову дію властивостей, його використовували насамперед 
для лікування хвороб, викликаних мікроорганізмами. Спираючись на 
знання минулих поколінь, ми використовували його силу для створення 
сучасного препарату NUTRICODE.

 ▪  чебрець та Ехінацея пурпурна сприяють правильному 
функціонуванню імунної системи

 ▪  імбир лікарський, цінується за його сприятливий вплив на 
покращення життєвого тонусу, підтримує роботу дихальних 
шляхів

 ▪ вітамін С та цинк допомагають зміцнити імунітет

 ▪ глід підтримує роботу серцево-судинної системи

У 	НАБОР І 	 З РУЧНА 	М І РНА 	 СКЛЯНКА

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ натуральні компоненти 
благотворно впливають на 
імунітет організму

 ▪ дієтична добавка збагачена 
вітаміном С і цинком, які 
допомагають зміцнити імунну 
систему

 ▪ легке та приємне 
застосування, завдяки рідкій 
формі сиропу

Відміряйте за допомогою мірної склянки 15 
мл препарату та прийміть перед їжею. Перед 
використанням струсіть.

480 мл | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
801205 | 

IMMUNE-UP	 
ELIXIR 
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ містить перше коров'яче 
молоко після отелення 
(молозиво) та спіруліну, 
отриману з морських 
водоростей, які підтримують 
правильне функціонування 
імунної системи

 ▪ насамперед рекомендується 
людям, страждаючим від 
розумових та фізичних 
навантажень, багато 
працюючим, перевтомленим, 
охочим швидко зміцнити свій 
імунітет

Приймайте по 1 таблетці, вранці та ввечері, 
запиваючи водою. 

19,4 г, 22,2 г | СИСТЕМА НА 30 
ДНІВ 
2 × 30 КАПСУЛ | 801034 |

 ▪ лактоферин забезпечує новонароджених поживними речовинами та 
забезпечує їм антибактеріальний захист

 ▪ пролін - багаті пептиди (PRP) підтримують розвиток імунної системи

 ▪ білки містять екзогенні амінокислоти, які є специфічними 
«будівельними блоками» імунної системи

 ▪ імуноглобуліни (антитіла) полегшують перебіг багатьох системних 
захворювань та підтримують активний імунітет у захисті від 
інфекцій вітаміни B6, C та D, а також цинк сприяють правильному 
функціонування імунної системи

 ▪ спіруліна характеризується високим вмістом корисного білка, 
органічних живильних мікроелементів, включаючи цінну гамма- 
ліноленову жирну кислоту (GLA) та біодоступне залізо

COLOSTRUM  
EXTRA  
IMMUNITY

СКЛАДНА 
КОМПОЗИЦІЯ, 
ІДЕАЛЬНО 
ПІДТРИМУЮЧА 
ІМУНІТЕТ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ підтримує кислотно-лужний баланс

 ▪ джерело найважливіших 
мікроелементів

 ▪ ідеально підходить людям, які не 
дотримуються здорового образу 
життя, відчувають себе втомленими, 
вживають продукти, що окислюють 
організм, такі як цукор, кава, 
алкоголь та продукти з високою 
ступенем переробки

Приймайте 2 капсули перед сном, запиваючи великою 
кількістю води. Розчиніть вміст 1 саше у 200 мл води. 
Приймай по 1 саше 2 рази у день..

240 г, 30 г | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
60 САШЕ + 60 КАПСУЛ 
801301 | 

 ▪ екстракт квіток троянди столистої, прискорює фізіологічні 
процеси виведення продуктів метаболізму та допомагає 
підтримувати кислотно-лужний баланс

 ▪ цинк позитивно впливає на функціонування імунної

 ▪ системи та захищає клітини від окисного пошкодження

 ▪ кальцій допомагає підтримувати нормальний енергетичний 
обмін та нормальне функціонування травних ферментів

 ▪ магній та залізо сприяють зниженню втоми

 ▪ калій та мідь допомагають підтримувати нормальну функцію 
нервової системи

 ▪ екстракт кропиви допомагає вивести надлишки води з 
організму.

 ▪ екстракти меліси та хмелю полегшують засинання, а здоровий 
сон сприяє подальшому зниженню кислотності в організмі

INNER  
BALANCE

РЕТЕЛЬНО 
ВІДІБРАНИЙ
СКЛАД ДЛЯ
ПРАВИЛЬНОГО
КИСЛОТНО-
ЛУЖНОГО
БАЛАНСУ
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ сприяє втраті ваги, пригнічує апетит.

 ▪ містить глюкоманнан, який дуже 
ефективний при зниженні ваги

 ▪ дозволяє зберегти шкіру красивою 
при використання дієт для схуднення

 ▪ унікальна система „Контроль ваги 
цілий день”

 ▪ підходить вегетаріанцям та веганам

Приймайте по 2 таблетки 3 десь у день, запиваючи 
великою кількістю води (1-2 склянки). Щодня розчиняйте 
одну таблетку в склянці води та випивайте перед їдою..

2 × 103,5 г, 2 × 67,5 г | СИСТЕМА 
НА 30 ДНІВ ТАБЛЕТОК, 
ВКРИТИХ ОБОЛОНКОЮ + 
30 ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК                                                                   
801303 |

 ▪  глюкоманнан, який, у поєднанні з низькокалорійною 
дієтою, сприяє втраті ваги

 ▪ хром допомагає підтримувати оптимальний рівень 
глюкози в крові, зменшуючи потяг до солодкого та 
бажання перекусити між прийомами їжі

 ▪ екстракт Гарцинії камбоджійської (Garcinia camboгia), є 
джерелом гідроксилімонної кислоти (ГЛК), яка гальмує 
накопичення жиру в організмі

 ▪ кальцій забезпечує нормальну роботу травних 
ферментів

 ▪ вітамін С стимулює утворення колагену

 ▪ біотин та вітамін B2 допомагають зберегти здоров'я 
шкіри

SLIM EXTREME

ІДЕАЛЬНЕ ТІЛО БЕЗ
ПОСТІЙНОГО ПОЧУТТЯ
ГОЛОДУ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪  чудова допомога під час дієти 
для схуднення

 ▪ підтримка у контролі за вагою

 ▪ сучасна формула на основі 
глюкоманнану та хрому

Вміст саше висипте в 200 мл теплої 
води, енергійно помішуйте. Відразу після 
приготування, запиваючи великим кількістю 
води.

360 г | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
90 САШЕ | 801104 | 

 ▪ глюкоманнан, розбухаючи у шлунку, дає почуття ситості, 
завдяки чому при використанні низькокалорійної дієти 
допомагає скинути зайву вагу

 ▪ хром сприяє підтримці нормального рівня глюкози в крові, а 
також позитивно впливає на метаболізм макроелементів

SLIM BODY  
SYSTEM

БЕЗЦІННИЙ ДУЕТ 
ПРИ СХУДНЕННІ
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ відмінно підтримує природні 
процеси очищення організму 
від непотрібних продуктів 
метаболізму

 ▪ ароматичний відвар поєднує 
у собі чудовий смак і корисні 
властивості

У посуд насипаємо 1 мірну ложку продукту (2 
г), заливаємо гарячою водою (приблизно 150 
мл), наполягаємо 2-3 хвилини. Пити 2 рази на 
день - після сніданку та після обіду до 18.00.

75 г | 801101 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪  унікальна трав'яна суміш, яка 
поєднує у собі чудовий смак 
і властивості для підтримки 
правильної ваги

 ▪ завдяки змісту натуральних 
інгредієнтів, позитивно 
впливає на функціонування 
всього організму

У посуд насипаємо 1 мірну ложку продукту (2 
г), заливаємо гарячою водою (приблизно 150 
мл), наполягаємо 2-3 хвилини. Пити 2 рази на 
день - після сніданку та після обіду до 18.00.

75 г | 801102 | 

 ▪ квіти гібіскусу допомагають підтримувати правильний обмін речовин та 
виводити надлишок води з організму

 ▪ листя зеленого чаю є відмінним антиоксидантом, а також активують 
травні ферменти, що благотворно впливає на обмін речовин

 ▪ трава центели азіатської та плоди обліпихи покращують систему 
кровообігу, що позитивно впливає на функціонування організму

 ▪ журавлина допомагає очистити організм від непотрібних продуктів 
обміну речовин

 ▪ корінь кульбаби підтримує нормальну функцію печінки та 
правильні процеси травлення

 ▪ кукурудзяні рильця, стальник колючий та квіти гібіскусу 
допомагають видалити з організму надлишок води, а разом з нею 
непотрібні продукти метаболізму, що сприяє процесу схуднення

 ▪ плоди шипшини є багатим джерелом вітаміну С

SKINNY  
HERBAL  
INFUSION

DETOX  
HERBAL  
INFUSION 

ТРАВ'ЯНА СУМІШ, 
НАПОВНЕНА
ДАРАМИ ПРИРОДИ

ЦІННІ ТРАВИ, ЯКІ 
ДОПОМАГАЮТЬ
ОЧИСТИТИ 
ОРГАНІЗМ

У 	НАБОР І 	 З І 	 З РУЧНОЮ	М І РНОЮ	ЛОЖКОЮ У 	НАБОР І 	 З І 	 З РУЧНОЮ	М І РНОЮ	ЛОЖКОЮ

WEIGHTLOSS



N
U

TR
IC

O
D

E

N
U

TR
IC

O
D

E

147146

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ для людей, які борються з 
проблемою надлишку води в 
організмі

 ▪ із ретельно відібраними 
екстрактами рослин, 
володіють сечогінними 
властивостями

 ▪ позитивно впливає на водний 
баланс і сприяє детоксикації 
організму

Відміряйте за допомогою мірного стаканчика 
15 мл продукту і розчиніть у 1,5 л води. 
Пийте порціями протягом дня максимально до 
пізнього вечора.

480 мл | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
801201 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ ідеальна композиція 
підібраних інгредієнтів 
дозволяє підтримати 
нормальну масу тіла 
та прискорює процес 
спалювання жиру

 ▪ стимулює синтез колагену і 
еластину, збільшуючи тонус, 
еластичність та пружність 
шкіри

 ▪ містить багатство вітамінів і 
мікроелементів

 ▪ рідка форма з високою 
ступенем засвоюваності 
забезпечує не тільки 
надзвичайно ефективне 
дія, але також допомагає 
боротися із почуттям голоду 
протягом дня та формує 
позитивну звичку часто пити 
воду

Відміряйте за допомогою мірної склянки 15 
мл продукту і розчиніть у 1,5 л води. Пийте 
порціями протягом дня.

480 мл | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
801412 | 

 ▪ екстракт оплодня білої квасолі сприяє виведенню з організму зайвої 
води та правильному функціонуванню сечовивідних шляхів

 ▪ екстракт листя берези допомагає очистити організм від непотрібних 
продуктів обміну

 ▪ екстракт трави хвоща польового чудово регулює та позитивно впливає 
на водний баланс організму

 ▪ листя ниркового чаю - одна з найвідоміших у народній медицині трав, 
що регулюють виведення зайвої води з організму

 ▪ екстракт кореня кульбаби надає чудовий вплив на печінку та жовчний 
міхур, благотворно впливає на процеси травлення та виведення 
непотрібних продуктів метаболізму

 ▪ L-карнітин - це натуральна речовина, яка виробляється нашим 
організмом, що прискорює обмін жирів

 ▪ екстракт насіння гуарани позитивно впливає на 
травлення, забезпечує правильний метаболізм жирів і вуглеводів

 ▪ екстракт кореня кульбаби сприяє виведенню з організму зайвої води 
разом з побічними продуктами метаболізму, що благотворно впливає 
на підтримку оптимальної маси тіла

 ▪ екстракти трави центелли азіатської та винограду стимулюють 
синтез колагену та еластину, відповідальних за тонус, еластичність та 
пружність шкіри

 ▪ екстракт гіркого апельсина - джерело калію та розчинної клітковини 
- через низький глікемічний індекс підтримує нормальну фізіологічну 
швидкість метаболізму, особливо жирового обміну, доповнюючи усі 
вищевказані інгредієнти

ACTIVE BURN  
FAT KILLER

DRENA PLUS

УНІКАЛЬНА 
ДОБАВКА, 
ЩО СПРИЯЄ 
ЕФЕКТИВНОМУ 
СХУДНЕННЮ

ПРИРОДНА
ПІДТРИМКА
ФІЗІОЛОГІЧНОГО
ДІУРЕЗА

У	НАБОРІ	ЗРУЧНА	МІРНА	СКЛЯНКА У	НАБОРІ	ЗРУЧНА	МІРНА	СКЛЯНКА
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪  інноваційна відповідь на сучасну 
проблему, що зачіпає не тільки жінок, 
але і чоловіків - так званий ефект 
апельсинової кірки

 ▪ працює у двох напрямках, усуваючи 
джерело проблеми та її негативні 
наслідки

 ▪ ретельно підібраний комплекс 
рослинних екстрактів допомагає 
очистити організм від токсинів, 
підтримує правильний метаболізм 
жирів, сприяє зменшенню целюліту

Принимайте по 1 таблетки в день, запивая водой.

33,6 г | СИСТЕМА НА 120 ДНІВ 60 
ТАБЛЕТОК, ВКРИТИХ ОБОЛОЧНКОЮ 
801036 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ чудовий додаток до раціону 
людей, які хочуть зберегти 
струнку фігуру і дбають про 
своє здоров'я

 ▪ ідеальний склад ретельно 
підібраних інгредієнтів 
позитивно впливає на 
стан організму та разом з 
низькокалорійною дієтою 
допомагає скинути зайві 
кілограми або утримати вагу

Принимайте по одной капсуле во время еды 
утром и днём, запивая водой.

26,2 г | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
60 КАПСУЛ | 801024 | 

 ▪ екстракт куркуми сприяє процесу очищення організму та 
правильному метаболізму жирів, зменшуючи ознаки целюліту і 
забезпечуючи почуття ситості

 ▪ екстракт центелли азіатської допомагає зберегти шкірі 
пружність та еластичність, підтримує правильну структуру 
жирової тканини

 ▪ екстракт кропиви індійської містить форсколін, який, впливаючи 
на метаболізм жирів, допомагає підтримувати нормальну вагу і 
помітно зменшує апельсинову кірку

 ▪  екстракти буркуну та кінського каштану підтримують 
оптимальну мікроциркуляцію, яка є одним з основних умов для 
гладкої шкіри без целюліту

 ▪ кожна капсула – це справжня вітамінна бомба з амінокислот та 
мінералів

 ▪ молодий ячмінь, завдяки високому вмісту клітковини, зменшує 
абсорбцію жирів та прискорює процеси травлення, є незамінним 
помічником для організму у процесі схуднення та підтримці ваги

 ▪ зелений чай допомагає покращити загальний стан здоров'я, а також 
допомагає схуднути. Висока концентрація теїну та поліфенолів з групи 
катехінів прискорюють метаболізм у стані спокою, що, у свою чергу, 
дозволяє спалювати більше калорій

 ▪ морський колаген – високоочищений та отриманий відповідно 
з фармацевтичними стандартами – візуально зменшує кількість 
зморшок, уповільнює процес старіння шкіри та покращує гідратацію, 
роблячи шкіру м'якою та еластичною

 ▪ цинк бере участь у підтримці правильного вуглеводного обміну та 
кислотно-лужного балансу, а також сприяє підтримці хорошого стану 
волосся, шкіри та нігтів

IDEAL SHAPECELLUFIGHT

НАТУРАЛЬНИЙ 
ЕЛІКСИР
МОЛОДОСТІ І 
БАГАТЕ ДЖЕРЕЛО
ЗДОРОВ'Я

СИЛА РОСЛИННИХ 
КОМПОНЕНТІВ
ДЛЯ ПІДТЯНУТОЇ І 
ГЛАДКОЇ ШКІРИ

СИСТЕМА
НА 	 4 	М ІСЯЦ І

Н	О	В	А	
Ф	О	Р	М	У	Л	А
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ здоров'я та краса заховані в 
одній капсулі

 ▪ інноваційна комбінація 
спіруліни та колагену

 ▪ дозволить одночасно подбати 
про ідеальний

 ▪ стан організму та зовнішності

 ▪ з екстрактом плодів ацероли, 
багатих на вітамін С

Приймайте 2 капсули протягом дня, кожен раз 
запиваючи водою. 

44,7 г | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
60 КАПСУЛ | 801014 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ рекомендується для людей, 
які хочуть зміцнити  своє 
волосся і нігті та подбати про 
гарну шкіру

 ▪ з формулою Pro-Beauty

 ▪ ідеально підходить як для 
жінок, так і для чоловіків

Приймайте по 1 таблетці на день, запиваючи 
водою.

44,8 г | СИСТЕМА НА 56 ДНІВ 
56 ТАБЛЕТОК, ПОКРИТИХ 
ОБОЛОЧКОЮ 
801005 | 

Унікальна водорість, що входить до ТОП10 найкращих суперпродуктів, яка 
містить у 3 рази більше білка, ніж м'ясо (близько 70 %) та більше кальцію, 
ніж молоко. Це одне з найбагатших джерел хлорофілу, бета-каротину та 
нуклеїнових кислот з усіх продуктів тваринної та рослинного походження. 
Очищає печінку та нирки від токсинів, зменшує рівень закислення організму 
та знижує рівень поганого холестерину. Завдяки вмісту фенілаланіну 
покращує травлення та пригнічує апетит. Це чисте "зелене золото" для 
нашого організму.

Природний морський колаген, отриманий з дикого лосося - інгредієнт 
виняткової чистоти та концентрації, гарантує затримку процесу старіння 
шкіри, покращує її гідратацію та зменшує видимість зморшок. Крім того, 
він уповільнює запальні процеси, що призводять до пошкодження, болю 
та втрати функціональності суглобів. Гарна,зволожена, молода шкіра та 
відмінний стан суглобів - тепер ця незвичайна комбінація доступна Вам..

 ▪ мідь допомагає підтримувати нормальну пігментацію 
волосся

 ▪ цинк допомагає підтримувати нормальний стан нігтів

 ▪ залізо піклується про правильне зростання волосся

 ▪ екстракт гранату має сильні антиоксидантні 
властивостями

 ▪ біотин допомагає підтримувати нормальний стан 
волосся та шкіри

 ▪ пивні дріжджі містять цінні сірчані амінокислоти: 
метіонін та цистеїн

 ▪ вітаміни А, В2, В6, В12, С та Е сприятливо впливають на 
стан волосся, шкіри та нігтів

HAIR SKIN  
NAILS

BEAUTY  
DETOX

КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ 
СЯЮЧОГО ВОЛОССЯ,
ОКСАМИТОВОЇ 
ШКІРИ І ЗДОРОВИХ
НІГТІВ

СПІРУЛІНА
ЗЕЛЕНИЙ
SUPERFOOD

АКТИВНИЙ
КОЛАГЕН
СКАРБ
ОКЕАНУ



N
U

TR
IC

O
D

E

N
U

TR
IC

O
D

E

153152

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪  ультрасучасна композиція активних 
елементів, створена для тих, хто дбає 
про свою фізичної форми

 ▪ комплексно піклується про 
функціонування суглобів, позитивно 
впливає, як на суглобовий хрящ, так 
і на м'язи та сухожилля, що беруть 
участь у їх роботі

 ▪ містить натуральний, очищений 
морський колаген, який відрізняється 
ідеальною біозасвоюваність

Приймайте 2 капсули на добу, кожного разу запиваючи 
водою.

13,93 г, 15,22 г | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ 
2 X 30 КАПСУЛ | 801018 |

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ багате джерело вітамінів та 
мінералів

 ▪ композиція ідеально 
підібраних інгредієнтів,

 ▪ що впливають на приплив 
фізичної та розумової

 ▪ енергії протягом дня та 
найкращий відпочинок вночі

 ▪ підходить для вегетаріанців 
та веганів

Приймайте по 2 таблетки на ніч, запиваючи 
водою. Приймайте перорально вміст 1 саше 
на день

300 г, 48 г | СИСТЕМА НА 30 
ДНІВ 30 САШЕ + 60 ТАБЛЕТОК, 
ВКРИТИХ ОБОЛОНКОЮ                                        
| 801302 | 

 ▪ колаген є головним будівельним матеріалом сухожиль і 
хрящів, що утворюють суглоби (у добавці використовується 
високоочищений морський колаген, отриманий за 
фармацевтичними стандартами)

 ▪ вітамін C допомагає у правильному виробленні колагену, щоб 
забезпечити належне функціонування хряща та кісток

 ▪ шоломник байкальський є потужним антиоксидантом, 
ефективно захищає суглоби, сухожилля та м'язи.

 ▪ вітамін D допомагає у правильному функціонуванні м'язів, які 
мають істотний вплив на роботу суглобів

 ▪ кальцій необхідний для підтримки здоров'я кісток

 ▪ глюкозаміну сульфат важливий попередник ряду біомолекул, 
у тому числі хондроїтину, одного з основних компонентів 
суглобового хряща

 ▪  хром сприяє підтримці нормального рівня глюкози в крові

 ▪ селен допомагає захистити клітини від окисного стресу

 ▪ залізо бере участь у транспортуванні кисню в організмі

 ▪ піперин з чорного перцю сприяє процесу травлення та всмоктування 
поживних елементів

 ▪ ніацин, пантотенова кислота та рибофлавін, додатково посилені 
кофеїном з гуарани та теїном із зеленого чаю, ліквідують почуття 
апатії та втоми

 ▪ пантотенова кислота впливає на ефективність розумової 
працездатності

 ▪ вітаміни групи B дбають про нервову систему

 ▪ тіамін відповідає за нормальне функціонування серця

 ▪ вітамін Е допомагає захистити клітини від окисного стресу

VITALITY  
BOOST

COLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH  
SYSTEM

СКЛАДОВІ, ЩО 
ЗАДАЮТЬ ЖИТТЮ
ГАРНИЙ РИТМ

РЕВОЛЮЦІЙНІ ДІЄТИЧНІ 
ДОБАВКИ,
ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ГАРНИЙ 
СТАН
СУГЛОБІВ І КІСТОК
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ 100% натурального вітаміну С

 ▪ формула з додаванням цинку,

 ▪ надають сприятливий вплив на 
імунну систему

 ▪ ідеально підходить тим, хто 
страждає від частої застуди, а 
також хто працює фізично та 
постійно тренується

 ▪ зі смаком ацероли та вишні

 ▪ підходить вегетаріанцям та 
веганам

Принимайте по 2 пастилки в день, медленно 
рассасывая.

72 г | СИСТЕМА НА 30 ДНІВ |              
60 ПАСТИЛОК 
801004 |

IMMUNO

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ зручна, рідка форма продукту, що забезпечує

 ▪ краще засвоєння інгредієнтів та практично 
негайна дія

 ▪ розроблено так, що всі інгредієнти доповнюють 
та посилюють свої властивості

 ▪ має чудовий, освіжаючий смак

Щодня прийміть один Vitality Boost, відразу після відкриття, а через 2 
годин прийміть один Magnesium Power, щоб заповнити дефіцит магнію

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

VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM  
POWER

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– Оживлююча ін'єкція

 ▪ екстракт гуарани містить дуже високу дозу кофеїну, який надає 
стимулюючу дію на фізичну та розумову активність, заряджає енергією, 
зменшує сонливість та втому, посилює концентрацію уваги та пам'ять

 ▪ ніацин, пантотенова кислота, рибофлавін відповідають за правильне 
функціонування нервової системи - вони керують енергетичним 
обміном, знімають нервову напругу, позитивно впливають на настрій та 
розумову працездатність

 ▪ екстракт зеленого чаю є природним антиоксидантом, який допомагає 
організму боротися із вільними радикалами

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– Ідеальна рівновага

 ▪ магній відповідає за електролітний баланс, підтримує організм 
при фізичних та психічних навантаженнях, відповідає за правильне 
функціонування нервової та кровоносної системи, а також сприяє 
правильній роботі м'язів

 ▪ вітамін B6 є союзником магнію – збільшує його абсорбцію, також 
підтримує психологічні функції та відповідає за правильний 
енергетичний обмін організму

2 КРОКИ 
КОМПЛЕКСНОЇ 
ПОРЦІЇ ЕНЕРГІЇ

Вітамін C, отриманий з натуральних екстрактів та фруктів ацероли. Ацерола, звана 
ще Барбадоською вишнею, - це суперфрукт, який містить у 30 разів більше вітаміну 
С, ніж лимон. Шипшина, у свою чергу, також багатий біофлавоноїдами, які є 
природними антиоксидантами. Регулярне вживання вітаміну С допомагає дбати про 
імунітет, надає сприятливий вплив на зуби, шкіру, кістки та нервову систему, а також 
захищає клітини від окисного стресу.
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪  багато поживних речовин для 
всієї сім'ї

 ▪ підтримка правильного 
функціонування організму

 ▪ чудове джерело вітамінів для 
вегетаріанців

Дітям старше 4 років: приймати по 1 желейці 
на день. Дорослим: приймати по 2 желейки 
на день.

60 г | 801401 |  
30 МУЛЬТИВІТАМІННИХ 
ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК ДЛЯ 
ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ ЗІ СМАКОМ 
АНАНАСА, ПОЛУБНИКИ І 
АПЕЛЬСИНА

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ підтримує імунітет дітей 
та дорослих, допомагає 
полегшити симптоми застуди 
та грипу

 ▪ смачна формула з прополісом, 
вітаміном С та спеціальною 
комбінацією рослинних 
екстрактів бузини, ехінацеї 
пурпурової

 ▪ підходить для вегетаріанці

Дітям старше 12 років: приймати по 1 
желейці на день. Дорослим: приймати по 2 
желейки на день.

60 г | 801402 |  
30 ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК ДЛЯ 
ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ ЗІ СМАКОМ 
МАЛИНИ

 ▪ прополіс багатий на вітаміни (B1, B2, B5, B6, C, D, E), елементами 
(включаючи магній, цинк, калій, кальцій, марганець, залізо), 
флавоноїдами, терпенами та ароматичними складними ефірами; має 
противірусні, протигрибкові та бактерицидні властивості, завдяки чому 
сприяє зміцненню імунітету та підтримує регенерацію організму

 ▪ бузина є відмінним антиоксидантом, містить, серед іншого, флавоноїди, 
фенольні кислоти, стерини, дубильні речовини та мінеральні солі, 
підтримує процеси очищення організму

 ▪ Ехінацея пурпурна підтримує правильне функціонування імунної 
системи та верхніх дихальних шляхів, допомагає полегшити симптоми 
застуди та грипу

 ▪ вітамін С допомагає у правильному функціонуванні імунної системи та 
захищає клітини від окисного стресу, сприяє зниження втоми та апатії

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ молока та цукру

 ▪ свинячого желатину (на основі пектину)

 ▪ консервантів

 ▪ вітамін С підтримує імунну систему

 ▪ вітамін B3 допомагає підтримувати здоров'я шкіри

 ▪ вітамін В5 позитивно впливає на розумову працездатність

 ▪ вітамін В6 сприяє регуляції гормональної активності

 ▪ вітамін B12 підтримує вироблення червоних кров'яних клітин

 ▪ фолієва кислота необхідна вагітним

Усі вітаміни сприяють зменшенню втоми та депресії, підвищуючи якість 
повсякденного життя дітей, підлітків та дорослих. 

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪  молока та цукру

 ▪ свинячого желатину (на основі пектину)

 ▪ консервантів

PROPOLIS  
PRO GUMMIES

VIT-COMPLETE	 
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

НАТУРАЛЬНИЙ
ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР

ВІТАМІННА БОМБА У 
ФОРМІ СМАЧНИХ
ЖУВАЛЬНИХ 
ЦУКЕРОК

Для дітей та дорослих, які 
хочуть доповнити свій щоденний 
раціон, у тому числі набором 
вітамінів групи В, необхідних для 
правильного функціонування 
організму.

Для дітей та дорослих, які хочуть 
зміцнити свою імунну систему, 
особливо в осінньо-зимовий 
сезон, коли ризик зараження 
значно зростає.
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ чудово заповнює недолік так

 ▪ званого «сонячного» вітаміну, 
необхідного для правильного 
функціонування організму

Детям, старше 4 лет: принимать по 1 
желейке в день. Взрослым: принимать по 2 
желейки в день.

75 г | 801403 |  
30 ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК ДЛЯ 
ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ ЗІ СМАКОМ 
ПОЛУНИЦІ

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ підтримує правильне 
функціонування організму

 ▪ містить омега-3 жирні 
кислоти з лляної олії

 ▪ підходить для вегетаріанців

Діти старше 4-х років: Приймати 1 желейну 
цукерку на день. Дорослі: Приймати 2 желейні 
цукерки на день.

120 г | 801404 |  
30 ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗІ СМАКОМ 
АПЕЛЬСИНА

 ▪ підтримують роботу нервової системи та мозку

 ▪ сприяють підтримці нормального зору

 ▪ дбають про серцево-судинну систему, у тому числі про серце

 ▪ регулюють рівень холестерину в крові

 ▪ зміцнюють імунітет

Альфа-ліноленова кислота (АЛК) відноситься до незамінних ненасиченим 
жирним кислотам (EFA) із групи омега-3. Альфа-ліноленова кислота 
додатково переробляється в організмі кислоти EPA та DHA.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ свинячого желатину (створена на основі пектинів)

 ▪ арахісу, сої та молока

 ▪ штучних барвників, ароматів та консервантів

 ▪ цукрів

Вітамін D3 не тільки допомагає підтримувати здоров'я кісток та зубів, але 
також правильне функціонування м'язів та імунної системи. Його тривалий 
дефіцит може порушити фізіологічний баланс організму і привести до 
багатьох серйозних хронічних захворювань. Найважливішим джерелом 
вітаміну D3 є шкіра, де він синтезується під впливом сонячного світла, 
тому осінні зимові місяці, і навіть протягом усього року, в низьких районах 
сонячною активністю додатковий прийом вітаміну D має вирішальне 
значення.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ молока

 ▪ свинячого желатину (на основі пектину)

 ▪ консервантів

O!	MEGA-3	 
GUMMIES

VIT-D3	 
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

КИСЛОТИ ОМЕГА-3 
НЕОБХІДНІ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОРГАНІЗМУ

ДРАГОЦЕННЫЙ 
«СОЛНЕЧНЫЙ» 
ВИТАМИН

Для дітей та дорослих, які хочуть 
заповнити дефіцит вітаміну D3, 
зміцнити імунітет і подбати про 
кісткову і м'язової тканини.

Для тих, хто хоче заповнити 
дієту необхідними ненасиченими 
жирними кислотами омега-3. 
Ідеальний для тих, хто хоче 
зміцнити імунітет та підтримати 
функціонування нервової та 
кровоносної системи.

400 IU  
per dose
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ комплексне відновлення 
природної мікрофлори 
кишечника

 ▪ всебічний, позитивний вплив 
на організм, особливо на 
травну систему

 ▪ підходить вегетаріанцям

Діти старше 4-х років: Приймати 1 желейну 
цукерку на день. Дорослі: Приймати 1-2 
желейні цукерки на день.

60 г | 801405 |  
30 ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК ДЛЯ 
ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ З СМАКОМ 
ПОЛУНИЦІ І АПЕЛЬСИНА

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ чудове джерело вітаміну D

 ▪ для здорових зубів та міцних 
кісток

 ▪ з додаванням кальцію

Приймайте по 1 желейній цукерці на день.

66 г | 801406 |  
30 ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ З 
ЛИМОННИМСМАКОМ

 ▪ за правильний рівень кальцію в крові

 ▪ за міцні кістки та здорові зуби

 ▪ за ефективну роботу м'язів

 ▪ за правильне функціонування імунної системи

 ▪ за стимулювання процесу розподілу клітин

 ▪ за адекватне засвоєння кальцію та фосфору

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ 

 ▪ свинячого желатину (створена на основі пектинів)

 ▪ арахісу, сої та молока

 ▪ штучних барвників, ароматів та консервантів

 ▪ цукрів

Зміна навколишнього середовища та раціону несприятливо впливає 
на бактеріальну флору кишечника. Порушення його балансу, тобто 
дисбактеріоз, - призводить до проблем із травленням, дискомфорту у 
шлунково-кишковому тракті та непереносимості споживаних продуктів. 
Застосування Probiotic Gummies під час переїздів знизить ризик 
виникнення цих симптомів, а також полегшить перетравлення місцевих 
страв, що дозволить вам повною мірою насолодитися подорожі.

У кожній желейній цукерці міститься до 2,5 мільярда одиниць 
ідентифікованого штаму пробіотичних бактерій Bacillus coaгуlans. Їх 
довговічність робить їх стійкими до кислого шлункового соку і вони 
не перетравлюються, завдяки чому пом'якшують перебіг захворювань 
травного тракту, таких як запор або діарея

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ свинячого желатину (створена на основі пектинів)

 ▪ арахісу, сої та молока

 ▪ штучних барвників, ароматів та консервантів

 ▪ цукрів

HEALTHY  
BONES  
GUMMIES

PROBIOTIC  
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

ЗА ЯКІ ПРОЦЕСИ 
ВІДПОВІДАЄ
ВІТАМІН D?

ДОПОМОГА
ОРГАНІЗМУ
ПІД ЧАС
ПОДОРОЖЕЙ

Для дітей та дорослих, які 
страждають від проблем 
з травленням, викликаних, 
серед іншого стресом, зміною 
навколишнього середовища та 
дієти, а також антибіотикотерапія.

Для тих, кому необхідно зміцнити 
зуби та кістки, а також заповнити 
нестача вітаміну D в організмі.
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ на основі амінокислот BCAA

 ▪ відмінна підтримка для 
спортсменів та активних 
людей

 ▪ підтримує під час тренування 
та покращує відновлення 
після

 ▪ підходить для вегетаріанців

Приймати 2 желейки на день.

114 г | 801408 |  
30 ЖУВАЛЬНИХ ЦУКЕРОК 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ З СМАКОМ 
АПЕЛЬСИНА

Коли результати занять у тренажерному залі незадовольняють, BCAA 
приходять на допомогу - поєднання трьох амінокислот L-лейцин, 
L-ізолейцин та L-валін у оптимальному співвідношенні 2:1:1), 
допомагають нарощувати та відновлювати м'язову тканину. Оскільки 
жодна з цих речовин не виробляється в нашому організмі самостійно, 
то необхідно отримувати їх у вигляді дієтичної добавки, щоб допомогти 
організму у процесі моделювання спортивної фігури.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ молока та цукру

 ▪ свинячого желатину (на основі пектину)

 ▪ консервантів

STRONG  
MUSCLE  
GUMMIES

ДЛЯ КОГО?

ДОБАВКА 
ЧЕМПІОНІВ ДЛЯ
АТЛЕТИЧНОЇ 
СТАТУРИ

Для спортсменів та активних 
людей, які хочуть подбати про 
якість тренувань та покращити 
свої результати.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ ідеальна композиція активних 
компонентів, що підтримують 
здоровий зір

 ▪ з лютеїном та зеаксантином

 ▪ підходить вегетаріанцям

Приймайте 1 желейну цукерку на день.

90 г | 801411 |  
30 ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗІ СМАКОМ 
АПЕЛЬСИНА

EYE PROTECT  
GUMMIES

 ▪ лютеїн та зеаксантин є основними пігментами, знайденими у жовтій 
плямі, яка покращує гостроту зору та захищає сітківку від пошкоджень, 
що завдає синє світло

 ▪ цинк допомагає підтримувати нормальний зір, а також сприяє 
метаболізму вітаміну А

 ▪ вітаміни Е та С допомагають захистити клітини від окисного стресу, що 
позитивно позначається на підтримці гарного зору

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ свинячого желатину (створена на основі пектинів)

 ▪ арахісу, сої та молока

 ▪ штучних барвників, ароматів та консервантів

 ▪ цукрів

ПІДТРИМКА
ГАРНОГО ЗОРУ

Для людей, які дбають про свій 
зір. Ідеальна для тих, хто багато 
часу проводить перед екраном 
комп'ютера, знаходиться при 
штучному освітленні та часто 
відчуває дискомфорт, пов'язаний зі 
втомою очей.

ДЛЯ КОГО?
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ з натуральними екстрактами 
для ідеальної фігури

 ▪ містить кетони малини 
високої якості

 ▪ підходить вегетаріанцям

Приймати 2 желейні цукерки щодня.

112 г | 801410 |  
28 ЖЕЛЕЙНИХ ЦУКЕРОК ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ ЗІ СМАКОМ ЯБЛУКА

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ на основі кон'югованої 
лінолевої кислоти (CLA)

 ▪ підтримує роботу над 
стрункою фігурою

 ▪ підходить для вегетаріанців

Приймати 1 желейку щодня..

117 г | 801409 |  
30 ЖУВАЛЬНИХ ЦУКЕРОК ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ ЗІ СМАКОМ ВИШНІ

Кон'югована лінолева кислота (CLA) зазвичай використовується 
людьми, які займаються спортом та дотримуються низькокалорійної 
дієти, оскільки вона сприяє спалюванню жиру і впливає на здоров'я. У 
поєднанні з регулярними тренуваннями та здоровим харчуванням, він 
стане вашим союзником на шляху до прекрасної фігури

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ молока та цукру

 ▪ свинячого желатину (на основі пектину)

 ▪ консервантів

 ▪ хлорогенова кислота, що міститься в екстракті зеленого чаю, знижує 
кількість накопичених вуглеводів та жирів в організмі та сприяє 
спалюванню жирової тканини. Цей ефект додатково посилюється за 
рахунок кофеїну, який стимулює метаболізм

 ▪ екстракт Гарцинії камбоджійської, що є джерелом гідроксицитринової 
кислоти (ГКА), уповільнює вироблення жиру в організмі

 ▪ екстракт малинових кетонів сприяє зменшенню жирових відкладень та 
підтримує спалювання накопичених, крім того, прискорює обмін речовин 
та регулює рівень глюкози в крові

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ свинячого желатину (створена на основі пектинів)

 ▪ арахісу, сої та молока

 ▪ штучних барвників, ароматів та консервантів

 ▪ цукрів

FIT LINE  
GUMMIES

PERFECT  
SLIM  
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

НА ШЛЯХУ
ДО ІДЕАЛЬНОЇ
ФІГУРИ

РЕЦЕПТ
НАТУРАЛЬНОЇ
КРАСИ

Для кожного, хто хоче природним 
та приємним способом позбутися 
зайвої ваги та поправити своє 
здоров'я.

Для активних людей, людей, 
що дотримуються дієти, охочих 
покращити свій життєвий тонус.
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ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 ▪ чудове джерело енергії для 
активних людей

 ▪ підтримує витривалість під 
час тренування

 ▪ підтримує процеси регенерації

 ▪ допомагає зберегти струнку 
фігуру

 ▪ підходить для вегетаріанців

Приймати 2 желейні цукерки щодня.

117 г | 801407 |  
30 ЖУВАЛЬНИХ ЦУКЕРОК 
З СМАКОМ ЧОРНИЦІ ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ

ENERGY  
KICK  
GUMMIES

Energy Kick Gummies містять L-карнітин, який відповідає за транспортування 
жирних кислот у мітохондрії, де вони перетворюються в енергію, необхідну 
для правильного функціонування клітин організму. Завдяки своїм 
властивостям він дуже популярний серед спортсменів, які хочуть підвищити 
витривалість під час тренувань та покращити процеси регенерації після 
тренування.

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА НЕ МІСТИТЬ: 

 ▪ молока та цукру

 ▪ свинячого желатину (на основі пектину)

 ▪ консервантів

ДЛЯ КОГО?

ЖИР, ЯКИЙ 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ
В ЕНЕРГІЮ

Для всіх, кому потрібно 
зарядитись енергією під час 
тренування.
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ВИ НА 
НИЗКОВУГЛІВОДНІЙ, 
КЕТО, ПАЛЕО, 
ВЕГАНСЬКІЙ ДІЄТІ? ЦЕ 
НЕ ВАЖЛИВО, ТОМУ 
ЩО KONJAC
СУПЕРПРОДУКТ

ЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ 
З АРОМАТАМИ,
ТЕКСТУРАМИ 
І ДОБАВКАМИ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
СМАЧНИХ БЛЮД БЕЗ
ДОДАТКОВИХ 
КАЛОРІЙ

Konjac 
ONE WEEK 
PACK
SUPERFOOD

Konjac  
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 г | 807003 | 200 г | 807005 | 200 г | 807004 | 200 г | 807002 | 200 г | 807001 |

Konjac  
PENNE
SUPERFOOD

Konjac  
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

Konjac  
SPAGHETTI
SUPERFOOD

Konjac  
RICE
SUPERFOOD

7 × 200 г | 807006 |

У 	 Н А БО Р І 	 Д ЕШЕВШЕ

KONJAC SUPERFOOD

Здорова альтернатива традиційної пасти та рису. Втамовує голод, а 
завдяки великій кількості клітковини дозволяє їсти скільки душі завгодно та 
покращує перистальтику кишечника. Обов'язково спробуйте приготувати 
його у своїй кухні. 

 ▪ низькокалорійний

 ▪ відмінно підходить для обідів, салатів або солодких десертів

 ▪ готовий протягом 2 хвилин

 ▪ ідеальний для учасників програми FIT6

ПРОДУКТИ НЕ МІСТЯТЬ:

 ▪ цукор, жир, злаки, глютен, сою, інгредієнти тваринного походження

СТВОРЮЙТЕ СВІЙ ВЛАСНИЙ MEGASET 

Головне, щоб правильне харчування стало звичкою. Саме тому ми даємо 
вам можливість створити ідеальний набір протягом усього тижня. Ви 
самі вирішуєте, що входитиме в набір. Ви можете вибирати із п'яти видів 
продукту konjac і щодня додавати в свою тарілку нову порцію здоров'я
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ПРОФІЛАКТИКА ЗАПАЛЕНЬ

 ▪ мінімізація запалення організму

 ▪ зменшення обсягів тіла

 ▪ втрата ваги

 ▪ покращення самопочуття

 ▪ відчуття легкості

 ▪ покращення загального стану 
здоров'я

ВТРАТА ВАГИ

 ▪ подальша детоксикація та 
очищення організму

 ▪ втрата ваги

 ▪ запобігання втраті пружності 
тіла

 ▪ зменшення видимості целюліту

 ▪ збереження м'язової маси

 ▪ покращення самопочуття та 
життєздатності

 ▪ забезпечення організму

 ▪ необхідними

ТОНІФІКАЦІЯ

 ▪ стимуляція приросту м'язової 
маси

ПІДТРИМКА

 ▪ стабілізація ваги без ефекту 
йо-йо 

 ▪ закріплення навичок здорового 
харчування

 ▪ поступова підготовка організму 
до прийому всіх видів харчових 
продуктів 

 ▪ пристосування організму бути 
більш „толерантним”, щоб мати 
можливість застосовувати 
менш суворі дієтичні принципи 

 ▪ уникнення утворення набряків 
та затримки рідини в організм 
для нормалізації обміну 
речовин

ЦІЛІ КОЖНОГО ЕТАПУ

МОБІЛЬНИЙ
ПОМОЧНИК
ПРИ СХУДНЕННІ

Програма FIT6 – інноваційний метод 
зниження ваги, створений спеціалістами 
в галузі клінічної дієтології. Його мета 
– не тільки скинути зайві кілограми, але 
й покращити якість життя, здоров'я та 
самопочуття. Більше на сайті: ua.fmworld.com

Інноваційна ДІЄТИЧНА	ПРОГРАМА,
яка гарантує природну втрату
ваги без ефекту йо-йо

6	КРОКІВ	до ідеальної фігури

Ми знаємо, наскільки важлива підтримка та мотивація. Саме через відсутність цих 
факторів ми часто перериваємо процес схуднення та з почуттям безпорадності 
повертаємось до старих шкідливих звичок. Враховуючи це, разом із програмою ми 
створили спільноту програми FIT6 – простір, в якому кожен учасник може ділитися 
своїми труднощами, думками та результатами.

Схуднення - складний процес для організму, навіть якщо ти цього фізично не 
відчуваєш. Тому програма FIT6 забезпечує організм високоякісними, поживними 
речовинами у вигляді інноваційних дієтичних добавок NUTRICODE. Для кожного 
етапу схуднення призначається інший набір продуктів, що ідеально відповідає 
проблемам організму на даному етапі.

Програма складається з трьох етапів, поділених на шість кроків, та 
додаткового етапу, під час якого учасник перемикається на так звану 
стабілізаційну дієту. Кожен крок – місяць. Тривалість дієти залежить 
від того, наскільки треба схуднути. Чим більше ваги необхідно 
скинути, тим більше кроків треба буде зробити. У будь-який 
момент можна відмовитися від дієти та розпочати 2-місячний курс 
підтримки

Протягом усієї програми FIT6 кожен учасник зможе скористатися консультацією 
клінічного дієтолога, опікуна програми FIT6 у Польщі. Він буде контролювати та 
аналізувати результати, давати відповідні вказівки та розсіювати всі сумніви.

Додатково у нас є веб-сайт, на якому можна знайти багато натхнення та ідей з 
харчування. А наші акаунти в Instagram та Facebook, містять цікаву інформацію та 
новини зі світу дієтології. Приєднавшись до FIT6, Ви переконайтеся, що схуднення 
ніколи не було більш приємним, легким і смачним.

ДІЛІТЬСЯ,
МОТИВУЙТЕ

НЕОБХІДНІ
ДЛЯ ЖИТТЯ
КОМПОНЕНТИ

ПРОФЕСІЙНА
ПІДТРИМКА

ДЖЕРЕЛО 
РЕЦЕПТІВ

Р Е В О Л Ю Ц І Я  У  С В І Т І  С Х У Д Н Е Н Н Я
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FITGYM виник з необхідності реагувати на тих, 
хто приходить до нас з метою схуднення, та хто 
займається фізичними вправами.

ЦЕ ВИНИКАЄ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ 
ЕФЕКТИВНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ 

СХУДНЕННЯ БЕЗ ВПЛИВУ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Після успіху програми FIT6 
ми виявили, що були групи, 
виключені для занять фізичними 
вправами, та наша програма не 
підходила. Є також клієнти FIT6, 
у яких через деякий час застій 
у втраті ваги, інші, які мають 
намір привести себе в тонус 
після втрати кількох кг. FITGYM 
представляє себе як рішення для 
всіх цих випадків...

 ▪ Програма самостійного застосування, що сприяє зниженню ваги під час 
виконання вправ.

 ▪ Належить до тих, хто хоче схуднути та регулярно займається фізичними 
вправами не рідше 2 разів на тиждень.

 ▪ Він побудований у 3 послідовних етапи (ЕТАП   І, ЕТАП II та ЕТАП III) по 30 
днів кожний.

 ▪ Кожна послідовність повторюється циклічно, доки ви не досягнете своєї 
мети.

 ▪ Після досягнення мети приступає до технічного обслуговування.

 ▪ Технічне обслуговування триває 60 днів і ділиться на ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ I та ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ II.

 ▪ Дієта заснована на продуктах натурального походження та зі зменшенням 
кількості оброблених харчових продуктів. Вміст вуглеводів та структура 
харчового дня дозволяють займатися фізичними вправами з урахуванням 
тонусу та хорошого відновлення

 ▪ Навчання, що супроводжує програму, має бути індивідуальним та 
адаптованим до клінічного стану кожного з них. Проте FM World 
Portugal надає відеоуроки, доступні на вкладці "Навчання". Це прості та 
легкі у виконанні вправи, які можна виконувати вдома та без будь-яких 
матеріалів/тренажерів. Ці тренування були розроблені таким чином, щоб 
кожен міг мати до них доступ навіть для тих, хто ніколи не тренувався. 
Вони діляться на 3 рівня інтенсивності, і ваш вибір залежить від вашої 
звички до тренуванням:

 ▪ ▪ Початківець підходить для тих, хто веде сидячий спосіб життя або 
помірно тренується, менше 3 разів на тиждень, по 30 хвилин за сеанс.

 ▪ Проміжний рівень підходить для тих, хто практикує помірні / енергійні 
фізичні вправи 3 рази на тиждень, по 30 хвилин на сеанс протягом 3 
місяців.

 ▪ Просунутий підходить для тих, хто інтенсивно тренується 3 рази на 
тиждень по 30 хвилин протягом 3 місяців.

 ▪ Ви можете налаштувати інтенсивність вибраного рівня після тестування 
першого сеансу.

 ▪ Сприяє втраті жирової маси

 ▪ Стимулювати тонізацію

 ▪ Зберегти М'язову Масу

 ▪ Забезпечення продуктивності

 ▪ Поліпшити відновлення м'язів

Програма побудована таким чином, щоб максимізувати результати за 
рахунок:

 ▪ Простої у приготуванні їжі, яка включає: натуральні продукти, 
доступні в будь-якому місці, рецепти, які легко приготувати та 
адаптувати до вашого смаку та порядку дня.

 ▪ Харчові добавки, які легко взяти з собою куди завгодно, 
приємними смаками та відомим та доведеним ефективним 
дією.

 ▪ Короткий, ефективний та продуманий план тренувань, який 
можна виконувати де б ви не знаходилися. Тренінги доступні на 
відео та не вимагають спеціального матеріалу

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

THE FITGYM 
ПРОГРАМА 
НАПРЯМЛЕНА:

П І Д Т Я Г Н У Т Е  Т І Л О  Щ Е 
Н І К О Л И

Н Е  К О Ш Т У В А Л О  Т А К 
Д Е Ш Е В О !

У  F I T  G Y M  М И 
В И К О Р И С Т О В У Є М О 

В А Ш  М Е Т А Б О Л І З М  В 
В А Ш У  К О Р И С Т Ь



Pure Royal

Ласкаво просимо до чарівного світу ароматів Pure Royal. 
На наступних сторінках ви знайдете всі свої улюблені 

аромати із цієї лінійки. Пориньте у світ улюблених парфумів 
і знайдіть продукт, який Вам підходить. Ми змінюємося на 

краще кожен день - для вас....
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Це найбільше та різноманітне сімейство ароматів. Квіткові композиції 
створюють свіжі, неземні та ніжні букети, які порадують кожну жінку. Ви 
можете піти далі та експериментувати з ароматами, змінюючи їх залежно 
від випадку. Романтична природа цих парфумів ідеально підкреслює всю 
глибину та ніжність жіночої натури..

Соковиті фрукти утворюють надзвичайно освіжаюче сімейство ароматів, що 
дають відчуття свіжості та дивовижний заряд енергії. Вони підкреслюють 
Ваш темперамент, комунікабельність та життєрадісність, а також піднімають 
настрій. Ідеально підходять для людей, які люблять життя, активний спосіб 
життя та відчувати себе комфортно.

Теплі та глибокі ноти у поєднанні з вишуканими акордами створюють 
елегантне та витончене сімейство ароматів. Багато хто з них 
використовувався для створення парфумів у давнину. Їх вирізняє смолистий, 
лісовий аромат. Ці суворі, таємничі та благородні композиції додають 
впевненості у собі.

Аромати, що асоціюються з країнами Далекого Сходу, нагадують екзотичні 
подорожі, загадкові місця та інтригуючі ситуації. Це композиції з теплими 
та екзотичними акордами. Вони з'являються як солодкі, і димні нотки. Вони 
ідеально підходять для осінніх та зимових днів або особливих випадків.

Винятково інтригуюче сімейство ароматів, в якому переважають лісові, 
трав'яні та зелені акорди. Його назва походить від фр. «папороть». Створені 
з думкою про тих, хто цінує класику та прив'язаний до традиційних канонів 
краси. Це композиції, які відмінно підкреслюють професіоналізм та стиль.

У цьому сімействі переважають сміливі, сильні та шикарні композиції. Вони 
нагадують запах шовкових шарфів та елегантних рукавичок. Пульсуючі 
деревні та трав'яні нотки надають їм чистого, свіжого аромату, який 
привертає увагу і додає впевненості. Підходить для людей із сильним 
характером,інтригуючих та чуттєвих. 

КВІТКОВІ

ДУЖЕ ЖІНОЧНІ

ЦИТРУСОВІ 

СВІЖІ ТА НАПОВНЮЮЧІ ЕНЕРГІЄЮ

ФУЖЕРНІ

СПОКУСЛИВІ ТА КЛАСИЧНІ

ДЕРЕВНІ

ВИШУКАНІ І СТИЛЬНІ

СХІДНІ

СИЛЬНІ І НЕПРИБОРКАНІ

ШИПРОВІ

ЧУТТЄВІ І СПОКУСЛИВІ
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ПАРФУМИ 
PURE	ROYAL	501

Оригінальне поєднання ароматів, яке порадує навіть найвибагливішого поціновувача. Ми віддаємо шану 
класичним акордам благородного сорту болгарської троянди, яка у поєднанні з чарівною травневою конвалією 
і унікальними квітами глоду надає надзвичайно чуттєвого характеру серцю аромату.

КВІТКОВИЙ
чуттєвий та романтичний

З ФУЖЕРНОЮ НОТОЮ

Характер:

 ▪ витончений, захоплюючий

Ноти аромату:

 ▪ Верхні: малина, грейпфрут, слива, 
чорна смородина, давана, рожевий 
перець

 ▪  Серця: кипарис, глід, троянда, 
конвалія, чорнобривці, ромашка, герань

 ▪ Базові: ваніль, кедр, бензоїн, орхідея, 
шоколад, пачулі, циветта, амбра, 
кіпріол, гурман, мускус, сантаманол, 
лабданум

50 мл | Концентрація  аромакопозиту: 
20% 
170501 | 
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БАГАТА 
КОМПОЗИЦІЯ

ПАРФУМИ 
PURE	ROYAL	500

Багата композиція парфумів PURE ROYAL 500, що здається неоднорідною 
та контрастною, створює дивовижну історію. Вона починається свіжими та 
яскравими нотами цитрусових та гальбануму, супроводжується виразною 
ангеликою та шафраном. Потім відкривається серце аромату - квітковий 
букет із запашною миррою. Наприкінці він набуває свого фінального 
характеру, демонструючи свою справжню велич, яким зобов'язаний 
дерев'яним акордам. 

Аромати Golden Edition містять вишуканіші інгредієнти, ніж парфуми-
партнери Pure Royal, і мають більше особистих якостей.

ДЕРЕВНІ
витончений та стильний

З ЦИТРУСОВИМИ НОТАМИ

Характер:

 ▪  величний і сяючий

Ноти аромату:

 ▪ Верхні: ангеліка, шафран, 
лайм, гальбанум, цедра лайма, 
мандарин

 ▪  Серця: жасмин, геліотроп, 
мирра, морква, ірис

 ▪ Базові: сандал, ваніль, 
лабданум, дубовий мох, шкіра, 
ветер гаїтян, мускус

50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20% 
170500 | 
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НОВИНКИ

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%

ШИПРОВИЙ
звабливий і спокусливий

З НОТКОЮ ФРУКТІВ

PURE ROYAL 940
170940 | 
Характер: 
яскравий, освіжаючий, Небесний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лимон, 
мандарин, груша, яблуко                                        
Серця: жасмин, морський бриз, 
фрезія, троянда, водяна конвалія                          
Базові: білий мускус, сандалове дерево, 
мох, сухе дерево, амброксан

З КВІТКОВОЮ НОТКОЮ

PURE ROYAL 944
170944 | 
Характер: 
зачаровуючий, сучасний
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, бергамот, 
вишня, аніс, рожевий перець                                                                 
Серця: троянда, цикламен, 
жасмин, альдегідні ноти, ніжні 
зелені ноти з відтінком вербени                                     
Базові: перуанський бальзам, ванілін, 
кристалізований цукор, ноти дерева 
і пудри, ароматичні ноти дерева і 
фруктів

КВІТКОВИЙ
чуттєвий та романтичний

З НОТКОЮ ФРУКТІВ

PURE ROYAL 937
170937 | 
Характер: 
Чарівний, пристрасний
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець, 
чорна смородина, груша                                        
Серця: троянда, геліотроп, жасмин 
Базові: ваніль, мускус, кедрове дерево

ЗІ СХІДНОЮ НОТКОЮ

PURE ROYAL 938
170938 | 
Характер: 
авангардний, вишуканий, повний життя
Ноти аромату: 
Верхні: цитрусові, рожевий 
перець, бруньки чорної смородини                                                                 
Серця: жасмин                                       
Базові: ваніль, амбра

PURE ROYAL 942
170942 | 
Характер: 
грайливий, унікальний, радісний
Ноти аромату: 
Верхні: імбир, жовтий мандарин, квітка 
апельсина
Серця: жасмин, пачулі, фіалка
Базові: тубероза, мускус, сандалове 
дерево

СХІДНИЙ
сильний і неприборканий

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 935
170935 | 
Характер: 
харизматичний, яскравий, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: квітка геліотропа, кориця, 
кашмеран
Серця: амбра, слива, ноти шкіри
Базові: ваніль, боби тонка, пачулі

З КВІТКОВОЮ НОТКОЮ

PURE ROYAL 943
170943 | 
Характер: 
заманливо, оптимістично, як весняний 
ранок
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, бруньки смородини
Серця: жасмин, магнолія, півонія
Базові: мускус, ладан

ФУЖЕРНІ
Спокусливі та класичні

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 936
170936 | 
Характер: 
Бездоганний, унікальний, 
неприборканий
Ноти аромату: 
Верхні: лаванда, імбир, мандарин, 
базилік
Серця: ладанник, кардамон, кориця, 
герань
Базові: боби тонка, пачулі, сандалове 
дерево, ноти шкіри

ДЕРЕВНІ
витончені та стильні

З КВІТКОВОЮ НОТКОЮ

PURE ROYAL 939
170939 | 
Характер: 
інтригуючий, сонячний, 
багатовимірний
Ноти аромату: 
Верхні: лайм
Серця: жасмин, троянда
Базові: мускус, бензоїн, амбра

PURE ROYAL 941
170941 | 
Характер:  
упевнений, з характером
Ноти аромату: 
Верхні: кокос, персик, кориця, зелені 
ноти
Серця: фіалка, гедіон, троянда
Базові: австралійський сандал, мускус, 
амброксан, сушена деревина
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ПАРФУМИ 
PURE
ROYAL
50 мл | Концентрація аромакопозиту: 
20%

КВІТКОВІ
чуттєві та романтичні

З ШИПРОВОЮ НОТОЙ

PURE ROYAL 908
170908 | 
Характер: 
елегантний, свіжий, як ранковий сад 
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, коріандр, слива 
Серця: жасмин, троянда, півонія, замша 
Базові: пачулі, насіння амбретти, мох, 
бурштин

PURE ROYAL 970
170970 | 
Характер: 
шовковистий, класичний
Ноти аромату: 
Верхні: іланг-іланг, зелені ноти, 
троянда, фруктові ноти
Серця: геліотроп, квітка персика, світла 
деревина
Базові: фіалка, деревні та амброві ноти, 
мускус 

PURE ROYAL 971
170971 | 
Характер: 
витончений, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: перець, коріандр, ревінь 
Серця: гарденія, тубероза, 
жасмин, гвоздика, конвалія                                                    
Базові: амбра, ветивер, шкіра

PURE ROYAL 976
170976 | 
Характер:  
свіжий, виразний
Ноти аромату: 
Верхні: абрикос, мандарин, апельсин
Серця: жасмин, неролі, квіти апельсина
Базові: мускус, пачулі, ваніль

З ШИПРОВОЮ НИТКОЮ

PURE ROYAL 989
170989 | 
Характер: 
Захоплюючий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: цитрусові, свіжі, фруктові
Серця: квіткові, деревні
Базові: м'яка амбра, мускус

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 909
170909 | 
Характер:  
свіжий, із хижим елементом
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, мандарин, мед, ром
Серця: орхідея, магнолія, жасмин, 
троянда, квіти апельсина, геліотроп 
Базові: сандалове дерево, цитруси, 
мирра, перуанський бальзам, шкіра, 
ваніль

PURE ROYAL 915
170915 | 
Характер: 
соковитий, солодкий, повітряний
Ноти аромату: 
Верхні: гіацинт, гвоздика
Серця: травневий конвалія, жасмин, 
шипшина
Базові: біла амбра, мускус

PURE ROYAL 922
170922 | 
Характер: 
загадковий, глибокий
Ноти аромату: 
Верхні: флердоранж, листові ноти, 
гвоздика
Серця: іланг-іланг, жасмин, троянда
Базові: кедр, мускус, амбра

PURE ROYAL 979
170979 | 
Характер:  
чуттєвий, сміливий
Ноти аромату: 
Верхні: мигдаль
Серця: тубероза, 
троянда, насіння амбрети                                                       
Базові: ваніль, ірис, мускус

PURE ROYAL 996
170996 | 
Характер:  
сонячний, як весняний ранок, чарівний
Ноти аромату: 
Верхні: диня, зелені ноти, альдегід, 
чебрець, жовтий мандарин, вишня, 
троянда
Серця: фрезія, глід, морський бриз, 
конвалія, сонячні ноти, свіжі квіти, 
квітка апельсина
Базові: боби Тонка, кумарин, 
австралійський сандал, ваніль, мускус, 
кедр

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 918
170918 | 
Характер: 
яскравий, свіжий
Ноти аромату: 
Ноти аромату:
Верхні: ревінь, лист персика
Серця: фіалка, троянда

Базові: світле дерево, мускус

З ЦИТРУСОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 921
170921 | 
Характер: 
сліпучий, енергійний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, каламондін, апельсин
Серця: гібіскус, квітка лотоса, 
флердоранж, жасмин
Базові: ваніль, ладанник, кедрове дерево, 
мед

PURE ROYAL 994
170994 | 
Характер: 
лагідний, надихаючий
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, лимон, чорна 
смородина
Серця: жасмин, троянда, апельсиновий 
колір
Базові: кедр, мускус, сандалове дерево

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 929
170929 | 
Характер: 
теплий, радісний, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: півонія, яблуко, фруктові ноти, 
цитрусові ноти
Серця: дамаська троянда, гвоздика, 
жасмин
Базові: білий мускус, амбра, мох, шкіра

PURE ROYAL 983
170983 | 
Характер: 
радісний, апетитний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, рожеві ягоди, чорна 
смородина, екзотичні фрукти
Серця: фіалка, фрезія, троянда, мімоза, 
конвалія
Базові: персик, амбра, мускус, суха
деревина

PURE ROYAL 984
170984 | 
Характер: 
смачний, чарівний, радісний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, груша, подрібнені 
листя
Серця: квітка груші, жасмин
Базові: амбра, дорогоцінний мускус

PURE ROYAL 985
170985 | 
Характер: 
витончений, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, рожеве помело,
журавлина
Серця: світла деревина, мускус

ІЗ СОЛОДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 934
170934 | 
Характер:  
делікатний, постійний
Ноти аромату: 
Верхні: мед, апельсин, вишня 
Серця: жасмин, троянда, апельсинове 
дерево, конвалія, гвоздика
Базові: сандал, кипарис, кокос, 
карамель, кедр, шкірка персика, мускус

PURE ROYAL 975
170975 | 
Характер:  
кокетливий, смачний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, апельсин, виноград 
Серця: жасмин, фрезія, кардамон, 
магнолія, шафран, рожевий перець, 
рожева есенція
Базові: пачулі, боби тонка, дубовий мох, 
кедр, шкірка персика, амбра, мускус, 
цукор
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ЦИТРУСОВІ
свіжі та наповнюючі енергією

З НОТАМИ ЛАЙМУ

PURE ROYAL 911
170911 | 
Характер: 
позитивний, полонить ноткою лайма 
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, бергамот, лайм, 
базилік, лимон
Серця: чебрець, бузок, жасмин, ірис 
Базові: ветивер, пачулі, кедрове дерево, 
лабданум, мускус

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 903
170903 | 
Характер: 
заряджає енергією, позитивний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, бергамот, лимон, 
петігрейн, розмарин
Серця: неролі, квіти апельсина, жасмин
Базові: кедр, мускус, персик

З ВІДТІНКОМ МОРСЬКОЇ 
СОЛІ

PURE ROYAL 982
170982 | 
Характер: 
свіжий, як морський бриз, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, бергамот, іланг-іланг, 
лимон, петрітен
Серця: жасмин, конвалія, цвіт 
апельсина
Базові: бензоїн, мох, кедр, мускус

З ШИПРОВОЮ НОТОЙ

PURE ROYAL 902
170902 | 
Характер: 
свіжий; яскравий;такий, що заряджає 
енергією
Ноти аромату: 
Верхні ноти: мандарин, бергамот, 
лимон
Серця: петігрейн, квіти апельсина, 
перець
Базові: кедр, мускус, мох

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Характер: 
серйозний з яскравим акцентом
Ноти аромату:  
Верхні: апельсин, мандарин, шавлія
Серця: жасмин, квітка апельсина, 
Базові: мед, сонячні ноти

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Характер:  
освіжаючий, ігристий, солодки
Ноти аромату:  
Верхні: бергамот, зелені ноти, солоні 
ноти
Серця: шавлія, фруктові ноти, квіткові 
ноти
Базові: ноти, амбра, мускус

З ДЕРЕВНОЮ НОТОЮ

PURE ROYAL 981
170981 | 
Характер: 
повний життя, яскравий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лимон, петігрен
Серця: неролі, ялівець, біла квітка
Базові: апельсинове дерево, біла 
деревина, мускус

СХІДНІ
сильні та невгамовні

З НОТАМИ СПЕЦІЙ

PURE ROYAL 906
170906 | 
Характер: 
вогненний, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, нектарин, імбир
Серця: жасмин, гвоздика, листя
кориці, розмарин, геліотроп
Базові: ваніль, боби тонка, кедрове
дерево, тютюн, пачулі

З ШИПРОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 925
170925 | 
Характер: 
діловий, сучасний
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, шавлія, неролі
Серця: мускатний горіх, лілія, пряні 
ноти
Базові: дубовий мох, амбра, кедр, білий 
мускус

PURE ROYAL 926
170926 | 
Характер: 
зрілий, певний
Ноти аромату: 
Верхні: шафран, чебрець, малина
Серця: жасмин, ладан, кедрове дерево, 
ваніль
Базові: древесні ноти, амбра, шкіра, мох

З ФУЖЕРНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 927
170927 | 
Характер: 
безкомпромісний, зрілий
Ноти аромату: 
Верхні: рожеві ягоди, бергамот, 
вербена, кмин
Серця: перець, ірис, троянда, 
мускатний горіх
Базові: пачулі, ваніль, амбра, тваринні 
ноти

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 904
170904 | 
Характер: 
бунтарський, сміливий, жвавий
Ноти аромату: 
Верхні: кмин, кардамон, цикламен
Серця: ладан, ірис, земляні ноти 
Базові: мускус, шкіра, сандал

PURE ROYAL 905
170905 | 
Характер: 
балансуючий між sacrum та profanum
Ноти аромату: 
Верхні: слива, малина, ревінь, гранат, 
гвоздика
Серця: рожевий перець, жасмин,
опопонакс, пачулі, лілія
Базові: гваякове дерево, кедрове
дерево, пероба, ладан, ваніль

PURE ROYAL 974
170974 | 
Характер:  
суворий, безкомпромісний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин
Серця: герань, троянда
Базові: уд, шкіра, пачулі, мускус

PURE ROYAL 986
170986 | 
Характер: 
морський, захоплюючий
Ноти аромату: 
Верхні: чорний перець, кокос, рожевий 
перець
Серця: ірис, османтус, ладан,
олібанум
Базові: сандалове дерево, ваніль, боби 
тонка, почувлі

PURE ROYAL 988
170988 | 
Характер: 
морской,  захватывающий
Ноти аромату: 
Верхні: ладан, перец, флер де сель 
Серця: иланг-иланг, жасмин самбак, 
сухая древесина 
Базові: пачули, ваниль, морская вода, 
мох

PURE ROYAL 995
170995 | 
Характер: 
вишуканий, розкішний
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець
Серця: герань, кіпріол, троянда, уд 
Базові: бензоїн, пачулі, кумарин, мускус

ІЗ СОЛОДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 923
170923 | 
Характер: 
чарівний; привабливий; такий, що 
обеззброює 
Ноти аромату: 
Верхні: цитрусові ноти, пряні ноти, 
кориця, гвоздика, імбир, кардамон, 
фруктові ноти
Серця: деревні ноти, квіткові ноти
Базові: амбра, мускус, пудрові ноти

50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 

PURE ROYAL 930
170930 | 
Характер: 
ласий, солодкий
Ноти аромату: 
Верхні: уд, солодкі ноти, мед 
Серця: дамаська троянда, гвоздика                  
Базові: мох, амбра, пачулі

З КВІТОВИМИ НОТАМИ 

PURE ROYAL 913
170913 | 
Характер: 
теплий, солодкий, манливий
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець, бергамот, 
апельсин, фісташка
Серця: кокос, іланг-іланг, жасмин, тубероза
Базові: бензойна смола, боби тонка, ваніль, 
амбра

PURE ROYAL 920
170920 | 
Характер: 
неприборканий, дивовижний
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець, ладан, троянда 
Серця: шкіра, червоні фрукти, шафран 
Базові: персик, уд, амбр

PURE ROYAL 980
170980 | 
Характер: 
сміливий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, іланг-іланг, зелена нота 
Серця: жасмин, тубероза, сонячні ноти 
Базові: ваніль, бензоїн, золотий бурштин

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 972
170972 | 
Характер:  
екзотичний, манливий
Ноти аромату: 
Верхні: малина, маракуя, ананас, чорна 
смородина
Серця: квітка персика, конвалія, півонія 
Базові: ваніль; амбра, що дрейфує; кедр; 
пачулі; мускус

PURE ROYAL 993
170993 | 
Характер: 
надзвичайно чуттєвий, захоплюючий
Ноти аромату: 
Верхні: персик, кориця, коньяк 
Серця: жасмин, слива, геліотроп                                     
Базові: ваніль, пачулі, бальзамічні ноти
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ШИПРОВІ 
спокусливі та манливі

З НОТАМИ СПЕЦІЙ

PURE ROYAL 901
170901 | 
Характер:  
класичний, гармонійний, елегантний
Ноти аромату: 
Верхні ноти: мандарин, полин, ялівець
Серця: кардамон, імбир, лаванда 
Базові: кедр, амбра, пачулі

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 912
170912 | 
Характер:  
міський, сучасний, популярний 
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лимон, перець, 
петітгрейн
Серця: неролі, квіти апельсина, базилік
Базові: мускус, ветивер

PURE ROYAL 978
170978 | 
Характер: 
захоплюючий, буйний
Ноти аромату: 
Верхні: конвалія, біла фрезія 
Серця: троянда, лист мате
Базові: сандалове дерево, шкіра, мускус

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 916
170916 | 
Характер: 
таємничий, інтригуючий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, базилік, м'ята 
Серця: фрезія, груша, троянда
Базові: мускус, пачулі, сандал

З НОТОЙ МОРСЬКОГО 
БРИЗУ

PURE ROYAL 992
170992 | 
Характер: 
звабливий, бадьорий
Ноти аромату: 
Верхні: заморожений лимон, кардамон, 
розмарин, морський бриз 

Серця: свіжі квіти, ревінь, шипшина
Базові: лісовий мох, сандалове дерево, 
відтінок амбри

З ЦИТРУСОВОЮ НОТОЮ

PURE ROYAL 987
170987 | 
Характер: 
чистий, освіжаючий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, рожевий 
грейпфрут, лимон, жовтий мандарин, 
огірок, гальбан, зелене листя                                                     
Серця: жасмин, фрезія, троянда, 
конвалія, озон, гедіон, саліцилати 
(сонячні), цвіт апельсина 
Базові: сандалове дерево, білий 
мускус, орканокс, лоренокс*, яванський 
ветивер, сантаманол**

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 900
170900 | 
Характер: 
захоплюючий, унікальний, з чарівним 
ароматом вишні 
Ноти аромату: 
Верхні: чорна вишня, вишневий лікер, 
мигдальне масло 
Серця: троянда, жасмин, вишневий сік
Базові: боби тонка, сандал, ветивер, 
кедр

PURE ROYAL 977
170977 | 
Характер: 
енергійний, бойовий
Ноти аромату: 
Верхні: яблуко, слива, ананас, лайм, 
лимон, бергамот, мандарин
Серця: троянда, жасмин, конвалія, 
орхідея, ірис, гарденія
Базові: боби тонка, сандалове дерево, 
кедр, пачулі, білий мускус, амбра

З ЦИТРУСОВОЮ НОТОЮ

PURE ROYAL 907
170907 | 
Характер: 
свіжий, невловимий
Ноти аромату: 
Верхні: жовтий мандарин, лимон, 
ананас, бергамот, жовтушник, 
кардамон, рожевий перець
Серця: жасмин, конвалія, чорний 
перець, ірис, озонові ноти

Базові: сухе дерево, білий мускус, теплі 
ноти, пудрові ноти, ветивер, кедрове 
дерево

ІЗ СОЛОДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 910
170910 | 
Характер: 
витончений, розведений насолодою  
Ноти аромату: 
Верхні: жасмин, шафран
Серця: ялицевий бальзам, кедрове 
дерево
Базові: кашемірове дерево, бурштин, 
мох, коричневий цукор

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 924
170924 | 
Характер: 
повсякденний, відкритий, 
дружелюбний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, неролі, шафран, 
кардамон, мускатний горіх
Серця: дамаська троянда, жасмин, 
квітка апельсина, квіткові ноти, кедрове 
дерево
Базові: амбра, солодке дерево, сандал, 
ваніль, молоко

PURE ROYAL 990
170990 | 
Характер: 
гідний, витончений
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот
Серця: троянда, фіалка
Базові: бензоїн, дубовий мох, пачулі, 
ваніль

З ФУЖЕРНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 931
170931 | 
Характер: 
первісний, неприборканий
Ноти аромату: 
Верхні: рожеві ягоди, білий ліс, троянда
Серця: ірис, шафран, шкіра, деревна 
амбра
Базові: ваніль, білий мох, сухе дерево, 
мускус

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 932

170932 | 
Характер: 
розслаблюючий, чарівний
Ноти аромату: 
Верхні: ваніль, кумарин, деревна амбра, 
мускус
Серця: полин, м'ята, світла деревина
Базові: кардамон, лаванда, свіжі квіти

ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 991
170991 | 
Характер: 
незвичайний, інтригуючий
Ноти аромату: 
Верхні: мускатний горіх, кардамон, 
бергамот
Серця: лабданум, ладан, зелений інжир
Базові: ветівер, мох, відтінок амбрі

ФУЖЕРНІ
Спокусливі та класичні

З НОТОЮ ЛАВАНДИ

PURE ROYAL 919
170919 | 
Характер: 
гідний, виразний, яскравий
Ноти аромату: 
Верхні: лайм, базилік, лимон
Серця: жасмин, лаванда, білий чай 
Базові: дубовий мох, ветивер, мускус, 
амбра

PURE ROYAL 933
170933 | 
Характер:  
дивовижний, екстравагантний
Ноти аромату:  
Верхні: коріандр, грейпфрут, лимон, 
абсент, ягоди ялівцю
Серця: кашмеран, лаванда, жасмин, 
шавлія
Базові: сандалове дерево, мох, сухе 
дерево, мускус, віргінський ялівець

З ШИПРОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 973
170973 | 
Характер:  
зухвалий, впевнений
Ноти аромату: 
Верхні: карамель, тютюн, червоні ягоди, 
апельсин
Серця: тубероза, лілія, орхідея 
Базові: ваніль, пачулі

50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 

З ЗЕЛЕНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 928
170928 | 
Характер: 
дивовижний аромат ожини
Ноти аромату: 
Верхні: ожина, чорна смородина, 
персик, лимон, зелені ноти
Серця: цикламен, білі квіти, солодкі 
ноти
Базові: сандал, амбра, мох
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PURE	ROYAL	313

ДЕРЕВНІ
изысканные и стильные

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

Характер:

 ▪ стильний, захоплюючий

Ноти аромату:

 ▪ Верхні: лимон, малина

 ▪ Серця: квітка апельсина, 
жасмин

 ▪ Базові: пачулі, білий мед

50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20% 
130313.02 |

Культовий аромат з елегантним зовнішнім виглядом – ідеальна ідея 
подарунку для особливої   людини. Класичний вид флакона з vintage 
елементами - справжнє задоволення для цінителів парфумерії. 
Відкрийте собі чарівне поєднання лимона, солодкої малини і меду з 
п'янким ароматом квітів апельсина, жасмину і пачулі. 

Парфуми з лінійки Pure Royal мають особливе, винятково елегантне 
впакування для ще більшого задоволення Вас та Ваших близьких..

SPECIAL EDITION

КВІТКОВІ
чуттєві та романтичні

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ 

PURE ROYAL 841
170841 | 
Характер: 
врівноважений, з яскраво вираженою 
трояндою
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лічі, листя груші 
Серця: троянда, магнолія, фіалка 
Базові: слива, мускус

PURE ROYAL 845
170845 | 
Характер: 
легкий, сліпучий
Ноти аромату: 
Верхні: персик, бергамот, ревінь, смола 
елемі, груша, ананас, османтус, чорна 
смородина, лимон, інжир, солодкий 
апельсин.
Серця: фіалка, іланг-іланг, ірис, 
магнолія, троянда, конвалія, озонові 
ноти, жасмин, шавлія, чорний 
чай, апельсинова квітка, герань, 
американська м'ята.
Базові: сандал, білий мускус, кедр, 
бензоїнова смола, ветивер, кашмеран, 
пачулі, кіпріол, солодкі ноти

PURE ROYAL 847
170847 | 
Характер: 
привітний, безтурботний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, іланг-іланг, груша, 
червоні фрукти
Серця: жасмин самбак, абрикос, кедр, 
апельсинова квітка
Базові: ваніль, тубероза, амбра, мускус

ІЗ СОЛОДКИМИ 
НОТАМИ

PURE ROYAL 842
170842 | 
Характер: 
апетитний, теплий
Ноти аромату: 
Верхні: персик, бергамот, ревінь, імбир, 
груша, ананас, чорна смородина, кокос, 
яблуко, мандарин. 
Серця: жасмин, фрезія, троянда, 
конвалія, гарденія, зелені ноти, 
апельсинова квітка
Базові: ваніль, кедр, боби тонка, сіра 
амбра, сандал, муску

PURE ROYAL 846
170846 | 
Характер: 
привабливий і незвичайний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, груша, червоні 
фрукти
Серця: жасмин, апельсинова квітка, 
білий перець
Базові: карамель, молочні ноти, амбра, 
мускус

З ШИПРОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 848
170848 | 
Характер: 
стильний, сучасний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, бергамот, груша 
Серця: жасмин, троянда, герань Базові: 
пачулі, сандал, мускус

ДЕРЕВНІ
изысканные и стильные

З ЦИТРУСОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 843
170843 | 
Характер: 
яскравий, витончений
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, лимон, лаванда 
Серця: жасмин, груша, апельсинова 
квітка
Базові: ваніль, деревні ноти, амбра, 
мускус 

ЦИТРУСОВІ
радостные и энергичные

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 844
170844 | 
Характер: 
свіжий, безтурботний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, морські ноти, лимон, 
зелене яблуко, тропічні фрукти.
Серця: жасмин, фіалка, іланг-іланг, 
конвалія, чорна смородина, гіацинт, 
герань
Базові: пачулі, бензоїнова смола, кокос, 
шкірка персика, мускус

ПАРФУМИ PURE ROYAL 
50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%
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КВІТКОВІ
чуттєві та романтичні

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 281
170281 | 
Характер: 
чуттєві та романтичні
Ноти аромату: 
мерехтливий, гарячий
Ноти аромату:
Верхні: чорна смородина
Серця: жасмин, троянда
Базові: мускус, полуниця

PURE ROYAL 322
170322 | 
Характер: 
спокійний, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: айва, грейпфрут
Серця: жасмін, гіацинт
Базові: білий мускус, кедр

PURE ROYAL 708
170708 | 
Характер: 
гармонійний, соковитий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лічі, персик 
Серця: жасмин, півонія, квіти апельсина
Базові: деревні ноти, мох, мускус

PURE ROYAL 711
170711 | 
Характер: 
зрілий, збалансований, доброзичливий
Ноти аромату: 
Верхні: яблуко, мандарин, гвоздика, 
апельсин
Серця: троянда, жасмин, квіти 
апельсина
Базові: пачулі, ваніль, мускус, сандал

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Характер: 
жіночний; яскравий; сонячний; такий, 
що випромінює позитивну енергію
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, грейпфрут, чорна 
смородина
Серця: жасмин, тубероза, іланг-іланг
Базові: троянда, сандалове дерево, 
мускус

PURE ROYAL 806
170806 | 
Характер: 
сміливий, яскравий, позитивний, 
ексклюзивний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, жасмин, водні ноти
Серця: троянда, тубероза, іланг-іланг 
Базові: мускус, сандалове дерево, кедр

PURE ROYAL 807
170807 | 
Характер: 
романтичний, легкий, свіжий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, неролі, листя 
апельсинового дерева
Серця: дикий персик, травнева конвалія
Базові: кедр, мускус

PURE ROYAL 817
170817 | 
Характер: 
яскравий, тонкий, сяючий 
Ноти аромату: 
Верхні: малина, лимон
Серця: троянда, неролі
Базові: мускус, ваніль, пачулі

PURE ROYAL 818
170818 | 
Характер: 
свіжий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: червоні ягоди, мандарин, 
лимон, груша 
Серця: гарденія, жасмин, конвалія, 
неролі 
Базові: ваніль, пачулі, мускус

PURE ROYAL 827
170827 | 
Характер: 
веселий, сповнений енергії, сонячний
Ноти аромату: 
Верхні: персик, лимон, квіти яблуні, 
соковита груша, листя фіалки
Серця: жасмин, фрезія, гібіскус, зелене 
листя
Базові: мускус, кедр, сандал

PURE ROYAL 833
170833 | 
Характер: 
пудровий, гідний, жіночий
Ноти аромату: 
Верхні: персик, апельсин, жимолість
Серця: тубероза, жасмин, ірис 
Базові: сандалове дерево, кедрове 
дерево, ваніль, мускус

PURE ROYAL 835
170835 | 
Характер: 
солодкий, але хижий, задиристий 
Ноти аромату: 
Верхні: яблуко, груша, бергамот, лимон, 
персик
Серця: конвалія, жасмин, троянда, ірис 
Базові: кедр, пачулі, ваніль, амбра, 
мускус

PURE ROYAL 836
170836 | 
Характер: 
розбірливий, приємний, оптимістичний
Ноти аромату: 
Верхні: груша, яблуко, бергамот, 
конвалія, малина
Серця: півонія, троянда, магнолія, 
фрезія 
Базові: сандал, мускус, пачулі, бурштин

З АЛЬДЕГІДНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 826
170826 | 
Характер: 
класичний, свіжий
Ноти аромату: 
Верхні: альдегід, бергамот, фіалка 
Серця: травневий конвалія, жасмин, 
іланг-іланг
Базові: конюшина, ірис, муску

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 146
170146 | 
Характер: 
просочений солодкістю, таємничий
Ноти аромату: 
Верхні: фрезія, яблуко, ямайський 
перець
Серця: фіалка, гібіскус, троянда, бузок 
Базові: лабданум, сандалове дерево, 
кедр, замша

PURE ROYAL 147
170147 | 
Характер: 
стильний, привабливий
Ноти аромату: 
Верхні: лічі, мандарин, персик 
Серця: слива, конвалія, лілія 
Базові: ваніль, амбра, мускус, замша

PURE ROYAL 317
170317 | 
Характер: 
звабливий, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: червоні ягоди, рожевий перець
Серця: малина, персик, фіалка, бузок
Базові: пачулі, амбра

PURE ROYAL 352
170352 | 
Характер: 
сексуальний, пристрасний
Ноти аромату: 
Верхні: квіти апельсина
Серця: жасмин
Базові: пачулі, мед

PURE ROYAL 355
170355 | 
Характер: 
чуттєвий, манливий
Ноти аромату: 
Верхні: цитрусові ноти
Серця: жасминовий чай, лілія 
Базові: сандал, кедр, ваніль

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%
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З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 365
170365 | 
Характер: 
класичний, з нотами пишноти бароко
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, бергамот
Серця: троянда, нарцис, жасмин, 
герань, пачулі
Базові: сандалове дерево, ваніль, білий 
мускус, боби тонка

PURE ROYAL 710
170710 | 
Характер: 
звабливий, нонконформістський
Ноти аромату: 
Верхні: жасмин, османтус, троянда 
Серця: тубероза, нарцис
Базові: бурштин, кедрове дерево

PURE ROYAL 713
170713 | 
Характер: 
рожевий, конкретний, елегантний
Ноти аромату: 
Верхні: шафран
Серця: троянда, жасмин, півонія
Базові: деревні ноти, мускус, амбра

PURE ROYAL 715
170715 | 
Характер: 
контрастний, елегантний, класичний
Ноти аромату: 
Верхні: жовтий мандарин, зелена 
груша, рожевий перець, чорна 
смородина, персик, яблуко
Серця: крупнолистий жасмин, 
апельсинове дерево, конвалія, троянда, 
чорнобривці
Базові: пачулі, білий мускус, кедрове 
дерево, сухе дерево, ваніль, кашемір

PURE ROYAL 777
170777 | 
Характер: 
елегантний, приглушений, вінтажний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, персик, слива, чорна 
смородина, лілія, груша 
Серця: мімоза, троянда, жасмин, 
геліотроп, конвалія, кокос
Базові: ваніль, сандал, боби тонка, 
мускус, карамель

ЦИТРУСОВІ 
свіжі та наповнюючі енергією

С НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE ROYAL 801
170801 | 
Характер: 
свіжий, романтичний, чуттєвий, 
граціозний
Ноти аромату: 
Верхні: коктейль із цитрусів, рожеві 
ягоди, груша, зелені ноти
Серця: троянда, магнолія, нічний 
жасмин
Базові: пачулі, ваніль, боби тонка, 
сандалове дерево

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 712
170712 | 
Характер: 
енергійний, яскравий, південний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лимон, червоні ягоди, 
клементин, яблуневі квіти 
Серця: кардамон, жасмин
Базові: сандалове дерево, кедрове 
дерево, мускус

PURE ROYAL 828
170828 | 
Характер: 
чудовий, повний солодкості 
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, малина, мигдаль, чорна 
смородина
Серця: троянда, квіти апельсина, 
жасмин
Базові: ваніль, пачулі, амбра, мускус

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 709
170709 | 
Характер: 
освіжаючий, прозорий, незалежний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лимон, неролі, 
чорнобривці 

Серця: фіалка, жасмин, цикламен 
Базові: чорний бурштин, мускус, 
ветивер, кедр

PURE ROYAL 714
170714 | 
Характер: 
бадьорий, веселий, відкритий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лайм, квіти яблуні, 
соковита груша
Серце: жасмин, троянда, чорний 
перець 
Базові: мускус, сандал, геліотро

СХІДНІ
сильні та невгамовні

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 171
170171 | 
Характер: 
виразний, інтенсивний, чарівний
Ноти аромату: 
Верхні: ананас, нектарин, соковита 
груша
Серця: рожева півонія, фрезія, 
франжіпані
Базові: мускус, сандалове дерево, 
пачулі, боби тонка, ваніль

PURE ROYAL 809
170809 | 
Характер: 
витончений, вишуканий, зі смаком 
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, імбир, водні ноти
Серця: пахощі, троянда, пачулі 
Базові: мускус, ваніль, ветивер

PURE ROYAL 820
170820 | 
Характер: 
чуттєвий, провокаційний, привабливий
Ноти аромату: 
Верхні: квітка апельсина, персик
Серця: іланг-іланг, троянда
Базові: сандалове дерево, амбра, 
ваніль, муску

КВІТКОВІ
чуттєві та романтичні

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 141
170141 | 
Характер: 
чуттєві та романтичні
Ноти аромату: 
кристально чистий, романтичний
Ноти аромату:
Верхні: юзу, гранат, акорд льоду
Серця: лотос, магнолія, півонія 
Базові: амбра, мускус, червоне дерево

PURE ROYAL 707
170707 | 
Характер: 
елегантний, приглушений, вінтажний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, персик, слива,
чорна смородина, лілія, груша
Серця: мімоза, троянда, жасмин,
геліотроп, конвалія, кокос
Базові: ваніль, сандал, боби тонка,
мускус, карамель

З ЦИТРУСОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 298
170298 | 
Характер:                                              
наповнений енергією, свіжий
Ноти аромату: 
Верхні: цитрусові, півонія 
Серця: троянда, османтус
Базові: пачулі, сандал

PURE ROYAL 810
170810 | 
Характер: 
тонкий, ніжний, жіночний 
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, мандарин, чорна 
смородина
Серця: рожева півонія, троянда, 
травнева конвалія, персик, абрикос
Базові: мускус, бурштин, пачулі, 
дубовий мох

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%
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PURE ROYAL 834
170834 | 
Характер: 
теплий, кремовий, обволікаючий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, конвалія
Серця: троянда, кокос, лілія
Базові: бензоїнова смола, бурштин, 
дерево, ваніль, сандалове дерево

З ФРКУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 286
170286 | 
Характер: 
сексуальний, вишуканий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот
Серця: троянда, пачулі
Базові: амбра, апельсин

СХІДНІ
сильні та невгамовні 

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 142
170142 | 
Характер: 
провокаційний, впливовий
Ноти аромату: 
Верхні: ожина, листя мандарину 
Серця: троянда, тубероза, квіти 
апельсина
Базові: сандал, боби тонка, ваніль

PURE ROYAL 162
170162 | 
Характер: 
класичний, злегка солодкуватий 
Ноти аромату: 
Верхні: квітковий мед
Серця: троянда, ваніль
Базові: мускус, пачулі

PURE ROYAL 359
170359 | 
Характер: 
притягуючий, інтенсивний
Ноти аромату: 
Верхні: жасмин, геліотроп
Серця: корінь ірису, кашемірове дерево
Базові: амбра, ваніль

З НОТАМИ СПЕЦІЙ

PURE ROYAL 366
170366 | 
Характер: 
бунтівний, урбаністичний, сексуальний, 
гострий
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець, квіти 
апельсина, груша
Серця: кава, жасмин
Базові: ваніль, пачулі, кедр

ДЕРЕВНІ
витончений та стильний

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 358
170358 | 
Характер: 
ультра жіночний, захоплюючий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, чорна смородина 
Серця: жасмин, конвалія
Базові: кедр, сандал, боби тонка, ваніль

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 825
170825 | 
Характер: 
елегантний, непомітний
Ноти аромату: 
Верхні  бергамот, лаванда, полин                                     
Серця: бальзамічна ялиця, жасмин, 
кедр
Базові: дубовий мох, мускус, ваніль

ШИПРОВІ
спокусливі та манливі

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 362
170362 | 
Характер: 
приголомшливий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: листя чорної смородини
Серця: троянда, фрезія
Базові: пачулі, ваніль, амбоксан, 
дерев'яні ноти

PURE ROYAL 804
170804 | 
Характер: 
сміливий, сучасний, сповнений шарму
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, чорна смородина, 
бамбукове листя 
Серця: троянда, півонія, квіти 
апельсина 
Базові: пачулі, праліне, мускус

PURE ROYAL 811
170811 | 
Характер: 
свіжий, легковажний, розкутий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, груша, малина     
Серця: жасмин, цветы апельсина, роза 
Базові: янтарь, пачули, мускус

PURE ROYAL 829
170829 | 
Характер: 
стильний;такий, що додає таємничості
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, лимон, нектарин 
Серця: перець, фрезія, півонія 
Базові: карамель, мускус, ваніль, сандал

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 802
170802 | 
Характер: 
провокаційний, чуттєвий, оригінальний
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, рожевий перець, 
морський акорд
Серця: герань, жасмин, троянда
Базові: пачулі, мускус, ваніль

PURE ROYAL 803
170803 | 
Характер: 
чуттєвий, спокусливий, скандальний
Ноти аромату: 
Верхні: апельсин, мед, дикий персик 
Серця: гарденія, квіти апельсина, ірис
Базові: пачулі, ваніль, амбра

PURE ROYAL 819
170819 | 
Характер: 
вишуканий, сучасний, елегантний
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець, бергамот, 
квіти сливи
Серця: турецька троянда, дикий 
жасмин, пачулі
Базові: шкіра, амбра, дубовий мох, 
сандал, боби тонка, ваніль

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%
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ШИПРОВІ 
спокусливі та манливі

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Характер: 
розслаблюючий, пряний
Ноти аромату: 
Верхні: сицилійський мандарин 
Серця: розмарин, палісандр, 
січуанський перець
Базові : ладан, дубовий мох

СХІДНІ
сильные и неукрощённые

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Характер: 
зворушливий, культовий
Ноти аромату: 
Верхні: жасмин, лимон, м'ята, бергамот
Серця: полин, лаванда, кава
Базові: мускус, сандал, боби тонка, 
пачулі, ваніль, бурштин, мох

PURE ROYAL 830
170830 | 
Характер: 
сильний, для впевнених у собі чоловіків
Ноти аромату: 
Верхні: зелене яблуко, мандарин Серця: 
квіти апельсина, лаванда, насіння 
моркви, акорд рома, мускатний горіх
Базові: шкіра, ваніль, боби тонка, кедр

З НОТАМИ СПЕЦІЙ

PURE ROYAL 199
170199 | 
Характер: 
багатий, багатогранний
Ноти аромату: 
Верхні: італійський мандарин, перцева 
м'ята
Серця: кориця, турецька троянда, 
кардамон
Базові: шкіра

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Характер: 
сміливий, розкутий, магнітичний, 
яскравий
Ноти аромату: 
Верхні: імбир, чебрець, бергамот, 
грейпфрут, смола, лимон
Серця: лікер, яблуко, кориця, перець, 
ваніль, лаванда, пеларгонія
Базові: цукор, ветивер, мирра, 
олібданум, амбра, мускус, дубовий мох, 
шкіра

PURE ROYAL 832
170832 | 
Характер: 
безкомпромісний, різкий
Ноти аромату: 
Верхні: чорний перець, лаванда 
Серця: ірис, гвоздика, кориця                                
Базові: чорна ваніль, пачулі

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 301
170301 | 
Характер: 
енергійний, потужний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, лимон
Серця: кедр, коріандр
Базові: амбра, лабданум

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Характер: 
вишуканий, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: листя берези
Серця: кардамон, африканська фіалка
Базові: ноти деревні, мускус

PURE ROYAL 335
170335 | 
Характер: 
виразний, сучасний
Ноти аромату: 
Верхні: полісандр, кардамон, перець 
Серця: ветивер, агар (уд)
Базові: ваніль, амбра

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Характер: 
потужний, сучасний, витончений
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, чорний перець, 
мускатний горіх
Серця: масло моної, чебрець, лаванда 
Базові: кедр, пачулі, мускус

PURE ROYAL 821
170821 | 
Характер: 
збуджуючий, харизматичний, 
звабливий
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, слива, мокра 
деревина
Серця: фундук, кедр, білий мед 
Базові: пачулі, мох, суха деревина

PURE ROYAL 822
170822 | 
Характер: 
зухвалий; багатовимірний; такий, що 
викликає залежність
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, ладан, перець 
Серця: водні ноти, лаванда, слива 
Базові: кедр, сандал, ветивер, бурштин

PURE ROYAL 837
170837 | 
Характер: 
зухвалий, оригінальний, дивовижний
Ноти аромату: 
Верхні: чорний перець, бергамот, білий 
перець
Серця: кедрове дерево, шавлія 
Базові: боби тонка, бурштин, какао

З НОТАМИ АМБРИ

PURE ROYAL 823
170823 | 
Характер: 
бунтарський, розкішний, суперечливий
Ноти аромату: 
Верхні: дика лаванда, мускатна шавлія
Серця: квіти ванілі, ірис, мигдаль 
Базові: кашеміровий мускус, боби 
тонка, шкіра, амбра

ІЗ СОЛОДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 839
170839 | 
Характер: 
чуттєвий, есенціональний, сповнений 
любові
Ноти аромату: 
Верхні: кардамон, рожевий перець, 
м'ята, шавлія
Серця: фіалка, листя, квіти апельсина, 
лаванда, ананас
Базові: ваніль, кедрове дерево, амбра, 
гваякове дерево

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%
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ДЕРЕВНІ
витончений та стильний

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Характер: 
благородний, класичний
Ноти аромату: 
Верхні: коріандр, базилік 
Серця: кардамон 
Базові: кедр, амбра, тютюн

С НОТАМИ ПАЧУЛИ

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Характер: 
ніжний, дивовижний
Ноти аромату: 
Верхні: листя томату, водні квіти, чорна 
смородина
Серця: чорний перець, троянда
Базові: пачулі

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Характер: 
екстравагантний, виразний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот
Серця: чорний перець, тютюн
Базові: пачулі, кипарис

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Характер: 
нестримний, сильний
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, рожевий перець 
Серця: мускатний горіх, імбир, жасмин
Базові: ветівер, пачулі, лабданум

PURE ROYAL 334 
170334 | 
Характер: 
освіжаючий, з відтінком спецій
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, апельсин
Серця: листя герані, чорний перець, 
рожевий перець
Базові: кедр, ветивер, пачулі

С НОТОЙ ВЕТИВЕРА

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Характер: 
складний, вражаючий
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, бергамот, імбир 
Серця: кедр, амбра
Базові: герань, мускус

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Характер: 
вишуканий, гармонійний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот
Серця: перець, ладан, шкіра, тютюн 
Базові: кедр

З ШИПРОВИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 838
170838 | 
Характер: 
владний, виразний, чіпкий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, неролі
Серця: квіти апельсина, кедрове дерево
Базові: шкіра, білий мускус, бурштин, 
амбра, дерев'яні ноти

ФУЖЕРНІ 
Спокусливі та класичні

С НОТОЙ ПАПОРОТНИКА

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Характер: 
легкий, сповнений енергії
Ноти аромату: 
Верхні: зелене яблуко, м'ята, мандарин
Серця: імбир, шавлія, папороть
Базові: дубовий мох, мускус, сандал

З НОТОЮ ЛАВАНДИ

PURE ROYAL 300
170300 | 
Характер: 
легкий, динамічний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лимон, грейпфрут 
Серця: імбир, лаванда
Базові: атласький кедр

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Характер: 
інтенсивний, магнетичний, динамічний
Ноти аромату: 
Верхні: імбир, кардамон, аніс, яблуко
Серця: кориця, лаванда, абсент, слива, 
фіалка
Базові: кедр, сухий ліс, бурштин, ваніль, 
боби тонка, мускус

PURE ROYAL 831
170831 | 
Характер: 
прозорий, свіжий, м'який
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, мандарин, зелені 
ноти
Серця: лаванда, ревінь, квіти яблуні 
Базові: сандал, дубовий мох, кедр, 
мускус

PURE ROYAL 849
170849 | 
Характер: 
класичний, яскравий
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, грейпфрут, ладанник, 
перець, розмарин
Серця: пачулі, імбир, лаванда, кедрове 
дерево, герань
Базові: бензойна смола, ветивер, амбра, 
мускус, сухе дерево

ЦИТРУСОВІ 
свіжі та надають енергії

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Характер: 
привабливий, яскравий, багатогранний
Ноти аромату: 
Верхні: імбир, мандарин, лимон, 
базилік, бергамот, лист фіалки 
Серця: апельсиновий квіт, перець, 
тютюновий лист, квітка грейпфрута 
Базові: амбра, пачулі, дубовий мох, 
ветівер, кедрове дерево, шкіра

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%



PU
RE

 R
O

YA
L

PU
RE

 R
O

YA
L 

15
 M

L

203202

ЖІНОЧІ

PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 313 | 170313.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 |  
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 |  
PURE ROYAL 803 | 170803.02 |  
PURE ROYAL 809 | 170809.02 |  

ЧОЛОВІЧІ
PURE ROYAL 199 | 170199.02 | 
PURE ROYAL 823 | 170823.02 |

UNISEX
PURE ROYAL 900 | 170900.02 | 
PURE ROYAL 910 | 170910.02 | 
PURE ROYAL 913 | 170913.02 | 
PURE ROYAL 993 | 170993.02 | 
PURE ROYAL 995 | 170995.02 | 

15 мл | Концентрація 
аромакопозиту: 20%

ПАРФУМИ 
PURE ROYAL 
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Парфумований  
СПРЕЙ	ДЛЯ	РУК

Гарні та доглянуті руки – 
візитна картка кожного з нас. 
Насолоджуйтесь стійким 
ароматом, антибактеріальними 
і доглядаючими властивостями 
Парфумованого спрею для рук 
Pure Royal без відчуття липкості. 
Зволожуючі компоненти нададуть 
рукам чудовий вигляд і відчуття 
свіжості. 

15 мл

PURE ROYAL 199 (527199) 
PURE ROYAL 366 (527366) 
PURE ROYAL 809 (527809) 
PURE ROYAL 900 (527900) 
PURE ROYAL 910 (527910)

АТОМАЙЗЕР
для парфумів

REFILLABLE PERFUME 
ATOMISER

Тепер ваш улюблений парфум завжди 
під рукою. Завдяки невеликому розміру 
атомайзер з легкістю поміщається в маленьку 
сумочку, косметичку або кишеню.

10 мл

ЧОРНИЙ | 920136 | 

ЗЕЛЕНИЙ | 920137 | 

ЭКРЮ | 920138 | 

Н О В И Н К А
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ЖІНОЧІ

PURE ROYAL 366 | 522366 | 
PURE ROYAL 809 | 522809 | 

Тверді духи
У	СТІКУ
SOLID PERFUME STICK

Вони легко розмістяться і в клатчі, 
і в кишені костюма. Дозволять 
почуватися особливо в будь-
якому місці та в будь-який час. 
Містять олії: рицинова і солодкого 
мигдалю, які роблять шкіру м'якою 
і бархатистою. 

 ▪ практична форма

 ▪  приємні у використанні

 ▪ ідеальні для будь-яких заходів

 ▪ натхненні парфумами PURE 
ROYAL

5 г

ЧОЛОВІЧІ

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 
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	АНТИПЕРСПІРАНТ	У	СТІКУ

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Ефективно запобігає надмірному 
потовиділенню, відмінно 
нейтралізує неприємні запахи і 
надовго зберігає відчуття свіжості.

 ▪ гарантує комфорт у будь-якій 
ситуації

 ▪ ніжно впливає на делікатну 
шкіру пахв.

 ▪  з чудовим ароматом парфумів 
PURE ROYAL

75 г | 

ЖІНОЧІ АРОМАТИ: 
366 (526366)   | 809 (526809)

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ: 
199 (526199)

UNISEX: 
900 (526900)   | 910 (526910) 
913 (526913)

ЖІНОЧІ АРОМАТИ: 
362 (523362)   | 366 (523366)  
809 (523809)   | 827 (523827) 

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ: 
199 (523199)   | 335 (523335)  
823 (523823)   

UNISEX: 
900 (523900)   | 905 (523905)    
910 (523910)   | 913 (523913) 

Парфумований
спрей                                                                               
ДЛЯ	ТІЛА

PERFUMED BODY SPRAY

Залишає на шкірі чарівний аромат, 
який зберігається протягом 
тривалого часу. Ідеально 
підходить як альтернатива 
парфуму або для посилення їх 
аромату. 

 ▪ У колекції зібрані найчудовіші 
аромати PURE ROYAL

150 мл 



211210

П
АР

Ф
Ю

М
О

ВА
Н

А 
КО

С
М

ЕТ
И

КАП
АР

Ф
Ю

М
О

ВА
Н

А 
КО

СМ
ЕТ

И
К

А

Парфумоване	МИЛО
PERFUMED SOAP BAR

Завдяки своїй багатій формулі ідеально очищає, зволожує 
та живить шкіру. Пом'якшує огрубілий епідерміс та 
залишає ніжну захисну плівку

 ▪ містить олії гліцерину, аргану та авокадо, а також олії 
манго та ши

 ▪  з вугіллям для антибактеріальних та протизапальних 
властивостей

 ▪  з гарним ароматом парфуму PURE ROYAL 900

100 г | 524900 | 

Парфумований                                            
ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУШУ		

Парфумований 
БАЛЬЗАМ	ДЛЯ	ТІЛА

PERFUMED SHOWER GEL

Ретельно очищає тіло, залишаючи аромат чудових 
парфумів. 

 ▪  радує шовковистою текстурою

 ▪  містить зволожуючий та регенеруючий 
пантенол

300 мл

PERFUMED BODY BALM

Огортає шкіру ароматом найчарівніших парфумів. 
Містить зволожуючі та регенеруючі компоненти. 

 ▪ з вітаміном Е, В5 та алантоїном

300 мл

ЖІНОЧІ АРОМАТИ: 
171 (507171)   
366 (507366)  
809 (507809)  

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ: 
199 (507199) 
815 (507815) 
823 (507823)

UNISEX: 
900 (507900) 
910 (507910) 
913 (507913)

ЖІНОЧІ АРОМАТИ:  
366 (506366)    
809 (506809)

UNISEX:  
900 (506900)Кожен продукт з цієї серії має унікальний аромат, який гармонійно 

поєднується з найпопулярнішими парфумами PURE та PURE ROYAL. 
Серед них обов'язково знайдете свого фаворита. 

ГАРМОНІЧНІ 
АРОМАТИ
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ЖІНОЧІ: 
366 (530366)

UNISEX: 
900 (530900)    
910 (530910)

ГЕЛЬ-ПІНА		 
ДЛЯ ДУШУ

FOAMING SHOWER GEL

Завдяки унікальній рецептурі гель 
перетворюється на піну тільки в 
той момент, коли ви розтираєте 
його руками, що робить кожну 
процедуру трохи чарівною.

 ▪ він відмінно розподіляється 
по тілу завдяки оксамитовій 
кремовій текстурі, чудово 
заспокоюючи почуття  

 ▪ ефективно очищає шкіру, 
залишаючи на ній чудовий 
аромат парфумів Pure ROYAL

 ▪ містить гліцерин, що миттєво 
зволожує вашу шкіру

200 мл 

Чарівний аромат парфумів PURE ROYAL перетворює прийняття душу або 
ванни на заспокійливий сеанс для ваших почуттів.

АРОМАТ ПАРФУМІВ 
PURE ROYAL

Н О В И Н К А
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UNISEX: 
900 (507900.02)

ЖІНОЧІ АРОМАТИ:  
366 (506366.02)

Протестуйте їх або візьміть із 
собою у подорож.

 ▪ доступно з червня

50 мл 

Парфуований                                    
ГЕЛЬ	ДЛЯ		
ДУШУ	

МІНІ-
ПРОДУКТИ Парфуований                                    

ГЕЛЬ	ДЛЯ	ТІЛА

UNISEX:  
900 (506900.02)

ІДЕАЛЬНО                                                               
ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ



217216

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E

PURE ROYAL HOMME 199 
720199 | 

1
PURE ROYAL UNISEX 910 
720910 | 

5
PURE ROYAL ЖІНОЧИЙ 366 
720366 | 

2
PURE ROYAL ЖІНОЧИЙ 809 
720809 | 

3
PURE ROYAL UNISEX 900 
720900 | 

4

ПАРФУМИ        
ДЛЯ	ДОМА

Парфуми для будинку наповнюють 
кімнату зачаровуючим ароматом. 
Найкращі композиції PURE ROYAL 
заспокоюють почуття, інтригують і 
дивують, а їхня унікальна формула 
гарантує, що аромат залишиться в 
повітрі дуже довго. 

 ▪ розпилюйте стільки, скільки 
необхідно, залежно від 
розміру приміщення

 ▪ розпилювач необхідно 
купувати окремо

250 мл 1 2 3 4 5

Перемістіться в ліс, на луг, повний яскравих кольорів, або в екзотичне 
місце за допомогою ароматних інтер'єрних парфумів. Винятково ароматні 
ноти довгий час витають у повітрі, огортаючи кожну кімнату ароматною 
аурою.
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ПОСТІЛЬНОЇ	
БІЛИЗНИ	
PILLOW MIST

Забезпечте собі відпочинок 
найвищої якості та міцніший сон 
завдяки ароматизованому спрею 
для постільної білизни з колекції 
Pure Royal. 

 ▪ Заспокійливі та затишні 
композиції приємно 
огортають, розслаблюють 
та полегшують процес 
засинання.

100 мл
FRESH FEELING | 714001

Поєднання нот зеленого 
гальбануму, свіжих екстрактів 
м'яти, романтичної троянди та 
бергамоту.

CALM MOMENTS | 714002

Поєднання заспокійливої   лаванди 
із сандалом, що використовується 
в китайській медицині, зі свіжим 
лимоном та геранню.

COZY NIGHT | 714003

Поєднання нот кориці та 
кардамону, що огортає почуття, 
та білого мускусу з акордами 
дорогоцінного сандалового 
дерева та лаванди..

PLEASANT EVENING | 714004

Поєднання квіткових нот 
спокусливої   троянди та 
заспокійливого жасмину, 
пожвавлене зеленими, 
соковитими фруктами

AMAZING SLEEP | 714005

Поєднання трав'яних нот лаванди, 
розмарину та шавлії, вплетених у 
приємний запах солодкої ванілі..

Освіжувач повітря
AIR FRESHENER 

Оригінальна композиція аромату пахне так само 
чудово, як Ваші улюблені парфуми PURE ROYAL. 
Поступово розкриває характерний аромат.

 ▪  із зручною гумкою для підвішування

 ▪  ідеально підходить для дому, офісу чи автомобіля

9,5 г, 10,5 г

ЖІНОЧІ АРОМАТИ:  
708052 | PURE ROYAL 809 |  
708085 | PURE ROYAL 366 | 

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ:  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708054 | PURE ROYAL 900 |  
708089 | PURE ROYAL 910 |  
708090 | PURE ROYAL 913 |

АРОМАТ	для гардеробу
WARDROBE FRAGRANCE

Унікальні парфумерні композиції у Вашому гардеробі, 
спальні та офісі..

 ▪ аромат раскрывается постепенно

14,2 г, 15,2 г

ЖІНОЧІ АРОМАТИ: 
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ:  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 
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Свічки PURE ROYAL ECO створені відповідно до філософії 
Еcо Friendly. Вони не шкодять навколишньому середовищу і 
допомагають вам насолодитися корисними властивостями 
ефірних олій.

SOY CANDLE

Свічка наповнює кімнату чудовим 
ароматом, позитивно впливає на 
Ваш настрій та стан організму.

 ▪  містить натуральні ефірні олії

 ▪ має оздоровчий ефект

 ▪ зроблено вручну

 ▪  на основі рослинного воску

 ▪  з бавовняним ґнотом

 ▪  широкий асортимент 
ароматів

170 г

НЕ ШКОДЯТЬ 
НАВКОЛИШНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩУ, 
ДОПОМАГАЮТЬ ВАМ УНІКАЛЬНИЙ 

СОЄВИЙ ВІСК

КОРИСНА ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ ТА ПРИРОДИ

Екологічні соєві свічки::

 ▪ біорозкладаються

 ▪ вони не димлять і не виділяють шкідливих речовин

 ▪ їх гніт не містить цинку та свинцю

 ▪ догоряють до самого кінця

 ▪ не має запаху, завдяки чому чітко чути аромат ефірних олій, що містяться 
у свічці

 ▪ горить при низькій температурі, тому ви не можете обпіктися

 ▪ легко змивається з будь-якої поверхні

 ефірні масла 

 парфумерна композиція 

 ароматерапевтичний ефект

1  MAKE ME HAPPY | 719830
 апельсин, лаванда, пачулі 
 квіткові та цитрусові  
 покращує настрій

2  PERFECT SATISFACTION | 719831 
 кедр, сосна, ветивер 
 деревний, свіжий 
 запалює почуття

3  TOBACCO RELIEF | 719832

 лемонграс, апельсин, розмарин 
 цитрусові, прозорі
 Усуває запах сигаретного диму

4  BREATHE EASY | 719833 
 евкаліпт, м'ята   
 інтенсивно освіжаючий  
 очищає дихальні шляхи

5  POSITIVE ENERGY | 719834 
 сосна, розмарин  
 деревно-трав'яний аромат 
 спонукає до дії

6  RELAXING EVENING | 719835 
 апельсин, гвоздика, кориця 
 солодко-пряний 
 розслаблюючий

Г РА В І Р У ВАННЯ 	 Н А 	 С К Л І

AR
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ATHERAPY HA

NDMADE
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ЕМ

Я ГОРЕНИЯ

25 Ч

1 4

2 5

3 6

СОЄВА	свічка
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HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

Завдяки ним Ви можете 
кожен день здійснювати у 
своєму будинку незвичайний 
аромаритуал. Подаруйте собі 
розкіш завдяки унікальним 
ароматам у чудовій упаковці.

 ▪ вишукані акорди 
дорогоцінних інгредієнтів 
надовго наповнять Ваш 
інтер'єр унікальним ароматом

 ▪  елегантний дизайн

 ▪ максимальна стійкість 
аромату – аж до 70 днів!

100 мл

ПРИЄМНИЙ АРОМАТ, СТИЛЬНИЙ ДИЗАЙН

ЖІНОЧІ АРОМАТИ:  
718362 | PURE ROYAL 362 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718708 | PURE ROYAL 708 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ:  
718199 | PURE ROYAL 199 | 
718335 | PURE ROYAL 335 |

UNISEX:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718907 | PURE ROYAL 907 |  
718910 | PURE ROYAL 910 |

Аромасвіча  HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

З захоплюючим ароматом та найвищим стандартом якості. Вона привносить 
у чуттєвий настрій, одночасно будучи прикрасою будь-якого інтер'єру. 
Містить високоочищений парафін, отриманий після гідроочищення, що 
відповідає всім суворим правилам німецьких стандартів RAL. 

 ▪ час горіння від 35 до 40 годин

 ▪  в елегантному склі

 ▪  з ароматами парфумів PURE ROYAL та PURE ROYAL

150 г

ЖІНОЧІ:  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

UNISEX:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 

ЖІНОЧІ:  
719814 | PURE ROYAL 366 | 

Вигадливий східний аромат, 
приправлений рожевим перцем? 
Чуттєва PURE ROYAL свічка 366 
з чарівною композицією ідеально 
підходить для вас і ваші міські 
інтер'єри.. 
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АРОМАТИЗО-																																																				
ВАНИЙ	ВІСК

HOME RITUAL WAX MELTS

HOME RITUAL 
АРОМАТИЗОВАНИЙ ВІСК 
наповнить Ваш будинок чудовим 
ароматом. Неповторні ароматичні 
композиції роблять дозвілля 
ще більш приємним. Воскові 
розплави виготовлені з екологічно 
чистої сировини найвищої якості 
та корисні не тільки для Вашої 
родини, але й для довкілля..

75 г

MELT WAX 900 
719845 | 

MELT WAX 910 
719846 | 

4

LEMONGRASS 
719840 | 

WHITE SANDALWOOD 
719841 | 

1

2

3

3

1

2

4



Pure

Це другий світ FM WORLD, який вітає Вас витонченими 
ароматами та можливістю перенестись в інше місце. 

Насолоджуйтесь ароматами, які Ви давно знаєте і які Вам 
такі дорогі. Спробуйте улюблені аромати в унікальних 

продуктах...
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чуттєві та романтичні

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE 10
100010 | 
Характер: 
стимулюючий, солодкий
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, листя плюща, квіти 
чампака
Серця: жасмин, африканська орхідея, 
троянда
Базові: деревина амаранта, ожина, 
мускус

PURE 17
100017 | 
Характер: 
стимулюючий, солодкий
Ноти аромату: 
Верхні: диня, персик, яблуко
Серця: фрезія, лілія, мімоза, тубероза, 
жасмин
Базові: кедр, іланг-іланг, мускус

PURE 25
100025 | 
Характер: 
гармонійний, злегка зухвалий
Ноти аромату: 
Верхні: зелене яблуко, водні акценти
Серця: жасмин, фрезія, ірис, маракуйя
Базові: сандал, кедр, ваніль

PURE 180
100180 | 
Характер: 
звабливий, мінливий
Ноти аромату: 
Верхні: личі, малина, троянда
Серця: фрезія, конвалія, кедр 
Базові: ваніль, амбра, ветивер

PURE 420
100420 | 
Характер: 
спокусливо солодкий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: червоні фрукти, мандарин 
Серця: конвалія, півонія
Базові: праліне, бурштин, мускус, 
карамель

PURE 427
100427 | 
Характер: 
радісний, чарівний
Ноти аромату: 
Верхні: малина, бергамот
Серця: троянда, ірис, фіалка
Базові: пачулі

PURE 437
100437 | 
Характер: 
звабливий, сповнений солодкості
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, полуниця, свіжі квіти
Серця: персик, османтус, малинові 
макаруни
Базові: какао, бурштин, ваніль

PURE 438
100438 | 
Характер: 
солодкий, жіночний, чуттєвий 
Ноти аромату: 
Верхні: квіти яблуні, нектарин, груша 
Серця: жасмин, півонія, геліотроп 
Базові: коричневий цукор, олібанум, 
ваніль, мускус

PURE 443
100443 | 
Характер: 
елегантний, спокусливий, теплий
Ноти аромату: 
Верхні: апельсин, бергамот, чорна 
смородина
Серця: жасмин, квіти апельсина, іланг-
іланг, конвалія
Базові: кедр, сандал, ваніл

PURE 447
100447 | 
Характер: 
виразний, привабливий, веселий
Ноти аромату: 
Верхні: екзотичні фрукти, червоні 
фрукти, бергамот, жовта злива, рожеві 
ягоди.
Серця: конвалія, фрезія, троянда, 
жасмин, персик
Базові: пачулі, мох, мускус, бурштин, 
сандал

PURE 449
100449 | 
Характер: 
багатошаровий, захоплюючий, 
граціозний
Ноти аромату: 

Верхні: лимон, мандарин, груша, 
бергамот, солодка, ревінь, персик, 
ананас, кокос, слива, грейпфрут, 
кардамон
Серця: жасмин, троянда, конвалія, 
апельсинове дерево, сонячні ноти, 
фіалка, герань, винний акорд 
Базові: ваніль, ласощі, пачулі, мускус, 
сандал, кедр, суховина

PURE 486
100486 | 
Характер: 
солодкий, дівочий, апетитний
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець, бергамот, 
малина
Серця: півонія, троянда, конвалія, ірис 
Базові: сандалове дерево, пачулі, 
кедрове дерево, мускус

PURE 499
100499 | 
Характер: 
пудра, чарівність
Ноти аромату: 
Верхні: груша, червоні фрукти, червоне 
яблуко
Серця: персик, конвалія, кедр
Базові: ваніль, карамель, мускус

PURE 700 
100700 | 
Характер: 
жіночний, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, яблуко, листя фіалки 
Серця: півонія, конвалія
Базові: кедр, мускус, бурштин

PURE 716
100716 | 
Характер: 
солодкий, милий, безтурботний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, лимон, ожина, чорна 
смородина
Серця: жасмин, магнолія, водні ноти
Базові: мускус, кедр, сандал

З ШИПРОВИМИ НОТАМИ

PURE 485
100485 | 
Характер: 
дивовижний, неоднозначний
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, чорна смородина, листя 

журавлини
Серця: троянда, квіти апельсина, 
жасмин, персик
Базові: пачулі, кедрове дерево, 
бурштин, ваніль, боби тонка, дубовий 
мох, мускус 

PURE 493
100493 | 
Характер: 
звабливий, любовний
Ноти аромату: 
Верхні: малина, чорна смородина, 
груша, апельсин
Серця: троянда, фрезія
 Базові: ваніль, мускус, кашемір, пачулі

PURE 706
100706 | 
Характер: 
м'який, пудровий, романтичний 
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лист фіалки, коріандр
Серця: персик, водяна лілія, троянда, 
фіалка, нарцис
Базові: ветивер, кедр, сандал, мускус

С ЗЕЛЁНЫМИ НОТАМИ

PURE 01
100001 | 
Характер: 
холодний і теплий одночасно
Ноти аромату: 
Ноти аромату:
Верхні: лимон, чай, журавлина
Серця: жасмин, півонія, водна лілія 
Базові: деревина, пачулі

PURE 81
100081 | 
Характер: 
чуттєвий, але ніжний
Ноти аромату: 
Верхні: зелене яблуко, огірок, магнолія
Серця: конвалія, троянда, фіалка 
Базові: сандал, амбра

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE 414
100414 | 
Характер: 
незалежний, дуже жіночний
Ноти аромату: 
Ноти аромату:
Верхні: кактус

ПАРФУМИ 
PURE

Серця: рожева фрезія, жасмин, троянда 
Базові: кедр, деревина

PURE 445
100445 | 
Характер: 
радісний, вібруючий, соковитий
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, бергамот, нектарин
Серця: троянда, жасмин, жимолість, 
водяна лілія
Базові: сандал, пачулі, кедр, ваніль, 
мускус

З ВОДНИМИ НОТАМИ

PURE 07
100007 | 
Характер: 
збалансований, ніжний
Ноти аромату: 
Верхні: ананас, півонія, запашний 
горошок
Серця: фрезія, жасмин, лілія
Базові: сандал, кедр, мускус

PURE 174
100174 | 
Характер: 
чарівний, мерехтливий 
Ноти аромату: 
Верхні ноти: фрезія, лічі
Серця: лілія, магнолія, жасмин, імбир, 
перець
Базові: бурштин, мускус

PURE 488
100488 | 
Характер: 
легкий, сяючий, елегантний
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, бергамот, лічі, водні 
ноти
Серця: троянда, жасмин, магнолія, 
гвоздика
Базові: сандалове дерево, амбра, 
дубовий мох, кедрове дерево, мускус

50 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20%

PURE 701
100701 | 
Характер: 
чуттєвий, манливий
Ноти аромату: 
Верхні: ананас, ревінь, яблуко 
Серця: жасмин, конвалія, фрезія
Базові: мускус, персик
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ПАРФУМИ 
PURE
50 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20%

КВІТКОВІ 
чуттєві та романтичні

З ЦИТРУСОВИМИ НОТАМИ

PURE 491
100491 | 
Характер: 
веселий, безтурботний
Ноти аромату: 
Верхні: іланг-іланг, лимон, морський 
бриз
Серця: жасмин, троянда, квіт апельсина 
Базові: слива, кашмеран, мускус

PURE 702
100702 | 
Характер: 
виразний, пристрасний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, бергамот, водні ноти
Серця: жасмин, пеларгонія, конвалія
Базові: мускус, бурштин

З АЛЬДЕГІДНИМИ НОТАМИ

PURE 21
100021 | 
Характер: 
класичний, теплий, огортаючий
Ноти аромату: 
Верхні: альдегід, іланг-іланг, квіти 
апельсина
Серця: троянда, ірис, конвалія
Базові: куниця, дубовий мох, сандал

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 20
100020 | 
Характер: 
звабливий, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, османтус, чорний чай
Серця: троянда, фрезія, магнолія, 
орхідея
Базові: мускус, пачулі

PURE 97
100097 | 
Характер: 
чудовий, оксамитовий
Ноти аромату: 
Верхні: фрезія, конвалія, троянда Серця: 
лілія, гарденія, пальма, нарцис
Базові: чорна смородина, мускус, 
дубовий мох

PURE 132
100132 | 
Характер: 
ексклюзивний, інтенсивний 
Ноти аромату: 
Верхні ноти: імбир, кардамон, перець, 
апельсин
Серця: тубероза, кокос, гарденія, 
півонія
Базові: амбра, мускус

PURE 183
100183 | 
Характер: 
різкий, сильний 
Ноти аромату: 
Верхні: журавлина, рожевий перець, 
індійський фінік
Серця: чорна фіалка, какао, троянда, 
морозник
Базові: пачулі, ваніль, дерево Масойї

PURE 239
100239 | 
Характер: 
вібруючий, інтенсивний
Ноти аромату: 
Верхні: кардамон, рожевий перець, 
мандарин
Серця: ірис, лісові дзвіночки, 
цейлонський чай
Базові: кедр, ветивер, мускус

PURE 434
100434 | 
Характер: 
різкий; такий, що притягує
Ноти аромату: 
Верхні: апельсин, грейпфрут, лакриця 
Серця: троянда, квіти апельсина, 
конвалія, ірис
Базові: сандал, ваніль, мускус

PURE 444
100444 | 
Характер: 
привабливий, дивовижний, теплий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, груша, солодкий 
апельсин
Серця: троянда, ірис, фіалка, іланг-іланг
Базові: ваніль, мускус, пачулі, кава

PURE 446
100446 | 
Характер: 
бунтарський, чуттєвий 
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, яблуко, гіацинт, 
петігрейн
Серця: квіти апельсина, жасмин, 
тубероза, троянда
Базові: кедр, ваніль, мускус, кашемірове 
дерево, сухий бурштин, геліотроп

PURE 487
100487 | 
Характер: 
з фантазією, чуттєвий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: рожевий перець, малина, чорна 
смородина, яблуко
Серця: троянда, півонія, гвоздика, ірис 
Базові: пачулі, сандал, мускус, ваніль

PURE 489
100489 | 
Характер: 
футуристичний, ексцентричний
Ноти аромату: 
Верхні: зелене листя, аніс, чорна 
смородина
Серця: квіти апельсина, водні ноти, 
конвалія, кашемірове дерево Базові: 
кедрове дерево, пачулі, боби тонка, 
амбра
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З КВІТОЧНИМИ НОТАМИ

PURE 09
100009 | 
Характер: запам'ятовується, магічний
Ноти аромату: 
Верхні: фіалка, кардамон, зелені фрукти
Серця: мигдаль, жасмин
Базові: ваніль, мускус

PURE 101
100101 | 
Характер: 
витончений, незабутній
Ноти аромату: 
Верхні: квіти апельсина, груша              
Серця: імбир, ладан
Базові: сандал, ваніль, мед, мускус

PURE 257
100257 | 
Характер: 
вишуканий, дивовижний
Ноти аромату: 
Верхні: троянда, жимолість, мандарин 
Серця: ромашка, жасмин
Базові: мускус, пачулі

PURE 431 
100431 | 
Характер: 
зухвалий, чуттєвий, інтригуючий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, яблуко
Серця: жасмин, конвалія
Базові: боби тонка, мускус

PURE 436
100436 | 
Характер: 
чарівний, бунтівний 
Ноти аромату: 
Верхні: кокос, лісовий горіх, конвалія 
Серця: квіти апельсина, троянда 
Базові: кашемірове дерево, ваніль, 
бурштин

PURE 440
100440 | 
Характер: 
вишуканий, чуттєвий, глибоко 
запам'ятовується
Ноти аромату: 
Верхні: чорна смородина, лісовий горіх, 
персик, ревінь
Серця: ірис, квіти апельсина, карамель, 
кокос
Базові: ваніль, пачулі, мускус

PURE 441
100441 | 
Характер: 
свіжий, вільний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, іланг-іланг, лаванда
Серця: жасмин, ірис
Базові: ваніль, сандал, мускус

PURE 442
100442 | 
Характер: 
теплий, пікантний, інтригуючий
Ноти аромату: 
Верхні: троянда, квіти апельсина, груша 
Серця: кава, жасмин, персик 
Базові: ваніль, пачулі, кедр

PURE 492
100492 | 
Характер: 
світлий, пудровий
Ноти аромату: 
Верхні: ревінь, нарцис
Серця: мигдаль, молоко
Базові: кашемір, кедр

PURE 717 
100717 | 
Характер: 
звабливий, зухвалий
Ноти аромату: 
Верхні: перець, свіжі квіти, водяний 
мускус
Серця: жасмин, білий мускус 
Базові: сандал, кашемір, заморожений 
мускус

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE 26
100026 | 
Характер: 
зігріваючий, мрійливий
Ноти аромату: 
Верхні: гуава, малина, бергамот, кокос
Серця: водна лілія, троянда, паприка, 
магнолія
Базові: сандал, ваніль, кава, карамель

PURE 448
100448 | 
Характер: 
дивовижний, спокусливий, з відтінком 
насолоди
Ноти аромату: 
Верхні: пелюстки троянд, квіти 
шафрану, біла деревина
Серця: арабський жасмин, слива, ваніль 
плосколистна 
Базові: ветивер, бурштин, мускус

С НОТАМИ СПЕЦИЙ

PURE 24
100024 | 
Характер: 
екзотичний, дуже пікантний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, кмин, гвоздика 
Серця: манго, геліотроп, кардамон 
Базові: мускус, ваніль, амбра

PURE 173
100173 | 
Характер: 
мрійливий, димчастий
Ноти аромату: 
Верхні: аніс, лакричник
Серця: дерево джакаранда, гіркий 
мигдаль
Базові: сандал, мускус, мох

PURE 177
100177 | 
Характер: 
викликаючий бажання, теплий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, лавровий лист, 
рожевий перець
Серця: шафран, квіти апельсина
Базові: ладан, ваніль, сандал

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE 12
100012 | 
Характер: 
гіпнотичний, звабливий
Ноти аромату: 
Верхні: маракуйя
Серця: жасмин, гарденія
Базові: ваніль, клен, ветивер

PURE 32
100032 | 
Характер: 
захоплюючий, неоднозначний 
Ноти аромату: 
Верхні: диня, кокос, мандарин, солодка 
вата
Серця: ожина, манго, слива, мед 
Базові: ваніль, шоколад, тоффі

PURE 98
100098 | 
Характер: 
свіжий, тонкий
Ноти аромату: 
Верхні: чорна смородина, бергамот, 
лимон
Серця: жасмин, конвалія, троянда 
Базові: сандал, кедр, бурштин

PURE 237
100237 | 
Характер: 
провокаційний, кокетливий
Ноти аромату: 
Верхні: екзотичні фрукти, чорна 
смородина
Серця: півонія, жасмин, слива
Базові: ваніль, мускус, амбра

PURE 413
100413 | 
Характер: 
дуже солодкий, трохи грайливий
Ноти аромату: 
Верхні: чорна смородина, груша 
Серця: ірис, жасмин, квіти апельсина
Базові: шоколадне праліне, пачулі, 
ваніль

ПАРФУМИ 
PURE 

PURE 426
100426 | 
Характер: 
сміливий, захоплюючий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, неролі
Серця: квіти апельсина, малина, 
жасмин
Базові: пачулі, ваніль, кашемірове 
дерево

50 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20%
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З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE 05
100005 | 
Характер: 
звабливий, сучасний
Ноти аромату: 
Верхні: фрезія, гарденія
Серця: сандал, троянда, коріандр 
Базові: ваніль, ветивер, пачулі

PURE 16
100016 | 
Характер: 
казковий, захоплюючий 
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, груша, зелені ноти
Серця: орхідея
Базові: пачулі, тоффі

PURE 34
100034 | 
Характер: 
вільний, радісний
Ноти аромату: 
Верхні: ірис, ананас, гіацинт, рожевий 
перець
Серця: жасмин, лимон
Базові: ваніль, ветивер, мускус

PURE 80
100080 | 
Характер: 
дивовижний, апетитний
Ноти аромату: 
Верхні: полуничний сорбет, вишня, 
ананас
Серця: карамелізований попкорн, 
фіалка, троянда
Базові: мускус, амбра, пачулі

PURE 372
100372 | 
Характер: 
елегантний, класичний, гармонійний
Ноти аромату: 
Верхні: пачулі, зелене яблуко, бергамот, 
лимон, рожевий перець 
Серця: сандал, троянда, мускус
Базові: персик, чорна смородина, лілія, 
іланг-іланг, бурштин

ЦИТРУСОВІ 
свіжі та наповнюючі енергією

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ 

PURE 419
100419 | 
Характер: 
оптимістичний, незобов'язуючий
Ноти аромату: 
Верхні: цитруси, грейпфрут, бергамот, 
водні ноти, колон, диня, персик
Серця: деревина, жасмин, конвалія 
Базові: мускус, амбра

З НОТАМИ ЛИМОНУ

PURE 33
100033 | 
Характер: 
освіжаючий, радісний
Ноти аромату: 
Верхні: манго, сицилійський лимон, 
яблуко
Серця: кедр, амбра
Базові: біла троянда, жасмин, бамбук 

З НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE 23
100023 | 
Характер: 
чуттєвий, з натяком на солодкість
Ноти аромату: 
Верхні: конвалія, червоний апельсин
Серця: мандарин, жасмин, троянда 
Базові: ваніль, сандал, білий мускус

З НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

PURE 06
100006 | 
Характер: 
эфирный, сдержанный
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, бергамот, м'ята 
Серця: апельсин, зелений чай 
Базові: дубовий мох, амбра

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE 484
100484 | 
Характер: 
яскравий і сліпучий одночасно
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, апельсин, мускатний 
горіх, гвоздика
Серця: квіти апельсина, жасмин, 
тубероза, лаванда
Базові: ваніль, лабданум, пачулі, 
сандалове дерево

ШИПРОВІ 
чуттєві та звабливі

З КВІТОВИМИ НОТАМИ 

PURE 432
100432 | 
Характер: 
шикарний, витончений
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, бергамот, зелені 
ноти
Серця: троянда, жасмин
Базові: мускус, деревина

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE 18
100018 | 
Характер: 
променистий, чарівний
Ноти аромату: 
Верхні: апельсин, квіти апельсина 
Серця: троянда, жасмин, іланг-іланг 
Базові: білий мускус, ветивер, боби 
тонка, ваніль

ДЕРЕВНІ
вишукані та стильні

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE 703
100703 | 
Характер: 
свіжий, легкий, радісний 
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, чорна смородина, 
журавлина, чайне листя
Серця: водна лілія, троянда, білий 
півонія
Базові: ваніль, пачулі, мускус

З КВІТОВИМИ НОТАМИ 

PURE 241
100241 | 
Характер: 
звабливий, розкутий, витончений
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот
Серця: іланг-іланг, лілія Касабланка, 
квіти апельсина
Базові: сандал, бурштинова смола, 
ваніль

50 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20%
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СХІДНІ 
сильні та неприборкані

З ФУЖЕРНИМИ НОТАМИ

PURE 494
100494 | 
Характер: 
відкритий, сяючий
Ноти аромату: 
Верхні: апельсин, кориця
Серця: ірис, ветивер, каштан
Базові: кашемір, боби тонка

PURE 496
100496 | 
Характер: 
сильний, але жвавий
Ноти аромату: 
Верхні: яблуко, чорний перець, 
бергамот
Серця: кориця, кардамон
Базові: мускус, ветивер, каштан

З ЦИТРУСОВИМИ НОТАМИ

PURE 495
100495 | 
Характер: 
прозорий, манливий
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин
Серця: кокосова вода
Базові: бурштин

ДЕРЕВНІ
елегантні та стильні

З ЦИТРУСОВИМИ НОТАМИ

PURE 497
100497 | 
Характер: 
позитивний, елегантний
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, мандарин, лимон, 
перець
Серця: ялівець, кедр, перець чилі, 
герань.
Базові: пачулі, ветивер, мох, деревні та 
амброві ноти

ШИПРОВІ
спокусливі та манливі

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE 498
100498 | 
Характер: 
открытый, доверчивый
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, диня, смола елемі, 
ананас, апельсин, чорна смородина, 
лимон, яблуко, червоний перець
Серця: троянда, конвалія, абсент, 
лаванда, кардамон
Базові: кедр, мох, шкіра, гаїтянський 
ветивер, пачулі, сухе дерево, мускус50 мл | Концентрація  

аромакопозиту: 20%

ПАРФУМИ 
PURE
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СХІДНІ
сильные и неукрощенные

З НОТАМИ СПЕЦІЙ 

PURE 224
100224 | 
Характер: 
солодкий, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, грейпфрут, трава 
Серця: шафран, фіалка, мускатний горіх, 
жасмин
Базові: цукрова тростина, ваніль, амбра

PURE 466
100466 | 
Характер: 
сексуальний, інтригуючий, димчастий 
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, базилік, лаванда, 
апельсин, лимон
Серця: квіти яблуні, геліотроп, водні 
ноти, кавун, гвоздика
Базові: мускус, кедр, боби тонка, 
сандал, гваякове дерево

PURE 719
100719 | 
Характер: 
легкий, дивовижний
Ноти аромату: 
Верхні: кипарис, кардамон
Серця: кашемір, шавлія
Базові: неролі, шкіра, пачуліa

З КВІТОВИМИ НОТАМИ

PURE 52
100052 | 
Характер: 
помітний, енергійний
Ноти аромату: 
Верхні: яблуко, бергамот, м'ята Серця: 
жасмин, герань, лаванда Базові: кориця, 
гвоздика, мускус

PURE 465
100465 | 
Характер: 
звабливий, п'янкий
Ноти аромату: 
Верхні: кардамон, бергамот, 
лимон, м'ята, апельсин                                                            
Серця: шавлія, лаванда, квіти 
апельсина, боби тонка, петигрейн 
Базові: сандал, ваніль, амбра, мускус

PURE 481
100481 | 
Характер: 
сучасний, яскравий, викликає
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, кипарис, свіжі квіти
Серця: ірис, лаванда, світла деревина
Базові: амбра, ірис, мускус

З НОТАМИ АМБРИ

PURE 64
100064 | 
Характер: 
зі смаком, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, кедр, аніс
Серця: розмарин, квіти оливкового 
дерева
Базові: мускус, гваякум, боби тонка

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE 471
100471 | 
Характер: 
містичний, екстравагантний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, апельсин
Серця: кориця, тютюн, гвоздика 
Базові: пачулі, боби тонка, мирт

PURE 475
100475 | 
Характер: 
теплий, привабливий
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, мандарин, лимон, 
кардамон
Серця: лаванда, жасмин, цикламен 
Базові: кедр, мускус, пачулі, боби тонка

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ

PURE 478
100478 | 
Характер: 
бадьорий, пристрасний, сучасний
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, юзу, апельсин, 
зелене яблуко
Серця: герань, імбир, кавун, кориця, 
гвоздика
Базові: кедр, сандал, ветивер, амбра

PURE 482
100482 | 
Характер: 
стимулюючий, свіжий, захоплюючий
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, жовтий мандарин, 
ананас, яблуко, бергамот, зелене листя, 
грейпфрут
Серця: мускатний горіх, чорний перець, 
шафран, імбир, апельсинове дерево, 
кардамон
Базові: ваніль, кедр, бурштин, суха 
деревина, стиракс, пачулі, боби тонка, 
ветер гаїтян

ЦИТРУСОВІ 
свіжі та наповнюючі енергією

З НОТАМИ ЛИМОНУ

PURE 57
100057 | 
Характер: 
наполненный солнцем, великолепный
Ноти аромату: 
Верхні: слива, яблуко, бергамот.               
Серця: кориця, рожевий перець.  
Базові: ваніль, ямайський ром

З НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

PURE 93
100093 | 
Характер: 
сучасний, живий
Ноти аромату: 
Верхні: ананас, розмарин, бергамот 
Серця: цикламен, лаванда, жасмин, 
імбир
Базові: дубовий мох, плющ

З НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE 134
100134 | 
Характер: 
освіжаючий, захоплюючий
Ноти аромату: 
Верхні: гіркий апельсин, лимон, 
бергамот
Серця: розмарин, морська трава, фіалка
Базові: пачулі, кедр, амбра

PURE 452
100452 | 
Характер: 
дуже освіжаючий, мерехтливий
Ноти аромату: 
Верхні: м'ята, альдегідні, цитруси, водні 
ноти
Серця: неролі, кедр, перець, кипарис
Базові: боби тонка, ваніль, ветивер

ПАРФУМИ 
PURE 

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE 718
100718 | 
Характер: 
динамічний, харизматичний
Ноти аромату: 
Верхні: апельсин, лимон, альдегідні 
ноти
Серця: яблуко, кардамон, жасмин 
Базові: ветивер, кедр, мускус

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE 721 
100721 | 
Характер: 
відкритий, позитивний, енергійний
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, диня, апельсин, 
лимон, лаванда, шавлія, зелене яблуко
Серця: коріандр, жасмин, фрезія, 
кардамон, кориця та перець
Базові: боби тонка, кедр, амбра, мускус, 
ладанник

50 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20%
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ПАРФУМИ 
PURE

З НОТАМИ АМБРИ ТА МУСКУСУ

PURE 110
100110 | 
Характер: 
трохи зухвалий, бунтівний 
Ноти аромату: 
Верхні: лаванда, бергамот, кардамон 
Серця: квіти апельсина, конвалія 
Базові: мускус, амбра, ваніль

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

PURE 490
100490 | 
Характер: 
сміливий, характерний, чуттєвий
Ноти аромату: 
Верхні: ялівець, бергамот, червоний 
апельсин
Серця: червоний чебрець, мускатний 
горіх, шавлія
Базові: мускус, пачулі, дубовий мох

З ВОДНИМИ НОТАМИ

PURE 704
100704 | 
Характер: 
свіжий, привабливий, бешкетний
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, імбир, яблуко
Серця: морський бриз, лаванда, герань 
Базові: ветивер, боби тонка, кедрове 
дерево, бурштин

PURE 705
100705 | 
Характер: 
теплий, привабливий, чистий
Ноти аромату: 
Верхні: водні ноти, пряні ноти, фруктові 
ноти
Серця: квіткові ноти, деревні ноти, 
зелені ноти
Базові: мускус, амбра, мох

ДЕРЕВНІ
вишукані та стильні

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ 

PURE 55
100055 | 
Характер: 
легкий та елегантний
Ноти аромату: 
Верхні: коріандр, яблуко
Серця: ладан, сичуанський перець 
Базові: ваніль, древесні ноти

PURE 472
100472 | 
Характер: 
експресивний, шикарний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, чорна смородина, 
лайм
Серця: яблуко, ананас, розмарин, смола 
елемі
Базові: мускус, пачулі, кедр

PURE 479
100479 | 
Характер: 
свіжий, зухвалий, вишуканий
Ноти аромату: 
Верхні: сицилійський бергамот, 
італійський лимон
Серця: листя фіалки, герань, дикий 
жасмин
Базові: білий мускус, дубовий мох, кедр

З ВОДНИМИ НОТАМИ 

PURE 457
100457 | 
Характер: 
свіжий, мінімалістичний
Ноти аромату: 
Верхні ноти: грейпфрут, мандарин, 
водні ноти
Серця: жасмин, лавровий лист 
Базові: амбра, пачулі, дубовий мох

PURE 474
100474 | 
Характер: 
незалежний, спокусливий
Ноти аромату: 
Верхні: м'ята, лимон
Серця: кардамон, герань, морські ноти
Базові: кедр, мускус, пачулі, сандал

З СОЛОДКИМИ НОТАМИ

PURE 720 
100720 | 
Характер: 
неповторний, апетитний, кокетливий
Ноти аромату: 
Верхні: ананас, полин, лаванда Серця: 
імбир, кокос, перець, пряні ноти
Базові: ваніль, мох, кедр, сухе дерево, 
солодкі ноти

ШИПРОВІ
чуттєві та звабливі

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ

PURE 56
100056 | 
Характер: 
збудливий почуття, мерехтливий
Ноти аромату: 
Верхні: грейпфрут, лаванда, квіти 
мускатного горіха, жимолість
Серця: малина, геліотроп, гвоздика 
Базові: кедр, смола, ялівець

ФУЖЕРНІ 
спокусливі та класичні

З НОТАМИ ПАПОРОТІ

PURE 43
100043 | 
Характер: 
енергійний; такий, що привертає увагу.
Ноти аромату: 
Верхні: мандарин, кумкват, рожевий 
перець
Серця: коріандр, фрезія, кардамон 
Базові: шкіра, дерево джакаранда 

PURE 135
100135 | 
Характер: 
дивовижний, інтенсивний
Ноти аромату: 
Верхні: гіркий апельсин, мандарин 
Серця: сантоліна, морська трава 
Базові: амбра, деревина

З НОТАМИ ЛАВАНДИ 

PURE 54
100054 | 
Характер: 
неоднозначний, свіжий
Ноти аромату: 
Верхні: м'ята, бергамот, ром
Серця: кедр, шавлія, лаванда 
Базові: дубовий мох, ветивер, замша

50 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20%

PURE 473
100473 | 
Характер: 
свіжий, благородний, бунтівний
Ноти аромату: 
Верхні: бергамот, рожевий перець 
Серця: бурштин, лаванда
Базові: пачулі, ветивер, суха деревина

PURE 480
100480 | 
Характер: 
особливий, гармонійний, загадковий 
Ноти аромату: 
Верхні: лимон, бергамот, неролі 
Серця: герань, гіацинт, лаванда, 
мускатна шавлія, календула 
Базові: кедр, боби тонка, амбра, 
дубовий мох, мускус

PURE 483
100483 | 
Характер: 
зрілий, оновлений, ретро
Ноти аромату: 
Верхні: яблуко, мандарин, апельсин, 
кориця, шавлія
Серця: лаванда, пачулі, розмарин 
Базові: сандал, оливкове дерево
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Парфумований                                                    
ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУШУ		

Парфумований 
БАЛЬЗАМ	ДЛЯ	
ТІЛА

PERFUMED SHOWER GEL

Ретельно очищає тіло, залишаючи аромат 
чудових парфумів. 

 ▪ радує шовковистою текстурою

 ▪  містить зволожуючий та регенеруючий 
пантенол

300 мл

PERFUMED BODY BALM

Огортає шкіру ароматом найчарівніших парфумів. 
Містить зволожуючі та регенеруючі компоненти. 

 ▪ з вітаміном Е, В5 та алантоїном

300 мл

ЖІНОЧІ: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081) 
173 (507173)

ЧОЛОВІЧІ: 
52 (507052) 
134 (507134) 
472 (507472) 
473 (507473)

ЖІНОЧІ:  
18 (506018) 
20 (506020) 
33 (506033) 
81 (506081) 
173 (506173)
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Протестуйте їх або візьміть із собою у 
подорож.

 ▪ доступно з червня

50 мл 

Парфумований                                            
ГЕЛЬ	ДЛЯ	
ДУША	

МІНІ-
ПРОДУКТИ Парфумований 

БАЛЬЗАМ	
ДЛЯ	ТІЛА

ЖІНОЧІ: 
18 (507018.02) 
20 (507020.02)

ЧОЛОВІЧІ: 
472 (507472.02) 
473 (507473.02)

ЖІНОЧІ: 
18 (506018.02) 
20 (506020.02) 
33 (506033.02)

ІДЕАЛЬНО                                                                  
ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ
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ПАРФУМИ  
PHEROMONE

АТОМАЙЗЕР  
для парфумів

50 мл | Концентрація  
аромакопозиту: 20%

TRAVEL VIAL

Тепер улюблені парфуми завжди будуть 
з Вами, навіть якщо Ви подорожуєте із 
невеликим багажем. Зручно та стильно. 
Атомайзер, що відкручується, зі скляним 
вкладишем забезпечує безпечне 
перевезення. В елегантному флакончику із 
матового алюмінію..

ВИСОТА: 9,5 cм | 8 мл

ЗОЛОТИЙ | 920045 | 

СРІБНИЙ | 920090 | 

ЖІНОЧІ

У феромонів немає запаху, вони 
додаються в парфуми, щоб 
посилити їхній стимулюючий 
ефект. Це секретна зброя, 
місія якої – підвищити Вашу 
привабливість та зміцнити 
впевненість у собі.

ЧОЛОВІЧІ

ФЛІРТ
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

СПОКУСА
52 110 473
120052 120110 120473

ШАРМ
34 413
120034 120413

ВПЕВНЕНІСТЬ В СОБІ
56 135 457
120056 120135 120457

УСПІХ
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

УСПІХ
64 134 472
120064 120134 120472

ФЕРОМОНИ
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ПАРФУМИ INTENSE

КВІТКОВІ
чуттєві та романтичні

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ 
INTENSE 10 | 110010 | 
Провокаційний аромат

INTENSE 17 | 110017 | 
Сила спокуси

INTENSE 25 | 110025 | 
Чарівна композиція

ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ 
INTENSE 20 | 110020 | 
Вибух пристрасті

INTENSE 97 | 110097 | 
Завжди у тренді

INTENSE 489 | 110489 | 
Ковток сучасності

З ЗЕЛЕНИМИ НОТАМИ 
INTENSE 81 | 110081 | 
Свіжі та ніжні

З АЛЬДЕГІДНИМИ НОТАМИ
INTENSE 21 | 110021 | 
Класичні

ЦИТРУСОВІ
свіжі та наповнюючі енергією

З НОТАМИ ЛИМОНУ 
INTENSE 33 | 110033 | 
Освіжаючі та бадьорі

З НОТАМИ МАНДАРИНА
INTENSE 23 | 110023 | 
Романтичні та яскраві

ШИПРОВІ
привабливі та спокусливі

 З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ 
INTENSE 56 | 110056 | 
Безперечно сучасний

З НОТАМИ АМБРИ ТА МУСКУСУ 
INTENSE 110 | 110110 | 
Вільний, мужній і сміливий

ФУЖЕРНІ  
спокусливі та класичні

З НОТАМИ ПАПОРОТНИКА
INTENSE 43 | 110043 | 
Ліки від нудьги

З НОТАМИ ЛАВАНДИ
INTENSE 473 | 110473 | 
Бунтарський дух

СХІДНІ  
сильні та неприборкані

З КВІТКОВИМИ НОТАМИ
INTENSE 52 | 110052 | 
 Для чоловіка XXI століття

З АМБРОВИМИ НОТАМИ
INTENSE 64 | 110064 | 
Сила елегантності

ШИПРОВІ
привабливі та спокусливі

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ 
INTENSE 05 | 110005 | 
Розпалює почуття

INTENSE 16 | 110016 | 
Заманлива насолода

З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ
INTENSE 18 | 110018 | 
Ніжна провокація

СХІДНІ
сильні та неприборкані

З КВІТОЧНИМИ НОТАМИ 
INTENSE 09 | 110009 | 
Відкрийте таємницю

INTENSE 436 | 110436 | 
Надає впевненості у собі

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ 
INTENSE 98 | 110098 | 
Ділові та елегантні 

INTENSE 413 | 110413 | 
Розкутий

 З НОТАМИ СПЕЦІЙ
INTENSE 173 | 110173 | 
Екзотична подорож

50 мл

ЖІНОЧІ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ           
АРОМАКОМПОЗИТИВА: 30% 

ЧОЛОВІЧІ 
КОНЦЕНТРАЦІЯ  АРОМАКОПОЗИТУ: 
24% 

Одеколон (3-5%)

Туалетна вода (нижче 16%)

Парфумована вода (16%)

ПАРФУМИ (20%)

INTENSE (24-30%)

ЦИТРУСОВІ 
свіжі та наповнюючі енергією

З НОТАМИ МАНДАРИНА
INTENSE 134 | 110134 | 
Есенція легкості

ДЕРЕВНІ  
вишукані та стильні

З ФРУКТОВИМИ НОТАМИ
INTENSE 472 | 110472 | 
Вражає сильним характером

З ВОДНИМИ НОТАМИ
INTENSE 457 | 110457 | 
Заохочує до дії
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Кульковий  
АНТИПЕРСПІРАНТ
БЕЗ	ЗАПАХУ						
UNISEX
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Універсальний кульковий антиперспірант 
без запаху чудово поєднується з будь-
якими духами, забезпечуючи надійний 
захист від неприємного запаху поту.

 ▪ для жінок та чоловіків

 ▪ не бруднить одяг

 ▪  не містить спирту

50 мл | 508000

ПАРФЮМОВАНИЙ 
кульковий   
АНТИПЕРСПІРАНТ	
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Завдяки поєднанню в собі властивостей антиперспіранта та 
парфумів, гарантує відчуття комфорту та свіжості. 

 ▪ усуває неприємний запах, викликаний надмірним 
потовиділенням

 ▪  не залишає слідів на одязі

 ▪ не містить спирту

 ▪  широка гама ароматів

50 мл 

ЖІНОЧІ АРОМАТИ: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ: 
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

Парфумований  
СПРЕЙ-МІСТ																																																									
для тіла

PERFUMED BODY MIST

Забезпечує шкірі миттєвий 
освіжаючий ефект, як морський 
бриз. Залишає на шкірі чудовий 
аромат PURE..

 ▪ містить відмінний 
пом'якшувальний компонент - 
диспергована у воді кокосова 
олія, для догляду за шкірою

 ▪ ідеально підходить 
для спекотних днів як 
альтернатива парфумам

150 мл 

ДОСТУПНІ АРОМАТИ: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)
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Продукти престижної лінії PURE HOME радують не лише унікальними 
ароматами, а й надзвичайно стильним дизайном. Ми вибрали найкрасивіші 
парфумерні композиції, завдяки яким кожен день Ви оточуватимете свій 
будинок аурою чарівних акордів, зачаровуючи рідних та гостей.

Аромапалочки Home Ritual - це унікальне поєднання дорогоцінних ароматичних композицій та 
стильного дизайну. Вони дозволять Вам насолодитися винятковим домашнім ароматом, який 
огорне Ваші почуття і перенесе у чарівний світ з ароматом досконалості.

Аромапалочки   
HOME RITUAL

FRAGRANCE HOME RITUAL

Завдяки ним Ви можете кожен 
день відчувати у своєму будинку 
незвичайний аромат. Подаруйте 
собі розкіш завдяки унікальним 
ароматам у чудовій упаковці.

 ▪ вишукані акорди 
дорогоцінних інгредієнтів 
надовго наповнять Ваш 
інтер'єр унікальним ароматом

 ▪ елегантний дизайн

 ▪ максимальна стійкість 
аромату – аж до 70 днів!

100 мл

ПРИЄМНИЙ АРОМАТ, 
СТИЛЬНИЙ ДИЗАЙН

ЖІНОЧІ:  
718005 | PURE 05 |  
718010 | PURE 10 |  
718016 | PURE 16 |  
718018 | PURE 18 |  
718020 | PURE 20 |  
718021 | PURE 21 |  
718032 | PURE 32 |  
718033 | PURE 33 |  
718034 | PURE 34 |  
718081 | PURE 81 |  
718372 | PURE 372 |  
718413 | PURE 413 |  
718431 | PURE 431 |  
718436 | PURE 436 |  
718489 | PURE 489 | 

ЧОЛОВІЧІ :  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 | 
718457 | PURE 457 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 | 
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HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

Чарівний аромат та найвищий 
стандарт якості. Привносить 
до кімнати ауру чуттєвості, 
одночасно будучи прикрасою 
будь-якого інтер'єру. Містить 
високоочищений парафін, 
отриманий після гідроочищення, 
який відповідає всім суворим 
правилам німецьких стандартів 
RAL. 

 ▪  час горіння від 35 до 40 годин

 ▪ в елегантному склі

 ▪ з ароматами парфумів PURE 
та PURE ROYAL

150 г

ЖІНОЧІ:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  

ЧОЛОВІЧІ :  
719472 | PURE 472 | 

PURE 489 | 719815

Уявіть собі ідеальні пропорції 
квіткових та східних ароматів 
в одній свічці. Свічка PURE 
489 виводить футуристичну 
композицію на новий рівень 
екстравагантності

ДЛЯ НЕЇ 
PURE 32 | 719816

Солодкий, свіжий та фруктовий 
– так можна описати свічку 
PURE 32. Внесіть чарівність у 
свій інтер'єр та здивуйте гостей 
неймовірним та незабутнім 
ароматом.

PURE 33 | 719817

Дивовижне та унікальне 
поєднання свіжих фруктів, 
бамбуку та квітів, що освіжить 
вашу кімнату, в одній свічці PURE 
33. Створіть живу ауру у Вашому 
інтер'єрі..

ДЛЯ НЬОГО  
PURE 473 | 719818

Шукаєте свіжий, але водночас 
бунтівний аромат із лавандою? 
Тоді свічка PURE 473 призначена 
для Вас. Зробіть свою кімнату 
яскравою, інтригуючою і відкрийте 
для себе її досконалість.

Аромасвічі Home Ritual відповідають знаку якості RAL, тому вони мають:

 ▪ високу інтенсивність аромату

 ▪ рівномірне горіння

 ▪ висока якість ґнота - міцний, бавовняний ґнот відповідної товщини, 
стійкий до розривів та тунелювання

 ▪  мінімальне тління, яке не отруює дихальні шляхи

 ▪  мінімальне сажоутворення на склі, що гарантує гарний зовнішній 
вигляд свічки

ВИСОКИЙ 
СТАНДАРТ ЯКОСТІ

Перед кожним використанням обрізайте близько 5 мм ґноту, щоб полум'я 
було стабільнішим, а свічка не диміла. Використовуйте свічку протягом 
3-4 годин – це запобігає утворенню тунелів (віск плавиться рівномірно), а 
також дозволить свічці розкрити повний букет ароматів.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ЗАПАТИ СВІЧКУ?
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HOME RITUAL MELT WAX

HOME RITUAL 
АРОМАТИЗОВАНИЙ ВІСК 
наповнить інтер'єр Вашої оселі 
прекрасним ароматом. Неповторні 
ароматичні композиції роблять 
дозвілля ще більш приємним. 
Воскові розплави виготовлені 
з екологічно чистої сировини 
найвищої якості та корисні не 
тільки для Вашої родини, але й 
для довкілля.

75 г

MELT WAX 472 
719844 | 

1

MELT WAX 18 
719842 | 

2

MELT WAX 413 
719843 | 

3

1

3

2

Home Ritual  
АРОМАТИЗОВАНИЙ	ВІСК
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Аромат  
ДЛЯ	ГАРДЕРОБУ
WARDROBE FRAGRANCE

Аромат для гардеробу. Унікальні парфумерні композиції у 
Вашому гардеробі, спальні та офісі.

 ▪ поступово поширює аромат

14,2 г, 15,2 г

ЖІНОЧІ: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23 |  
708019 | PURE 33 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

ЧОЛОВІЧІ::  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 | 

Освіжувач ПОВІТРЯ
AIR FRESHENER 

Оригінальні ароматичні композиції 
пахнуть так само приголомшливо, 
як і Ваші улюблені PURE. 
Поступово розповсюджує 
виразний аромат.

 ▪ із зручною гумкою для 
підвішування

 ▪  ідеально підходить для дому, 
офісу чи автомобіля

9,5 г, 10,5 г

ЖІНОЧІ: 
708051 | PURE 18 |  
708050 | PURE 20 |  
708059 | PURE 489 | 

ЧОЛОВІЧІ:  
708088 | PURE 473 |  
708049 | PURE 472 | 

Парфумована  
РІДИНА																								
для прасування
PERFUMED IRONING LIQUID

Вона дозволить Вам насолодитися 
прасуванням. Для надання Вашому одягу 
приємного аромату, просто додай близько 
5 мл рідини у свою праску. Доступно у 
трьох неймовірних варіантах.

 ▪ надає одягу приємного запаху

100 мл

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 



ЗАСОБИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, 
АДАПТОВАНІ ДО ВАШИХ ПОТРЕБ

Ваша шкіра вимагає особливої   уваги через стрес, забруднення 
повітря та зміни клімату. Швидкий темп життя дозволяє нам легко 

нехтувати цим. Саме тому ми розробили засоби догляду, які, завдяки 
ретельно відібраним та концентрованим інгредієнтам, будуть живити 

та відновлювати вашу шкіру щодня. Вона стане сяючою і здоровою 
після найкращих спа-процедур. Широкий асортимент нашої продукції 
забезпечить комплексний догляд за шкірою, який не тільки заспокоїть 

ваше тіло, але й принесе вам справжнє задоволення і розслаблення



263262

G
O

LD
 R

EG
EN

ES
IS

G
O

LD
 R

EG
EN

ES
IS

ОМОЛОДЖУЮЧИЙ  
ГЕЛЬ-ТОНІК
ANTI-AGEING GEL TONER 

 ▪ освіжає і розгладжує шкіру

 ▪ не залишає липкості та неприємного 
відчуття стягування шкіри

 ▪ містить заспокійливу рожеву воду та 
зволожуючу гіалуронову кислоту

150 мл | 512001 |

ОЛІЯ	ДЛЯ	ТІЛА														
З ШИМЕРОМ
SHIMMERING BODY OIL 

 ▪ завдяки мерехтливим золотим частинкам 
красиво підкреслює тон шкіри

 ▪ містить натуральні олії та вітамін Е

 ▪ швидко поглинається шкірою, не 
залишаючи на ній жирного шару

100 мл | 512006 |
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АНТИВІКОВИЙ
СКРАБ	ДЛЯ	ОБЛИЧЧЯ

ОМОЛОДЖУЮЧИЙ	
НІЧНИЙ	КРЕМ

ANTI-AGEING FACE SCRUB 

 ▪  ефективно очищає й освіжає шкіру, роблячи її більш гладенькою та ніжно сяючою * 
містить кристали корунду та екстракт солодки

 ▪ рекомендується для всіх типів шкіри, особливо для сухої та зрілої шкіри

50 мл | 512007 | 

ANTI-AGEING NIGHT CREAM 

 ▪ глибоко живить, відновлює сяйво, чинить 
антиоксидантну дію

 ▪ зменшує шершавість шкіри, вирівнює її тон і 
покращує захисні бар'єрні функції

 ▪ з ресвератролом із червоного винограду, 
ніацинамідом та оліями жожоба, аргани, 
троянди й кокоса

 ▪

50 мл | 512004 | 

ОМОЛОДЖУЮЧИЙ	КРЕМ	ПІД	ОЧІ

ОМОЛОДЖУЮЧИЙ	ДЕННИЙ	КРЕМ

ANTI-AGEING EYE CREAM

 ▪ бореться з ознаками старіння і втоми

 ▪ містить бісаболол з ромашки з 
регенеруючими та заспокійливими 
властивостями

 ▪ для ранкового та вечірнього застосування

20 мл | 512002 | 

ANTI-AGEING DAY CREAM 

 ▪ чудово розгладжує та відновлює еластичність 
шкіри

 ▪ містить живильну олію ши та зволожуючу 
гіалуронову кислоту

50 мл | 512003 | 
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та живильний 
КРЕМ	ДЛЯ	
РУК

СИРОВАТКА	
для обличчя

ЕМУЛЬСІЯ		
для демакіяжу 
3 в 1

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ
БАЛЬЗАМ для тіла

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ
БАЛЬЗАМ для тіла

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

Створений у відповідь на потреби 
сухої, пошкодженої шкіри рук, 
що постійно зазнає впливу на 
шкідливі зовнішні фактори. 
Інтенсивно живить, пом'якшує 
шкіру та покращує стан нігтів, 
надаючи їм здорового та 
доглянутого вигляду.

 ▪ формула, заснована на 
бета-глюкані, рисовій олії, 
касторовій олії та алантоїні

50 мл | 513007 | 

FACE SERUM

Призначена для регулярного 
застосування як крем, бажано 
вранці та ввечері, а також на 
окремих ділянках обличчя та 
тіла, що потребують особливого 
догляду.. 

 ▪ інноваційний косметичний 
засіб з інтенсивною дією

 ▪  рекомендується для шкіри 
чутливою, втомленою та 
сухою

 ▪  для всіх типів шкіри

30 мл | 513002 | 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Винятково ніжна, гіпоалергенна 
формула з легкою консистенцією. 
Ретельно змиває макіяж, 
навіть водостійкий, ефективно 
видаляє забруднення та тонізує, 
залишаючи шкіру обличчя 
гладкою та зволоженою. 

 ▪ сила компонентів: бетаглюкан 
з вівса, пантенол, масло 
солодкого мигдалю, вітамін Е, 
гідролат гамамелісу, екстракт 
троянди столистої

 ▪  не вимагає змивання

200 мл | 513001 | 

MOISTURISING BODY BALM

Зволожує та живить шкіру, надаючи їй пружність та 
еластичність.

 ▪  з тригліцеридами каприлової та капринової 
кислот, які зміцнюють епідермальний ліпідний 
бар'єр, ніжно живлять та запобігають втраті 
вологи.

 ▪ для всіх типів шкіри

300 мл | 513008 | 

ANTICELLULITE BODY BALM

Містить унікальний комплекс Anticellulite Forte, 
який моделює фігуру та зміцнює сполучну тканину. 
При регулярному використанні поступово зникає 
ефект так званої «апельсинової кірки».

 ▪ помітно моделює стегна, ноги, сідниці та живіт

 ▪ з екстрактом Центелли азіатської, що 
стимулює вироблення колагену та еластину, 
що відновлює пружність та еластичність 
шкіри, що запобігає утворенню розтяжок

300 мл | 513009 | 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕТА-
ГЛЮКАНУ 

БУЛА ПІДТВЕРДЖЕНА 
БАГАТОЧИСНИМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯМИ

 ▪ забезпечує оптимальний рівень зволоження шкіри

 ▪  стимулює вироблення колагену, завдяки чому діє омолоджуюче та 
протидіє старінню

 ▪ відновлює суху шкіру, заспокоює, сприяє процесам загоєння

 ▪ підтягує шкіру, роблячи її пружною та гладкою

 ▪ забезпечує природний захист від УФ-випромінювання
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NATURAL BODY PUDDING
• зволожує, живить і робить 

шкіру більш еластичною, 
повертаючи їй молодий 
вигляд

• з лічі, кофеїном, алантоїном, 
пантенолом, авокадо та 
кокосовою олією

200 мл | 515007 |

НАТУРАЛЬНИЙ 
ПУДИНГ ДЛЯ 
ТІЛА

ІНГРЕДІЄНТІВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

99%

NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB
• очищає, освітлює, омолоджує 

та запобігає появі розтяжок
• з вітаміном Е, олією ши, 

соєвою, соняшниковою та 
мигдальною оліями

200 мл | 515006 |

НАТУРАЛЬНИЙ 
ЦУКРОВИЙ 
СКРАБ                       
ДЛЯ ТІЛА

NECTAR BODY WASH

 ▪ чудово очищає та зволожує 
шкіру

 ▪ з молочною кислотою, 
алантоїном та екстрактами 
опунції, груші та маракуї

220 мл | 515005 | 

НЕКТАР  
для тіла

ЦУКРОВИЙ 
ПІЛІНГ для 
тіла
SUGAR BODY SCRUB
• розгладжує, відновлює 

м'якість та еластичність 
шкіри

• з аргановою олією та олією 
солодкого мигдалю

150 мл | 515003 |

ПУДИНГ 
для тіла
BODY PUDDING
• зволожує, живить і надає 

шкірі шовкової м'якості
• дуже швидко вбирається
• з олією ши та олією 

солодкого мигдалю

130 мл | 515004 |
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МАСКА	ДЛЯ	ВОЛОССЯ
HAIR MASK
• живить, зміцнює і захищає волосся, 

роблячи його гладким, блискучим і 
м'яким на дотик

• легка формула та свіжий приємний 
аромат.

• з білками вівса, олією жожоба та 
солодким мигдалем

200 мл | 514012 |

FACIAL CREAM 
• містить олію солодкого 

мигдалю та вітамін Е для 
уповільнення процесу 
старіння

• з біоактивним екстрактом олії 
ши для посилення захисного 
бар'єру

50 мл | 514011 |

MULTIFUNCTIONAL GEL
• 6 в 1: сироватка для обличчя, 

лосьйон для тіла, емульсія 
для ніг і рук, засіб після 
засмаги, крем після гоління, 
маска для волосся

• з приємним свіжим ароматом
• з алантоїном і пантенолом

200 мл | 514010 |

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ                           
ГЕЛЬ

МІСТИТИ	СІК	АЛОЕ	
З	ОРГАНІЧНИХ	
ПЛАНТАЦІЙ
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RICH REVITALIZING 
FACIAL MASK
• містить екстракти чорниці 

та чорної смородини, які 
забезпечують зміцнювальний 
ефект і підвищують 
еластичність

• завдяки олії авокадо та олії 
ши живить шкіру і зміцнює її 
гідроліпідний шар

50 мл | 514007 |

МАСКА ДЛЯ 
ОБЛИЧЧЯ

МАСКА-РЕВІТАЛАНТ  
ДЛЯ	ОБЛИЧЧЯ

PEEL-OFF FACIAL MASK
• очищає, звужує пори, 

освіжає, надає м'якості та 
еластичності

• з заспокійливим екстрактом 
жасмину та екстрактом 
кори африканського дерева 
енантія хлоранта, який 
регулює секрецію шкірного 
сала

• для нормальної, комбінованої 
та жирної шкіри

50 мл | 514002 |

ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ

ТОНІК ДЛЯ 
ОБЛИЧЧЯ

ГЕЛЬ-КРЕМ 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

FACIAL CLEANSING FOAM
• очищає, освіжає, заспокоює, 

зволожує
• економічне використання 

(одне натискання = очищення 
всього обличчя)

• ідеально підходить для 
повсякденного догляду

150 мл | 514009 |

FACIAL TONER
• відновлює рівень pH шкіри та 

забезпечує необхідний рівень 
вологи

• зі зручним розпилювачем
• не містить спирт

150 мл | 514003 |

FACIAL GEL-CREAM
• швидко вбирається
• інтенсивно зволожує, живить 

і заспокоює шкіру
• ідеально підходить під 

макіяж

50 мл | 514008 |
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ГЛИБОКООЧИЩУЮЧИЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ОСВІЖАЮЧА 
МІЦЕЛЯРНА ВОДА 3В1 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ	ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОССЯ

DEEP CLEANSING FACE GEL

 ▪ очищає, заспокоює, надає свіжого та сяючого 
вигляду

 ▪ з екстрактом центелли азіатської, гліцерином, 
пантенолом, алантоїном, алое і вітаміном Е

220 мл | 501031 | 

REFRESHING MICELLAR LIQUID 3IN1 

 ▪ очищає, зволожує і заспокоює подразнення

 ▪ з екстрактом центелли азіатської, алое та 
провітаміном B5

UNIVERSAL HAIR SHAMPOO

 ▪ робить волосся приємним на дотик і надовго зберігає 
свіжість

 ▪ з екстрактом центелли азіатської, провітаміном В5 та 
алантоїном

220 мл | 501032 |  280 мл | 501033 | 

Н О В И Н К А

Н О В И Н К А

Н О В И Н К А
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CLEANSING 
ANTIBACTERIAL HAND GEL

 ▪ запобігає поширенню бактерій

 ▪ ідеально підходить для 
подорожей, використання на 
роботі та прогулянках

50 мл | 501022 | 

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ 
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ РУК

COMPLETE CARE 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

ГЛИБОКО 
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ 
ЛОСЬЙОН ДЛЯ 
ТІЛА

КРЕМ
COMPLETE CARE

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

 ▪ очищає, розгладжує та 
запобігає зневодненню

 ▪ з мигдальною олією, 
пантенолом і алантоїном

250 мл | 501002 | 

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

 ▪ живить, тонізує, розгладжує, 
заспокоює, захищає від 
сухості

 ▪ містить мигдальну та кокосову 
олію, пантенол, алантоїн та 
екстракт бісабололу

250 мл | 501003 | 

COMPLETE CARE CREAM

 ▪ зволожує і розгладжує шкіру 
обличчя, тіла і рук

 ▪ з олією кокоса й авокадо, 
пантенолом, алантоїном, 
вітамінами С і Е

30 мл | 501001 | 

ЗАСПОКІЙЛИВА 
СИРОВАТКА	ДЛЯ	
ОБЛИЧЧЯ

SOOTHING FACE SERUM 
COMPLETE CARE

 ▪ зводить до мінімуму появу 
недосконалостей шкіри, 
живить, розгладжує, зволожує 
і заспокоює

 ▪ містить ліпопептид 
Calmosensine™, екстракт 
центелли азіатської, пребіотик 
Biolin P, ніацинамід, олію 
виноградних кісточок, вітамін 
Е, пропандіол, трегалозу і 
сквален

40 мл | 501026 | 
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INSTANT SANITIZER SPRAY
 ▪ швидковисихаюча формула не 

залишає липких слідів

 ▪ ефективно дезінфікує предмети 
повсякденного користування, 
спортивний інвентар і захисні 
маски для обличчя

100 мл | 501027 | 

ОСВІЖАЮЧИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

РЕГЕНЕРУЮЧА                                   
СИРОВАТКА 
ДЛЯ	РУКREFRESHING HAND GEL

 ▪ м'яко очищає і живить шкіру 
рук

 ▪ з додаванням соку алое вера 
і гліцерину

 ▪ не викликає неприємного 
відчуття липкості

100 мл | 503043 |

REGENERATING 
HAND SERUM

 ▪ відновлює пошкоджену та 
суху шкіри рук

 ▪ швидко вбирається, не 
залишаючи жирної плівки

 ▪ дерматологічно протестовано

100 мл | 501025 |
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SMOOTHING HAND 
PEELING

 ▪ відлущує омертвілі клітини 
шкіри та стимулює її 
оновлення

 ▪ містить вулканічний перліт, 
мелену шкаралупу волоського 
горіха, пантенол, алантоїн і 
тригліцериди

100 мл | 501005 | 

ПОМ’ЯКШУЮЧИЙ 
ПІЛІНГ 
ДЛЯ РУК

ВІДЛУЩУЮЧА                             
МАСКА                                 
ДЛЯ СТОП

EXFOLIATING FOOT PEEL

 ▪ ефективно видаляє мозолі

 ▪ містить екстракти меду,

 ▪ опунції, груші, маракуї,

 ▪ лимона, винограду й ананаса

 ▪ робить стопи ідеально 
гладкими

 ▪ рекомендується 
використовувати 1 раз на 
місяць

2 × 20 мл | 501024 | 

ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ 
ПІЛІНГ   
ДЛЯ СТУПЕНЬ
SOFTENING FOOT SCRUB

 ▪ розроблений на основі 
відлущувальних натуральних 
гранул з абрикосових кісточок, 
шкаралупи волоського горіха 
та мигдалю

 ▪ містить освіжаючий і 
розслаблючий екстракт дикої 
водяної м'яти

75 мл | 501017 | 

Н О В И Н К А
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Відбілююча  
ЗУБНА	ПАСТА

ОПОЛІСКУВАЧ
ДЛЯ	ПОРОЖНИНИ	
РОТА	зі смаком 
ніжної м'яти

ЗУБНА	ПАСТА	 
для чутливих
зубів

WHITENING TOOTHPASTE

 ▪ усуває наліт, викликаний вживанням 
певних продуктів, таких як кава, чай або 
внаслідок куріння

 ▪  багата формула з фторидом натрію 
мінералізує емаль, зміцнює її та знижує 
ризик руйнування зубів.

 ▪ призначена для дорослих

75 мл | 501008 | 

GUMS PROTECTION 
TOOTHPASTE

 ▪ правильна гігієна порожнини 
рота

 ▪ ретельне чищення зубів та 
міжзубних проміжків

 ▪ ефективне та тривале свіже 
дихання

75 мл | 501007 | 

SENSITIVE TOOTHPASTE

 ▪ зменшує дискомфорт при вживанні гарячої 
або холодної їжі

 ▪ ніжна формула пасти захищає чутливі зуби, 
допомагаючи при цьому зміцнювати ясна

 ▪ призначена для дорослих

75 мл | 501006 | 

ЕФ Е К ТИВНО	 	 	
У С У ВАЄ	 	
В І ДЧ У Т ТЯ	 	 	

Д И СКОМФОР Т У	 	
П РИ 	 ВЖИВАНН І			
ГА Р Я ЧО Ї 	 	 	 ТА	 	

ХОЛОДНО Ї 	 	 	 ЇЖ І

В І ДНОВЛЮЄ	 	
П РИ РОДНУ	 	

Б І Л И ЗН У 	 	 	 З У Б І В	 	 	
УЖ Е 	 	 	 П І С Л Я	 	 	
Д ВОХ 	 	 Н ЕД І Л Ь	 	
З АС ТОС У ВАННЯ

MILD MINT MOUTHWASH

 ▪ потрійна дія: заспокоює роздратовані ясна, 
регенерує їх та захищає від мікроушкоджень

 ▪ є чудовою профілактикою пародонтозу

 ▪  призначена для дорослих

500 мл | 501028 | 

ЗУБНА	ПАСТА  
для зміцнення
ясен
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БАЛЬЗАМ після 
гоління

ПІНА                 
для гоління

AFTERSHAVE BALM

 ▪  з живильним маслом макадамії

 ▪  з регенеруючим пантенолом

50 мл 

SHAVING FOAM

 ▪ з освіжаючим екстрактом м'яти

 ▪ з підбадьорливим ароматом парфумів PURE 134

250 мл | 516134 | 

ДОСТУПНІ АРОМАТИ:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)
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ВИРАЗІТЬ СЕБЕ

Макіяж відомий з давнини. Він грає настільки ж різні ролі, як і мінлива 
жіноча природа. В один момент він дозволяє підкреслити свою красу і 
додати впевненості в собі, в інший - створити абсолютно новий образ, 

що відповідає вашому настрою та ситуації. Завдяки фантастичній 
косметиці Federico Mahora Ви створите макіяж, який відповідає 

сучасним тенденціям. Не бійтеся експериментувати - пограйте з 
фарбами і перетворите макіяж на безтурботну розвагу.

Колірна візуалізація косметики для макіяжу передає приблизну концепцію. Фактичні відтінки можуть відрізнятись від 
показаних на малюнках. Це залежить від освітлення, якості друку та настройок монітора
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NEON GLOW 
–	ЯСКРАВИЙ	
ПІГМЕНТ	ДЛЯ	
ОБЛИЧЧЯ	І	ТІЛА	
З	ПЕНЗЛИКОМ

21

ПАЛЕТКА  
UV NEON BRIGHTS
UV NEON BRIGHTS PALETTE

Палетка UV Neon Brights – це неймовірно 
спокуслива палітра фарб для тіла, 
що світяться під ультрафіолетовим 
випромінюванням. Створіть фестивальний 
макіяж завдяки спеціальній формулі, яка 
використовується у 5 унікальних кольорах. 
Високо пігментовані формули чудово 
розподіляються по тілу, а стійкість та 
інтенсивність кольору зберігаються протягом 
багатьох годин. Різноманітність кольорів 
дозволить Вам створити неповторний 
образ, додавши краплю божевілля у Ваш 
макіяж. Палетка UV Neon Brights - це 
продукт, виготовлений із екологічно чистих 
інгредієнтів

1,1 г x 10

PINK  
606088 | 

1

YELLOW  
606087 | 

2

Колір звичайних пігментів залежить тільки від відбитого світла, проте, неонові 
флуоресцентні пігменти поєднують у собі явища випромінювання світла, 
викликані ультрафіолетовим світлом та стимуляцією відображеного видимого 
світла відповідно. Можна отримати яскраві кольори з високими світловими 
ефектами, легкістю та насиченістю. Висококонцентровані кольорові порошки 
випромінюють видиме або невидиме світло внаслідок дії короткохвильового 
світла. На пігментовану поверхню необхідно впливати УФ-лампою або діодом з 
ультрафіолетовим світлом, щоб отримати особливий ефект свічення. Найважливіша 
особливість флуоресцентних кольорів полягає в тому, що вони світяться, стають 
яскравими і виділяються набагато сильніше, ніж звичайні кольори. 

Характеристики
 ▪  Ця неонова фарба для тіла - ідеальний аксесуар для пожвавлення вечірок, 

фестивалів, вечорів, перевдягань, зустрічей із друзями, клубів з ультрафіолетовим 
освітленням

 ▪ Кожна упаковка містить райдужний набір кольорів різної насиченості та відтінків: 
червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, рожевий

 ▪ Для дорослих, підлітків та дітей

 ▪ Кольорові пігменти, що реагують на ультрафіолетові промені, не токсичні та не 
радіоактивні

 ▪ УФ-порошки виготовлені з речовин, які не завдають шкоди довкіллю або 
здоров'ю людини (їх можуть використовувати навіть діти)

 ▪ УФ-пігменти з часом не втрачають своїх колірних властивостей та інтенсивності. 
Пігменти відрізняються яскравим кольором, сильними флуоресцентним ефектом, 
гарною розсипчастістю та тонкістю частинок

 ▪ Легко знімається з милом та водою

 ▪ Відмінне співвідношення ціни та якості, оскільки  пігмент дуже економічний у 
витраті

 ▪ Вміст у ємності: близько 1,1 г

ПОРАДА

Фарба найчастіше наноситься пальцями, але її можна наносити пензлем або 
спонжем. Жодних обмежень! 

Неоновий пігмент для тіла, що світиться, заснований на флуоресцентних 
пігментах. Вони є порошками в дрібнодисперсному стані з виразним 
кольором і дрібними частинками. Однак для отримання світлового ефекту 
пігментовану поверхню необхідно піддати дії ультрафіолетової лампи або 
діода з ультрафіолетовим випромінюванням. Оскільки більша частина 
світіння, яке ми бачимо, насправді є відбитим світлом, що яскравіше колір 
фону, то яскравіше з'являється світіння. Це ґрунтується на випромінюванні 
світлових хвиль через збуджену молекулу або атом, за які відповідають 
люмінофори. Тому флуоресценція класифікується як фотолюмінесценція. 
Світло випромінюється лише тоді, коли пігмент піддається впливу світла. 
Коли такі промені перестають випромінюватись, ефект миттєво зникає. Колір 
залишається яскравим, але без ефекту свічення.

ПРОСТОТА В 
ВИКОРИСТАННІ
 ▪ Круговими рухами, за 

допомогою води та пензлика, 
послабте верхній шар 
пігменту, щоб отримати 
гладку та однорідну 
кремоподібну суміш.

 ▪ Нанесіть кілька шарів на шкіру 
для кращого свічення під УФ-
світлом

 ▪ Легко видаляється водою з 
милом

ЕФЕКТ

Підкресліть чіткі та красиві 
кольори:

 ▪ При денному світлі – неонові 
кольори 

 ▪ У темряві – немає свічення

 ▪ У темряві з УФ-світлом – 
яскраве неонове світіння
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Мінеральна пудра - це косметичний засіб, який поєднує силу мінералів 
і вітамінів. При нанесенні на шкіру вона перетворюється на красиве, 
однорідне покриття. Проста у застосуванні та дуже ефективна. Найкраще 
підходить для боротьби з недосконалостями або надмірним виробленням 
шкірного сала, залишаючи на шкірі елегантне матове покриття.

Фіксуюча
пудра
BAKE IT

BAKE IT SETTING  
POWDER

Фіксуюча пудра Bake It відмінно маскує 
недоліки та забезпечує стійке бархатисте 
покриття. Вона м'яко відбиває світло, що 
ідеально готує обличчя для контурування 
в техніці бейкінгу. Універсальний відтінок 
підходить до будь-якого кольору шкіри. 
За допомогою пушківки або кисті нанесіть 
на все обличчя або товстим шаром на 
ділянки, що потребують коригування. 
Залиште на кілька хвилин, потім видаліть 
надлишки.

6,6 г | 602027 | 

Бамбукова  
ПУДРА

Мінеральна пудра              
С	HD-ЕФЕКТОМ

BAMBOO POWDER

Бамбукова матова розсипчаста пудра з прозорою 
формулою забезпечує ідеальне покриття. Ефективно 
маскує ознаки втоми та всі недосконалості. Екстракт 
бамбука вбирає надлишковий жир, забезпечуючи 
тривалий матовий ефект. За допомогою пушківки або 
кисті нанесіть на обличчя або на окремі області, такі 
як Т-зона.

3,3 г | 602028 | 

HD EFFECT MINERAL POWDER

Мінеральна пудра з HD-ефектом ідеально 
розгладжує шкіру та гарантує ідеальне завершення 
макіяжу. Прозора формула, збагачена маслом 
жожоба, підходить для всіх кольорів шкіри. За 
допомогою пухівки або пензлика нанесіть на все 
обличчя.

4,3 г | 602029 | 
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Багатофункціональний  
ПРАЙМЕР SPF 30

6	КРОКІВ
ДО БЕЗДОГАННОЇ ШКІРИ СИЛІКОНОВА 

основа
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Кремова емульсія з бежевим відтінком надає шкірі красивого, здорового 
вигляду і м'яко вирівнює колір. Прекрасно розгладжує тон, одночасно 
допомагаючи захистити шкіру від шкідливого впливу УФ-променів.

 ▪ виключно легка формула

 ▪ не скочується, не обтяжує та не сушить шкіру

 ▪ збагачений ромашковою водою, екстрактами алое та календули

 ▪ приємний аромат

30 мл | 601312 | 

SILICONE BASE

Подовжує стійкість макіяжу. 
Матує та забезпечує свіжий 
вигляд протягом тривалого часу. 
Робить шкіру ідеально гладкою та 
гарантовано маскує пори, дрібні 
зморшки.

 ▪ з комплексом вітамінів С та 
Е, який має антиоксидантні 
властивості

 ▪ рекомендується для шкіри, 
яка потребує матування та 
має схильність до утворення 
жирного блиску.

15 мл | 601301 | 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ	
ПІД	МАКІЯЖ	АБО	ЯК	
САМОСТІЙНИЙ	ЗАСІБ

МАТ УЄ 	 І 	 У С У ВАЄ	
Н Е Р І В НОС Т І

VEGAN FRIE
ND

LY

HIGH PROTECTI
O

N

КРОК 1

БАЗА
 ▪ продовжує стійкість макіяжу

КРОК 4

ПУДРА
 ▪ надає матовий фініш 

 ▪ закріплює макіяж

КРОК 2

ТОНАЛЬНА ОСНОВА
 ▪ вирівнює тон 

 ▪ доглядає шкіру

КРОК 5

НАБІР ДЛЯ 
КОНТУРУВАННЯЯ
 ▪ моделює форму обличчя

КРОК 3

КОРЕКТОР
 ▪ приховує недоліки шкіри

КРОК 6

ХАЙЛАЙТЕР
 ▪ надає шкірі сяйво
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ЕФЕКТ		BLURВОДОСТІЙКА	
ФОРМУЛА

Який також відомий як ефект soft focus або ефект «м'якого фокусу» - термін, 
добре відомий у фотографії. Дозволяє згладити всі різкі контури та розмити 
картинку на фотографії так, щоб обличчя моделі виглядало бездоганним 
та ідеально гладким. У косметиці він справляє схожий ефект. Завдяки 
компонентам, що мають схожі оптичні властивості, створює на поверхні 
шкіри шар, який рівномірно відбивається та розсіює світло, маскуючи 
недоліки шкіри.

 ▪ ідеально підходить для спекотних днів

 ▪ рекомендується для активних людей

 ▪ дозволяє насолоджуватися ідеальним зовнішнім виглядом 
навіть під час тренувань

 ▪ ідеально підходить для важливих заходів

IDEAL  
COVER EFFECT 
Foundation

Тональний крем 
З	ЛІФТИНГ-ЕФЕКТОМ

IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Забезпечує напівматове покриття 
та ідеальний зовнішній вигляд 
без ефекту маски протягом 
неймовірно довгого часу. Через 
легку та шовковисту консистенцію 
основа розподіляється рівномірно. 
Містить цінні вітаміни В3 та Е.

 ▪ водостійкая

 ▪ приховує всі недоліки

 ▪ ідеально вирівнює тон шкіри

 ▪ містить багато пігменту

 ▪ дуже ефективна – рівномірно 
покриває та ніжно матує 
навіть після нанесення тонким 
шаром.

30 мл

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Ретельно приховує недоліки та 
вирівнює тон шкіри. Гарантує 
бездоганний, молодий природний 
вигляд без ефекту маски. Завдяки 
легкій, рідкій консистенції 
ретельно розподіляється.

 ▪ забезпечує ефект м'якого 
фінішу

 ▪ викликає негайний візуальний 
ефект ліфтингу

 ▪ підходить вегетаріанцям

30 мл

ІДЕАЛЬНО	ПІДХОДИТЬ	
ДЛЯ	ВСІХ	ТИПІВ	ШКІРИ

І Д Е А Л ЬНО 	 П І Д ХОДИТ Ь
ДЛЯ 	 Л І Т Н ЬО Ї 	 КОЖИ

16ч.

О
СТАЁТСЯ НА ЛИЦЕ В ТЕЧЕНИЕ 1

6 
ЧА

СО
В

OLIVE BEIGE 
601107 | 

SATIN SAND 
601206 | 

NUDE 
601105 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 
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Рідкий 3D	ХАЙЛАЙТЕР	GLOWING	DROPS
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Миттєво освітлює шкіру і надає їй блиску. Має шовковисту, рідку формулу. Не залишає патьоків і не обтяжує шкіру.

 ▪ забезпечує феноменально свіжий та сяючий вигляд

 ▪ візуально омолоджує шкіру та усуває ознаки втоми

 ▪ ідеально підходить для макіяжу з використанням техніки стробування

 ▪ для точкового нанесення на різні частини обличчя та тіла

 ▪ з формулою, що містить олію зародків пшениці та бетаїн

 ▪ з піпеткою для зручного дозування

 ▪ підходить вегетаріанцям

 ▪ можна наносити як під тональну основу, так і поверх неї або змішуючи перед застосуванням

10 мл | 601311 | 

Освітлити лоб

Візуально збільшіть очі

Освітліть погляд

Підкресліть вилиці

Надайте носу 
естетичної форми

Зробіть губи більш 
пухкими

Підкресліть підборіддя 
та збільшіть нижню 
губу

Фіксуючий 
СПРЕЙ	ДЛЯ	
МАКІЯЖУ

MAKE UP SETTING SPRAY

Створює невидиме покриття для захисту 
вашого макіяжу. Не залишає на шкірі 
липкої плівки.

 ▪ освіжає та надає здорового блиску 
протягом усього дня

 ▪ у вигляді легкого, зволожуючого 
спрею

100 мл | 609003 | 

ЯК ЗРОБИТИ МАКІЯЖ У ТЕХНІЦІ СТРОБІНГ
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MAGICAL ALMANDINE 
607050 | 

BOLD TANZANITE 
607049 | 

GEMSTONE COLOUR MASCARA

 ▪ дивовижна кольорова гама, щоб підкреслити 
зовнішність та характер

 ▪ виняткова консистенція та стійкість 

 ▪ у трьох інтенсивних, святкових відтінках

 ▪ ідеально підходить для створення яскравого 
сценічного образу 
 
9 мл

Н О В И Н К А ТУШ	ДЛЯ	ВІЙ
Fantasy Shade

INTENSE EMERALD 
607048 | 
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Туш для вій 
LASH EXPERT

Туш для вій 
PHENOMENAL

Туш для вій 
3	STEP

LASH EXPERT MASCARA 

Ідеальний макіяж очей до 
12 годин, без змазування чи 
обсипання.

 ▪ максимально подовжує та 
кокетливо закручує вії

 ▪  асиметрична, гнучка щіточка: 
довші ворсинки надають 
форму і піднімають вії, 
дрібніші ворсинки - фарбують 
вії та поділяють їх

11 мл | GLAM BLACK 
607105 | 

PHENOMENAL MASCARA 

Просунута формула та 
ультраточний пензлик гарантують 
ефект панорамних вій. 

 ▪ містить інноваційний 
інгредієнт, який посилює 
зростання вій

 ▪ подовжує, потовщує, чудово 
розділяє та підкручує вії

 ▪ гнучка міні-щіточка ідеально 
підкреслює навіть найкоротші 
та найтонші вії

10 мл | INTENSE BLACK 
607104 | 

3 STEP MASCARA 

Інноваційна формула надзвичайно 
збільшить обсяг ваших вій і 
зволожить їх належним чином.

 ▪ 3 в 1: подовжує, потовщує, 
піднімає вії

 ▪ виняткова форма пензлика 
дозволяє нанести туш від 
коріння до кінчиків

8 мл | PERFECT BLACK 
607103 | 

Туш для вій 
LEGENDARY FULL 
HD LASHES
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Завдяки просунутій формулі туш надає вії 
екстремальний обсяг, спокусливо їх підкручує і 
максимально подовжує. Спеціально розроблена 
щіточка точно відокремить і підкреслить кожну вію, 
навіть найкоротшу.

 ▪ не створює грудок, не обсипається і не 
розмазується

 ▪ містить воски, які живлять вії, покращуючи тим 
самим їх стан

 ▪ ідеально підкручені та візуально потовщені вії 
вже після першого нанесення

 ▪ завдяки екстракту волоського горіха та 
інноваційного гексапептиду-1 забезпечує 
делікатний ефект фарбування вій

13.5 мл | 607039 | 

БА ГАТОМ І РНИЙ 	 ЕФ Е К Т 	 F U L L 	 HD

ВЕЛИКИЙ	
ОБ'ЄМ	13,5	МЛ
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Помада  
ДЛЯ	БРІВ
EYEBROW POMADE

Виразні брови – основа ідеальний 
макіяж. Усього декількома рухами 
кисті Ви можете створити красиві 
брови ідеально підходить

відтінку. Сатинова формула 
помади забезпечує легке 
нанесення, матовий фініш та 
стійкість до 12 годин.

2,5 г

MEDIUM BROWN  
607043 | 

DARK BROWN  
607044 | 

1

22

1
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СОЗДАВАЙТЕ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТА, НАНОСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ. НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕНЕЙ НА ПОДУШЕЧКУ ПАЛЬЦА 
И РАСПРЕДЕЛИТЕ НА ВЕКО.

Кремові тіні
для повік  
LONG-LASTING																																								
SPARKLE
LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Залишають на повіках чарівний, 
інтенсивний блиск. Завдяки 
кремоподібній консистенції легко 
наносяться і не скочуються на 
повіках

 ▪ надзвичайно ефектні та стійкі, 
тримаються весь день

 ▪ швидко застигають на повіках, 
надаючи їм приголомшливий 
блиск

 ▪ не липкі, не обсипаються

3.5 г

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ	
С	МАКИЯЖЕМ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ	
УДОБСТВОМ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

VEGAN FRIE
ND

LY

1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 
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Олівець 
ДЛЯ	ОЧЕЙ	KAJAL

Автоматичний
олівець ДЛЯ	ОЧЕЙ

LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Зачаровуй гарним, глибоким 
поглядом. Промалюй лінію на 
внутрішній частині нижньої повіки, 
щоб оптично збільшити очі і 
надати свіжості погляду, усунути 
ознаки втоми.

 ▪ виняткова стійкість макіяжу – 
до 12 годин

 ▪ ▪ завдяки кайалу Ви зможете 
візуально збільшити очі та 
надати свіжості погляду, 
усунути ознаки втоми

 ▪ ▪ він надзвичайно стійкий до 
розмазування

 ▪ ▪ з вбудованою практичною 
точилкою

 ▪ ▪ протестований під наглядом 
офтальмолога

0.33 г

LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE 
PENCIL

Виразний та стійкий макіяж 
очей? Тепер це можливо. 
Підходить як для денного, так 
і вечірнього макіяжу. Точно 
малює товсті та тонкі лінії.

 ▪ тримається без 
розмазування до 12 годин

 ▪ ▪ завдяки м'якій, 
оксамитовій текстурі 
легко наноситься.

 ▪ ▪ функціональний 
автоматичний механізм 
із вбудованою точилкою 
забезпечує швидкий та 
акуратний макіяж

 ▪  ▪ широкий вибір кольорів 
– Ви, безумовно, оберете 
щось для себе

 ▪  ▪ протестований під 
наглядом офтальмолога 

0.31 г

2 CLASSIC WHITE 
607031 | 

VIOLET VELVET 
607027 | 

5

1 ECRU IDEAL 
607032 | 

METALLIC TEAL 
607028 | 

4

OCEAN REFLECTION 
607026 | 

3

2 DARK BLUE 
607004 | 

1 DECADENCE BLACK 
607005 | 

1 1 2 3 4 52

ефект: ВІЗУАЛЬНО ВЕЛИКІ ОЧІ, 
СВІЖИЙ ПОГЛЯД

ефект: ВІЗУАЛЬНО ВЕЛИКІ ОЧІ, 
СВІЖИЙ ПОГЛЯД

ВО
Д

О
СТ

ІЙ
КИ

Й

ВО
Д

О
СТ

ІЙ
КИ

Й

г



О
ЧІ

О
ЧІ

307306

Автоматический  
ОЛІВЕЦЬ
ДЛЯ	БРІВ

Алмазний
ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ	ОЧЕЙ

AUTOMATIC BROW PENCIL

Підкреслює форму брів і робить їх 
густішими.

 ▪ гарантує глибокий, стійкий 
колір та природний ефект

 ▪ з точилкою біля основи

0.31 г

DIAMOND EYE PENCIL 

З блискучими алмазними частинками, які додадуть 
блиску Вашому погляду.

 ▪ в стилы glamour

 ▪ водостійкий

0.34 г | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

СОЗДАЙ	
СО БЛА ЗНИ Т ЕЛ ЬНЫЙ	

S M O K Y  E Y E S 
ПРИ 	 ПОМОЩИ	
СПОНЖА 	 ДЛЯ	

РАС Т УШЁВЫВАНИЯ
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РІДКА
ПІДВОДКА

РІДКА
ПІДВОДКА
ДЛЯ	ОЧЕЙ

Водостійка
туш
ДЛЯ	ВІЙ

BOTTLED EYELINER

Насичений чорний колір та 
неймовірна точність нанесення 
для виразного кокетливого 
макіяжу очей.

 ▪ тривалий ефект, немає 
потреби у корекції макіяжу 
протягом дня

 ▪ гіпоалергенний

4 г | DEEP BLACK 
607001 | 

LIQUID EYELINER

Гарно підкреслює контур очей 
і надає виразності погляду, 
візуально роблячи вії густішими. 

 ▪ чудовий спосіб швидкого, 
стильного макіяжу

 ▪ досконалість та простота у 
застосуванні

Зберігати	у вертикальному положенні 
кінчиком вниз!

1.1 мл | CARBON BLACK 
607009 | 

VOLUMIZING 
WATERPROOF MASCARA

Створює неймовірний об'єм, а 
спеціальна щіточка дозволяє 
рівномірно розподілити 
пігмент від основи до кінчиків 
вій, подовжуючи їх. Силікон 
забезпечує стійкість макіяжу. 
Створіть красивий, спокусливий 
погляд всього кількома рухами 
пензликів.

 ▪ ефективно захищає вії від 
води та вологи

 ▪  інноваційна формула туші для 
вій підходить навіть веганам

8 мл | 607108 | 

СИРОВАТКА	 
для зростання вій
EYELASH ENHANCING SERUM

Завдяки активному інгредієнту біматопросту 
(найефективніший стимулятор росту волосся), 
сироватка прискорює ріст вій, потовщує та 
зміцнює, помітно покращує їх стан. Продукт може 
використовуватися тими, хто носить контактні лінзи 
(перед нанесенням лінзи потрібно зняти), після 
хіміотерапії, у кого нарощені вії, перманентний 
макіяж, а також у кого вії, пофарбовані хною.

 ▪  робить вії довшими і густішими

 ▪  живить і відновлює навіть найслабші вії

3 мл | 607107 | 

ВО
Д

О
СТ

ІЙ
КИ

Й



ГУ
БИ

ГУ
БИ

311310

Блиск для губ                                            
З	ГІАЛУРОНОВОЮ
КИСЛОТОЮ

Блиск для губ
З	ЧІЛІ

LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Містить гіалуронову кислоту, яка 
чудово зволожує ніжну шкіру губ, 
роблячи їх м'якими та гладкими. 
Блискучі напівпрозорі відтінки 
забезпечують природний ефект, 
що робить його відповідним 
як для повсякденних, так і для 
особливих подій.

 ▪ візуально збільшує губи

 ▪ робить їх чуттєвими та 
шовковистими

 ▪ регулярне використання 
покращує стан губ

 ▪ зі зручним, м'яким 
аплікатором

 ▪ не злипається і приємно пахне

7 мл

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Завдяки тисячам мерехтливих 
частинок він оптично збільшує 
губи, роблячи їх неймовірно 
виразними. Яскраві, модні кольори 
надають губам спокусливого 
вигляду, підкреслюючи сексуальну 
привабливість кожної жінки.

 ▪  з екстрактом перцю чилі

 ▪ ▪ звабливо збільшує губи

 ▪ ▪ зі зручним, м'яким 
аплікатором

 ▪ ▪ не злипається і приємно 
пахне

7 мл

RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | 

CLASSY LADY 
604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | 

UNICORN DUST 
604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

МИТ ТЄ В Е 	 В І ДЧ У Т ТЯ	 	 	
ГЛ А ДКОС Т І

МИ Т ТЄ В Е 	 В І ДЧ У Т ТЯ	 	 	
ГЛ А ДКОС Т І

ЕФ Е К Т 	 ГЛ ЯНЦЮ

ЕФЕК Т 	 ГЛ ЯНЦЮ
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ОЛІВЕЦЬ 
для губ 

LIPLINER

Завдяки водостійкій 
кремоподібній формулі він добре 
розподіляється і тримається 
дуже довго. Висока пігментація 
забезпечує ідеальне покриття.

 ▪ ідеально підходить для 
надання форми губам або як 
помада.

 ▪ стійкий - до 8 годин без 
патьоків та виправлень

 ▪ забезпечує матовий фініш

 ▪ дерматологічно 
протестований

1.19 г

1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

1 2 3
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

Класична помада  
COLOR INTENSE

COLOR INTENSE LIPSTICK 

Вона гарантує ідеальне покриття губ інтенсивним 
матовим кольором. Її застосування – чисте 
задоволення, кремова консистенція дозволяє дуже 
легко наносити помаду. Завдяки поживній олії, 
помада не пересушує губи. Завдяки тому вони 
виглядають незвичайно красивими та спокусливими.

 ▪ гарантує бархатисте, матове покриття та 
інтенсивний колір, який довго залишається на 
губах

 ▪ ▪ унікальна формула помади, що містить олію з 
насіння чіа

 ▪ ▪ завдяки кремовій текстурі помада не «склеює» 
губи, що забезпечує довготривале почуття 
комфорту – Ви навіть не відчуваєте, що на губах 
помада!

4.2 г

PASSIONATE FIRE  
604229 | 

10

AMAZING NUDE  
604231 | 

11

SPLENDID MAGENTA 
604234 | 

12

VIBRANT FUCHSIA  
604224 | 

13

SMOKED LYCHEE  
604225 | 

14

BLAZING CORAL 
604220 | 

15

CUTE PINK  
604223 | 

16

RAVISHING ROSE  
604222 | 

17

CLASSIC NUDE  
604221 | 

18

PLUM CHOCOLATE 
604227 | 

9

BURGUNDY WINE 
604233 | 

8

CARMINE BLISS 
604230 | 

7

SWEET CORAL  
604228 | 

6

PASSIONATE RED  
604226 | 

5

CLASSIC RED  
604232 | 

4

SHADOW  
604045 | 

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

189

8

7

6

5

4

321
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Рідка матова
ПОМАДА
ДЛЯ СТІЙКОГО
МАКІЯЖА ГУБ
LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

Ідеальне матове покриття, яке годинами 
залишається на Ваших губах. Ультралегка 
формула не тільки гарантує ідеальне, 
інтенсивне матове покриття, але й не 
створює на губах неприємну скоринку, 
забезпечуючи унікальне відчуття 
комфорту. Завдяки цінним натуральним 
інгредієнтам, таким як бджолиний віск та 
масло авокадо, помада не висушує ніжну 
шкіру губ. Легке нанесення та стійкий 
колір без ефекту залипання, сухості та 
змащування дозволяють закохатися у цю 
помаду вже з першого використання.

 ▪ кінець частим корекціям макіяжу – 
помада залишається на губах до 6 
годин

 ▪ унікальна композиція забезпечує 
інтенсивний матовий колір, який не 
тільки не сушить губи, але також 
залишає відчуття зволоженості.

 ▪ завдяки точному аплікатору 
та шовковистій консистенції з 
приємним ароматом, нанесення 
помади перетвориться на справжнє 
задоволення

6 мл

CREAMY 
604016 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

PINK POWDER 
604047 | 

HOT RED 
604014 | 

PEACH 
604048 | 

CRIMSON 
604010 | 

VICTORIAN ROUGE 
604046 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

CERISE 
604012 | 

VIOLET 
604015 | 

BLUSH 
604013 | 

РІДКА МАТОВА ПОМАДА ДЛЯ 
СТІЙКОГО МАКІЯЖУ НАДАЄ ГУБАМ 
ОКСАМИТОВОГО ЕФЕКТУ

Р І В НОМ І РНО 	 Н АН ЕС І Т Ь 	 Н А 	 Г У БИ 	 З А 	 ДОПОМОГОЮ 	 АПЛ І К АТО РА
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318 319

Двофазна
РІДИНА
ДЛЯ	ЗНЯТТЯ
МАКІЯЖА

МІЦЕЛЯРНА
ВОДА	

РУШНИК
для демакіяжу

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Обережно, але дуже ретельно, видаляє макіяж з 
ніжної шкіри очей та губ, навіть водостійкий.

 ▪  зволожує шкіру, робить її м'якою та 
шовковистою

 ▪ гіпоалергенна

150 мл | 609001 | 

MICELLAR LOTION 

Видаляє макіяж і очищає шкіру, чудово готуючи її до 
подальшого догляду.

 ▪ на основі рожевої води з пелюсток столистої 
троянди

 ▪ чудово освіжає шкіру

150 мл | 609002 | 

MAKEUP REMOVER TOWEL

Ретельно видаляє навіть водостійкий макіяж без 
використання косметичних засобів.

 ▪ просто змочіть його водою

 ▪ підходить для всіх типів шкіри, включаючи 
чутливу

608107 | 

СПОНЖ	БЕЗ
ЛАТЕКСУ для
нанесення макіяжу
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Допомагає створити гарний макіяж обличчя. 
Ідеально підходить для розтушовування основи чи 
консилера.

 ▪ без латексу

 ▪ унікальна, точна форма

608104 | 
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ЛАК                                                                
для нігтів 
NAIL LACQUER GEL FINISH

Ультраглянцева формула з 
ефектом гелю.

 

 ▪ забезпечує насичений, 
тривалий колір та відмінне 
покриття після першого 
нанесення

 ▪ стійкий до сколювання, 
стирання та вицвітання

 ▪ з широким зручним 
пензликом

11 мл

FRESH LIME 
603160 | 

POLAR NIGHT 
603169 | 

BRILLIANT RAY 
603153 | 

AMAZING RED 
603163 | 

STRONG PINK 
603161 | 

BLINDING NEON 
603165 | 

BLOOMING ROSE 
603154 | 

DEEP MAROON 
603168 | 

BLUE LAKE 
603162 | 

NEON SUNSET 
603158 | 

DOLLS HOUSE 
603166 | 

NEON CRANBERRY 
603167 | 

JUICY PLUM 
603156 | 

BLACK DOVE 
603155 | 



Задоволення для поціновувачів кави та чаю

Уявіть собі пишну рослинність, залиту теплим сонцем. Шедевр природи, 
створений з усіх відтінків зеленого і синього, у повітрі витають найчарівніші 
аромати. Ви ніжитеся під сонцем і насолоджуєтеся тишею, яка заспокоює 
почуття...  Відчуваєте цю магію? Ми додали її дрібку в нашу нову колекцію 

AURILE SELECTION. 

Об'їздивши весь світ у пошуках скарбів природи, ми знайшли багаті місця в 
різних куточках нашої планети і створили для вас унікальні смаки чаю та кави. 

Відкрийте для себе чистий і насичений смак кави, що створюється лише зі 
свіжозібраних зерен та насолодіться чарівним післясмаком преміального чаю, 

зібраного на невеликих традиційних плантаціях.

AURILE SELECTION - це абсолютно досконалі смаки та аромати, що дивують 
вас знову і знову, пропонуючи поринути у навколосвітню подорож.
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МЕЛЕНА	КАВА	PERU 
100% арабіка

GROUND COFFEE PERU SPECIALTY COFFEE 100% 
ARABICA

Завдяки специфічному розташуванню плантацій фірмової 
кави з Перу, її зерна дозрівають набагато довше, набуваючи 
інтенсивного смаку.

 ▪ Тривалий процес дозрівання сприяє інтенсивності 
аромату.

 ▪ Кава збалансована за смаком, ви можете відчути фруктові 
нотки і молочний шоколад.

125 г | 803009 |

МЕЛЕНА	КАВА	
BRAZIL  
100% арабіка 

GROUND COFFEE BRAZIL SPECIALTY COFFEE 
100% ARABICA

Ніжна, справжня бразильська кава, що характеризується 
низькою кислотністю.

 ▪ Вона росте в штаті Minas Gerais, де виробляється кава в 
зернах Арабіки найвищої якості в Бразилії.;

 ▪ У неї ви можете відчути нотки темного шоколаду і лісових 
горіхів.

125 g | 803005 |

Peru
Cajamarca 

region
Brazil

Cerrado Mineiro 
region



Papua 
New Guinea
Western Highlands 

Province
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КАВА	МЕЛЕНА	
PAPUA NEW
GUINEA

100% арабіка 

GROUND COFFEE PAPUA NEW 
GUINEA SPECIALTY COFFEE 
100% ARABICA

Ця кава росте тільки на родючих 
вулканічних грунтах у важкодоступних 
районах Папуа - Нової Гвінеї.

 ▪ Вирощується тільки на невеликих 
сімейних плантаціях;

 ▪ Добре збалансований смак з нотками 
цитрусових і молочного шоколаду.

125 г | 803008 |

МЕЛЕНА	
КАВА	
ETHIOPIA 
100% арабіка 

GROUND COFFEE 
ETHIOPIA SPECIALTY 
COFFEE 100% ARABICA

Ця кава росте в Ефіопії на 
великих висотах, більше 1800 
метрів над рівнем моря. Вона 
абсолютно унікальна, адже ми 
приділяємо увагу кожному її 
зерну.

 ▪ Після збору врожаю вона 
проходить ручний відбір, 
щоб в нашу каву потрапили 
тільки повністю здорові і 
стиглі плоди;

 ▪ Володіє дивовижним 
солодким смаком з помітним 
присмаком чорного чаю і 
цитрусових.

125 г | 803006 |

Ethiopia



МЕЛЕНА	КАВА	INDONESIA		
100% арабіка

GROUND COFFEE INDONESIA SPECIALTY COFFEE 100% ARABICA

Традиційні методи вирощування кави практикуються в прекрасній Індонезії виробниками, які доглядають за своїми 
невеликими садами.

 ▪ У неї відчуваються ніжні землисті, фруктові нотки.

 ▪ Досвідчені цінителі кави також помітять її відтінок темного шоколаду.

125 г | 803007 |

Indonesia
East Java 

Island
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КАВА	
МЕЛЕНА	
RWANDA
100% арабіка

GROUND COFFEE RWANDA 
SPECIALTY COFFEE 100% 
ARABICA

Фермери, які вирощують цю каву, 
мають лише кілька сотень дерев 
у своїх крихітних садах. Завдяки 
цьому кожному дереву приділяється 
особлива увага.

 ▪ Невеликі плантації цієї кави 
можна знайти на висотах вище 
1700 метрів над рівнем моря.

 ▪ Ця кава відрізняється своїм дивно 
освіжаючим смаком.

125 г | 803010 |

Rwanda
plantations located 

over 1500 m 
above sea level



Guatemala
Huehuetenango 

region
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КАВА	МЕЛЕНА	
GUATEMALA
У ФІЛЬТР-
ПАКЕТАХ

GROUND COFFEE GUATEMALA 
SPECIALTY COFFEE FILTER BAGS

Цю каву можна знайти лише в одному з 
трьох невулканічних регіонів Гватемали 
- Уеуетенанго. Вона може рости на дуже 
великих висотах, аж до 2000 метрів 
над рівнем моря, тому що дозріває в 
незвичайному мікрокліматі.

 ▪ Вона відрізняється ніжною кислотністю 
з фруктовими нотками;

 ▪ Ви також відчуєте в неї молочний 
шоколад.

5x 10 г = 50 г | 803011 |

КАВА	МЕЛЕНА	
HONDURAS
У ФІЛЬТР-ПАКЕТАХ
GROUND COFFEE HONDURAS SPECIALTY 
FILTER BAGS

Гондурас-це зелені легені Центральної Америки. 
Що не може не позначитися на смаку кави, яку там 
вирощують.

 ▪ Боби дозрівають в тіні місцевої рослинності на 
чудових зелених гірських схилах;

 ▪ Ви відчуєте ніжну кислинку і солодкість в її 
смаку.

5x 10 г = 50 г | 803013 |

Honduras
Siguatepeque in 
the Comayagua 

department



Mexico

КАВА	МЕЛЕНА	
MEXICO
У ФІЛЬТР-
ПАКЕТАХ

GROUND COFFEE MEXICO 
SPECIALTY FILTER BAGS

Без кофеїну, дуже м'яка і приємна кава 
з Мексики. Спекотне сонце і чудові 
аромати, заховані у вашій чашці.

 ▪ Кофеїн був видалений з неї 
природним шляхом, завдяки 
заснованому на використанні 
льодовикової води (Mountain Water 
Process);

 ▪ Не залишиться непомітною завдяки 
м'якому смаку, в якому відчувається 
нотка темного шоколаду.

5x 10 г = 50 г | 803012 |
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ЙЕРБА	MATE	
ARGENTINA	У	
ФІЛЬТР-ПАКЕТАХ

YERBA MATE ARGENTINA FILTER 
BAGS

Клімат і краса Південної Америки втілилися 
в смаку незвичайного йерба мате. Його 
збалансований смак просто чудовий.

 ▪ Ви знайдете в ньому листя, гілочки і 
невелику кількість пилу;

 ▪ Він ідеально підходить для повторного 
заварювання.

5x 10 г = 50 г | 805020 |
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КИТАЙСЬКИЙ	
ЧОРНИЙ	ЧАЙ	
ІЗ ПЕЛЮСТКАМИ 
ТРОЯНД

CHINESE BLACK  
WITH ROSE PETALS

 ▪ церемоніальний сорт чорного чаю, ароматизований 
квітами троянд за китайською традицією

 ▪ знижує втому, заспокоює та розслаблює, сприяє 
концентрації уваги

40 г | 805040 |

ІНДІЙСЬКИЙ	ЧОРНИЙ	
ЧАЙ	ДАРДЖИЛІНГ 
ПЕРШОГО ЗБОРУ

INDIAN BLACK DARJEELING FROM  
THE FIRST HARVEST

 ▪ вважається найкращим сортом у світі, з дуже ніжним 
квітковим ароматом і темно-бурштиновим кольором

 ▪ містить на 30% більше поліфенольних сполук, ніж інші чаї

 ▪ знімає напругу і розслабляє, ефективно уповільнює 
процес старіння клітин, підтримує систему кровообігу, 
регулює кров'яний тиск і знижує рівень поганого 
холестерину

40 г | 805041 |

China
Aanhui 
region

India
Hamlai 
foothills

ЧА
Й

ЧА
Й

341340



ЧОРНИЙ	ЧАЙ	
З ТРОПІЧНИХ ЛІСІВ 
ФЕРМЕНТОВАНИЙ У 
БАНАНОВОМУ ЛИСТІ

BLACK LAOS FROM THE RAINFOREST 
FERMENTED IN BANANA LEAVES

 ▪ ніжний і солодкий

 ▪ процес його створення тривалий і делікатний: чайне 
листя розгортають, потім загортають і ферментують у 
банановому листі, тільки після цього сушать

 ▪ росте в дикому вигляді та збирається місцевим племенем 
Пху-ну

40 г | 805043 |

South Korea
Seogwang Garden 

on the volcanic island 
of Jeju

Laos
Phongsaly 
rainforest
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Й
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КОРЕЙСЬКИЙ	
ЗЕЛЕНИЙ	ЧАЙ	
ЗІ СМАЖЕНИМ 
РИСОМ І 
МАТЧЕЮ

KOREAN GREEN WITH ROASTED 
RICE AND MATCHA

 ▪ смажений рис і додавання матчі 
надають отриманому настою 
інтенсивніший колір і солодший смак, 
ніж традиційний зелений чай

 ▪ очищає організм від токсинів, регулює 
обмін речовин, додає енергії

40 г | 805042 |



345344

кава та чай AURILE, які були створені з винятковою пристрастю та 
професіоналізмом. Ми рекомендуємо наші функціональні сорти кави. Вони 

були розроблені вченими і не тільки чудові на смак, але і містять цінні 
для вашого здоров'я інгредієнти: вітаміни та мінерали. У свою чергу, ми 

збагатили наш чай квітковими

пелюстками та натуральними ароматами, щоб Ви могли щодня 
насолоджуватися їх чудовим смаком. Ідеальним доповненням до кави 

та чаю є наші солодощі, створені за чудовими рецептів та з кращих 
інгредієнтів.



МОЛОЧНИЙ	
ШОКОЛАД	40%

ТЕМНИЙ	
ШОКОЛАД	54%

ТЕМНИЙ																																											
ШОКОЛАД 
74%

ТЕМНИЙ																																											
ШОКОЛАД 
99%

MILK CHOCOLATE 40%

Поєднання молока та благородного какао, що тане 
в роті. Це ідеальна альтернатива для любителів 
класичних солодощів.

100 г | 806007 |

DARK CHOCOLATE 99%

Виразний аромат какао в його чистій формі є святом 
для поціновувачів прекрасних вражень. Ніщо не 
відверне від пікантного та глибокого смаку.

100 г | 806010 |

НОВА БЕЗКАЛОРІЙНА СОЛОДІСТЬ 
Стевія - виняткова рослина: екстракт, отриманий з її листя, приблизно в 300 разів солодший 
за харчовий цукор. Її глікемічний індекс дорівнює нулю і не містить калорій, що робить її 
ідеальною харчовою добавкою для людей, які дбають про своє здоров'я та елегантний силует. 
Ми використовували її неймовірні властивості, щоб Ви могли насолоджуватися смаком наших 
цукерок без докорів совісті 
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DARK CHOCOLATE 54%

Баланс між солодким та сухим ароматом – це 
ідеальне поєднання гіркого смаку з відтінком 
молочної розкоші.

100 г | 806008 |

DARK CHOCOLATE 74%

Високий вміст какао забезпечує інтенсивні відчуття. Аромати, 
які контрастують з тонким присмаком насолоди, пестять 
смакові рецептори.

100 г | 806009 |



КОРОЛІВСЬКЕ ЧАСТУВАННЯ 
Хоча мигдаль називають королем горіхів, насправді це насіння мигдалевого дерева. Своїм 
званням він зобов'язаний багатству поживних речовин, таких як калій, магній, клітковина, 
ненасичені жирні кислоти, вітаміни В2 і Е. його ніжний смак підкорює майже кожного, хто 
його пробує.

ALMONDS IN MILK CHOCOLATE

Хрумка начинка, оповита оксамитовим шоколадом, 
що тане в роті, зачаровує з першого разу.

100 г | 806012 |

ALMONDS IN DARK CHOCOLATE

Ідеальне поєднання тонкої солодощі горіха з 
інтенсивним темним шоколадом інтригує та 
збуджує почуття.

100 г | 806011 |

ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE

Поєднання горіхів і райського шоколаду - 
ідеальна пропозиція для любителів солодкого.

100 г | 806013 |

МИГДАЛЬ 
у молочному 
шоколаді

МИГДАЛЬ 
у темному шоколаді

МИГДАЛЬ 
у білому шоколаді
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РОЗЧИННА
КАВА

Розчинна
КАВА
 CREME

Розчинна
КАВА INTENSE

CREME  
INSTANT COFFEE

Гармонійна композиція з 
високоякісної кави з м'яким 
смаком і чудово насиченим 
ароматом, захоплює з першого 
ковтка. Чашка, сповнена 
витонченості, зачаровує 
виразними нотами, роблячи 
кожний момент унікальним.

 ▪ делікатний та ідеально 
збалансований

 ▪ створює оксамитову піну на 
поверхні

 ▪ ідеально підходить для 
зустрічей із друзями за обідом

80 г | 802001 | INTENSE INSTANT COFFEE

Це композиція з ідеально підібраних 
сортів кави, що створює інтригуюче 
поєднання чистоти та багатства аромату. 
Пробуджує і активує, забезпечуючи 
інтенсивні відчуття. Кава повна 
заряджаючої енергії.

 ▪ завдяки процесу сублімаційного 
сушіння вона вражає сильним, 
багатошаровим смаком

 ▪ для поціновувачів глибоких кавових 
акцентів

 ▪ для чудового початку вашого дня

100 г | 802002 |

Пробудження почуттів. Свято смаку. Відтепер ви можете 
насолоджуватися цією ароматною кавою в будь-якому 
місці і в будь-який час.



Велика сила природи
Чистота без хімії

Нова колекція SMART & CLEAN BIO - це інноваційна відповідь на сучасні 
екологічні проблеми.  Безжальні до бруду та жиру, але надзвичайно 
м'які та безпечні для вашої родини та довкілля. Ми сконцентрували 
силу наших мийних засобів у нових маленьких таблетках, які можна 
легко розчинити у воді та самостійно створити спеціальний засіб. 
Наступну порцію можна готувати в тій самій пляшці, скорочуючи 

використання пластику та звільняючи простір у вашій ванній кімнаті. 
Познайомтеся з біорозкладними продуктами для дому, що складаються 
на 100% з натуральних інгредієнтів, зробіть добру справу для себе і для 

природи!
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НАТУРАЛЬНІ 
СЕРВЕТКИ ДЛЯ 
ПРАННЯ БЕЗ 
ЗАПАХУ

НАТУРАЛЬНІ 
СЕРВЕТКИ 
ДЛЯ ПРАННЯ 
"СВІЖІСТЬ 
БІЛИЗНИ"

ЕКОЛОГІЧНІ 
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
ПРАННЯ

LAUNDRY DETERGENT 
SHEETS

 ▪ виготовлено виключно з 
натуральних матеріалів

 ▪ повністю біорозкладні

 ▪ не містять токсичних хімікатів: 
без оптичних відбілювачів і 
барвників

 ▪ упаковка повністю придатна 
для вторинної переробки

10 шт | 720020 | 

LAUNDRY DETERGENT 
SHEETS FRESH LINEN

Виготовлено виключно із 
натуральних матеріалів.

 ▪ Без хімікатів, токсичних 
барвників та відбілювачів.

 ▪ Надовго залишають свіжий, 
заспокійливий аромат.

 ▪ 100% натуральний 
ароматизатор, що складається 
з ефірних олій та рослинних 
екстрактів.

10 шт | 720021 | 

ECOLOGICAL WASHING 
MACHINE TABLETS

 ▪ Працюють за низької 
температури, тому підходять 
для ручного прання.

 ▪ Містить підсилювач прання 
з активним киснем, завдяки 
якому видаляють стійкі плями 
та запобігають усадці тканин.

 ▪ Їхня продуктивність 
приголомшлива – вам 
знадобиться всього одна 
маленька таблетка на 8 кг 
білизни!

19 шт | 720001 | 

Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
ЧИЩЕННЯ 
КУХНІ

ЧИСТЯЧІ 
ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ СКЛА

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
ЧИЩЕННЯ 
ВАННОЇ 
КІМНАТИ

ЧИСТЯЧІ 
ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ

УНІВЕРСАЛЬНІ 
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
ЧИЩЕННЯ

KITCHEN CLEANING TABLET

Справжній герой у вашій кухні.  Він ніколи не 
здається навіть у боротьбі з найстійкішими 
забрудненнями.

 ▪ ідеально підходить як універсальний засіб 
для чищення кухні.

 ▪ розроблений спеціально для боротьби з 
жиром – його ефективність неймовірна

 ▪ підходить для плитки, стільниць, витяжки 

4 г | 720005 | 

GLASS CLEANING TABLET

Стеклянные и зеркальные поверхности 
теперь будут сиять безупречным блеском! 
Быстрорастворимые таблетки образуют 
жидкость с нейтральным pH. С их помощью 
удаление даже самых стойких загрязнений 
становится чрезвычайно легким.

 ▪ призначене для всіх скляних поверхонь - 
вікон, дзеркал, столів тощо.

 ▪ надає бездоганного блиску 

 ▪ легко видаляє відбитки пальців, жирні 
плями або сліди зубної пасти

 ▪ швидко висихає після нанесення, 
залишаючи блискучу чистоту

4 г | 720004 | 

BATH CLEANING TABLET

Універсальний та безпечний засіб 
для чистоти ванної кімнати.

 ▪ відмінно підходить для туалету, 
раковини, кранів, фіранки для 
душу.

 ▪ не виділяє шкідливих пар - 
повністю безпечно для вас та 
ваших близьких

 ▪ не залишає смуг чи білих плям – 
ванна кімната бездоганно чиста!

 ▪ має властивості розчинення 
вапна - у боротьбі з брудом у 
ванній йому немає рівних

4 г | 720002 | 

FLOOR CLEANING TABLET

Делікатність і сила засобу для 
чищення укладені в маленькій 
таблетці.

 ▪ безпечно навіть для 
найделікатніших поверхонь-
натурального дерева чи 
мармуру

 ▪ швидко висихає, позбавляючи 
шкідливого впливу вологи

 ▪ підлога залишається сухою, 
чистою і сяючою

4 г | 720003 | 

ALL PURPOSE CLEANING 
TABLET

Чистий дім і приємний аромат 
- це особливість універсальних 
таблеток Smart & Clean. За 
допомогою 1 таблетки ви 
отримуєте делікатний, але дуже 
ефективний засіб, що ефективно 
видаляє повсякденний бруд.

 ▪ таблетка миттєво 
розчиняється

 ▪ видаляє забруднення з різних 
поверхонь, залишаючи після 
себе ніжний і приємний 
аромат

 ▪ піклується про свіжість вашої 
оселі та про безпеку довкілля

4 г | 720006 | 

ПІДПИШІТЬ ЄМНІСТЬ
Таблетки поставляються з наклейками різного кольору, які ви 
можете розмістити на пляшках, щоб знати, що в них. Таким чином 
ви уникнете помилки!

* Однієї таблетки 4 г вистачає на 500 – 750 мл рідини.

GLASS KITCHEN FLOOR BATHROOM UNIVERSAL

Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А



SM
AR

T 
&

 C
LE

AN
 B

IO

SM
A

RT
 &

 C
LE

A
N

 B
IO

359358

МІШОК ДЛЯ СМІТТЯ 60 Л 
10 шт | 720101 | 

БІОРОЗКЛАДНІ МІШКИ 
ДЛЯ СМІТТЯ
BIODEGRADABLE TRASH BAGS

Поділ та утилізація відходів стають ще більш 
екологічними без використання пластикових 
пакетів. Біорозкладні мішки для сміття були 
створені з поваги до природи та усвідомлення 
важливості скорочення кількості шкідливого 
пластику.

 ▪ виготовлено на основі кукурудзяного крохмалю

 ▪ 100% біорозкладний продукт

МІШОК ДЛЯ СМІТТЯ 35 Л 
10 шт | 720100 | 

1

2

1 2

ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ 
ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
CLEANING WET 
WIPES

UNIVERSAL WIPES BIO

Вам знадобиться всього одна 
волога серветка, щоб домогтися 
чистоти на КОЖНІЙ поверхні!

 ▪ підходить для всіх поверхонь, 
таких як пластик, скло, метал, 
дерево

 ▪ нейтралізують неприємні

 ▪ запахи та залишають свіжий, 
ледь вловимий аромат

 ▪ нешкідливі для ваших рук - 
протестовано дерматологічно

 ▪ 100% біорозкладний продукт

50 шт | 720007 | 

Н О В И Н К А Н О В И Н К А

Н О В И Н К А
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Пробіотичний 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
очищувач 

1 0 0% 	 А К ТИВНИХ	
П РО Б І ОТИК І В ОЧИЩЕННЯ 	 Н А 	 Р І В Н І 	 М І К РОСКОПУ

П РОДОВЖНА 	 БО РОТ Ь БА 	 З	
П АТО Г ЕНАМИ 	 ТА 	 Б А К Т Е Р І ЯМИ

С Т ВОРЮЮТЬ	
Б Е З П Е ЧНИЙ	
М І К РОКЛ ІМАТ	
ДЛЯ 	 ЗДОРОВ ' Я

Пробіотичний 
ЗАСІБ для миття 
підлоги  

Пробіотичний 
ЗАСІБ для миття 
посуду

Пробіотичний  
ГЕЛЬ	для рук 

Пробіотична 
РІДИНА	для 
прання

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Забезпечує ефективне і тривале видалення всіх 
забруднень і неприємних запахів з усіх типів 
поверхонь, що миються, зокрема: керамічне покриття, 
підлог, кухонних стільниць, стін і сантехніки.

1000 мл | 713005 | 

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Видаляє забруднення та шкідливі бактерії з 
поверхонь, а також надовго усуває неприємні запахи.

1000 мл | 713001 | 

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Відмінно очищає посуд, при 
цьому дбайливо для шкіри рук. 
Піклується про чистоту зливної 
системи, унеможливлюючи 
скупчення забруднень і 
неприємних запахів.

750 мл | 713003 | 

PROBIOTIC HAND GEL

Ретельно очищає руки без 
використання води, а також 
чудово їх зволожує. Відновлює 
мікрофлору шкіри.

500 мл | 713004 | 

PROBIOTIC LAUNDRY 
LIQUID

Завдяки концентрованій формулі 
засобу вистачає на 50 прань. Чудово 
відпирає білі та кольорові речі, 
надаючи їм приємного аромату. 
Крім того, захищає пральну машину 
від грязьових відкладень.

1500 мл | 713002 | 

Екологічні засоби для чищення подбають не тільки про ваш дім, а й 
про вашу шкіру, здоров'я та навколишнє середовище. Відкрийте для 
себе корисну силу пробіотичних препаратів.

Позитивний вплив пробіотиків на організм людини відомий давно. Їхні 
корисні властивості ідеально вписуються в еко-тренд, що постійно 
розвивається. Ми використовували їх для створення виняткової лінії 
продуктів для дому, що дають змогу видаляти небезпечні патогенні 
мікроорганізми з поверхонь. Тепер у вашому буде ідеальна чистота та 
здоровий мікроклімат!

ВІДКРИЙТЕ ДВЕРІ 
КОРИСНИМ 
БАКТЕРІЯМ 

Запам'ятайте 
наш спеціальний 
символ і шукайте 
його на інших 
продуктах - 
кожен із них 
нешкідливий для 
довкілля!



ТУРБОТА ПРО ВАШ  
БУДИНОК

Доглянутий, чистий та ароматний будинок – це місце, куди ми завжди 
хочемо повертатися. Для того, щоб перетворити прибирання на 

справжнє задоволення ми створили сучасний бренд SMART & CLEAN. 
Це висока якість та інноваційний підхід до догляду за будинком. 

Завдяки професійним продуктам Ви зможете швидко та легко створити 
чистоту та гігієну у своєму будинку, а нова лінійка пробіотичних засобів 

допоможе Вам подбати про навколишнє середовищі та створити 
сприятливий для здоров'я мікроклімат
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ГРАНУЛИ
для чищення труб
DRAIN CLEAR GRANULES

Вони розчиняють жир, волосся та харчові відходи. 
Призначені для прочищення каналізаційних труб, 
стоків та сифонів у раковинах, ваннах та душових 
кабінах.

 ▪ незамінні на кожній кухні та у ванній кімнаті

 ▪ використовувати як мінімум раз на місяць

500 г | 706001 | 

Вони потрапляють у кожен потайний куточок і позбавляють будь-
яких забруднень. Ніщо не зупинить їх. Довірте чистоту у вашій кухні 
та у ванній кімнаті нашим засобам для чищення.

ПОЗБАВЛЯТЬ ВІД 
БУДЬ-ЯКИХ
ЗАБРУДНЕНЬ
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АРОМАТ  
для пилосмока

АРОМАТ	для гардеробу

АРОМАТ                                  
для інтер'єру

VACUUM FRESHENER

Він створює у кімнаті після 
збирання пилососом тонкий 
аромат, нейтралізує неприємний 
запах, надовго освіжає інтер'єр. 
Підходить для всіх типів звичайних 
пилососів. Простий у використанні 
– достатньо помістити його поруч 
із випускним фільтром.

2 шт. (4,7 x 7,7 см), 7,8 г, 9,8 г

WARDROBE FRAGRANCE

Завдяки насиченій композиції аромат поступово розкривається. 
Гарні акорди наповнюють гардеробну, забезпечуючи свіжість вашого 
гардеробу.

15,2 г

HOME PERFUME

Чуттєві композиції для Вашої 
оселі.

40 мл

PURE HOME 366 
708063 |

MALDIVES PARADISE 
708032 | 

MALDIVES PARADISE 
708031 |

ALLURING FRESHNESS 
708046 |

SINGAPORE TWILIGHT 
708035 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708034 |

COSMIC FANTASY 
708057 | 

ORIENTAL MAGIC 
708047 |

GREEN SPA 
708025 |

THRILLING ADVENTURE 
708048 |

CHARMING ALLEY 
708026 |

1

1

52

2

6 93

74

8

1

1 2

2 3 4

5 6 7 8 9

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Легкий, морской аккорд в 
сочетании с тонкой сладостью 
экзотических фруктов напоминают 
о райском отдыхе. 

1

SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Апельсин с фруктово-цветочными 
нотами, пульсирует энергией, 
словно Lion's City. 

2

GREEN SPA 
708023 | 

Освежающая комбинация алоэ 
с аккордом зеленого огурца 
поднимает настроение и создает 
атмосферу релакса.

3

CHARMING ALLEY 
708024 | 

Нежный дуэт розы и мускуса 
создает романтическую ауру.

4

Прекрасні аромати покращують настрій, створюють атмосферу та 
викликають емоції. Дозвольте їм супроводжувати вас у будь-який час та в 
будь-якому місці. За допомогою наших освіжаючих продуктів це можливо.

АРОМАТ, 
АТМОСФЕРА, 
ЕМОЦІЇ

2

3 4

1
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Всі ціни в каталозі включають ПДВ. Каталог товарів FM WORLD № 37 дійсний з моменту прем'єри каталогу. Пропозиція щодо цін і товарів, що містяться в каталозі, є 
обов'язковою з дати прем'єри каталогу № 37 до тих пір, поки запаси не будуть вичерпані або не буде введений новий каталог. Детальну інформацію про продукти та 
способи використання можна знайти на https://ua.fmworld.com . Каталоги, маркетинговий план та інші рекламні та інформаційні матеріали, випущені або явно схвалені 
FM WORLD, є єдиними авторизованими джерелами інформації для цілей продажу та реклами FM WORLD. Продукція під брендом FM WORLD-це справжня продукція 
FM WORLD 
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