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БИЗНЕС 
ПАРТНЬОР
UTIQUE  | 4-45

ALAYA  | 46-53

HAIRLAB  | 54-71

FONTAINAVIE | 72-109

NUTRICODE  | 110-173

PURE ROYAL  | 174-225 

PURE   | 226-259

BODY CARE  | 260-283

MAKE-UP  | 284-321

AURILE   | 322-351

SMART & CLEAN | 352-367

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Facebook: @FMWORLDBULGARIA1 
Instagram: @fmworldbulgaria
info@bg.fmworld.com

www.bg.fmworld.com



В света на лукса

Заповядайте на пътешествие в невероятното царство на марката 
UTIQUE, където ще откриете богати композиции, ценни масла и най-
добрите рецепти. Елегантност, изтънченост и финес се срещат, за да 

се превърнат в сетивно изживяване. Перфектно съставените парфюмни 
нотки отразяват красотата, хармонията и енергията на живота. 

Луксозните масла са комбинация от незабравими изтънченост и сила. 
Позволете на магията на царството на UTIQUE да Ви очарова.
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MIDNIGHT  
DRAMA  
Perfume 
Тип:

 ▪ Чувствен, съблазнителен, 
вкусно тъмен, подражава на 
мистериите на здрача

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: касис, черен 
пипер, шафран

 ▪ Сърдечни нотки: роза, тамян, 
пачули

 ▪ Базови нотки: малинова пудра, 
кашмирено дърво, сладка 
амбра, мускус 

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502066 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502066.02 | 

Чувствен аромат, чийто мистериозни акорди се разгръщат под 
вълшебното покритие на нощта и придават най-благородните, 
необуздани ароматни нотки, които ще ви отворят свят на 
изключително настроение и удоволствие. Оставете се да бъдете 
очаровани от тази необичайна композиция, която благодарение на 
прекрасната комбинация от шафран, сладък кехлибар, благородна 
роза със завладяващ мускус и пачули създава смущаващ, 
харизматичен и незабравим ориенталски аромат. 

ТАЙНСТВЕН КАТО 
ЗАБРАНЕНИЯ ПЛОД
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MALACHITE  
Perfume 
Тип:

 ▪ мистериозен, вълнуващ, като 
четирите елемента

Ароматни нотки:

 ▪ Глава: мандарина, бергамот, 
езеро, слива, алдехидни нотки, 
касис, шафран, бръшлян, 
прасковена кожа.

 ▪ Сърце: жасмин, виолетка, 
тубероза, ирис, роза, 
момина сълза, иланг-иланг, 
портокалово цвете.

 ▪ База: сандалово дърво, 
ванилия, мъх, хаитянски 
ветивер, пачули, мускус.

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502057.02 | 

Под прикритието на нощта всички сетива са засилени. Малахитът е 
синоним на приключения, които започват по здрач и остават завинаги 
в паметта ви. Това е като влюбените, танцуващи на лунна светлина; 
как да се срещнем с приятели на брега на безкрайния океан. Под 
въздействието на топлината на кожата, той променя оттенъка си 
като минерал, преминавайки от блажени нотки към вълнуващи 
акорди.

СМЕНЯ ОТТЕНЪЦИТЕ 
КАТО МИНЕРАЛ

Тип:

 ▪ дълбок, загадъчен, неповторим

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: бергамот, червен 
пипер, кимион, кардамон

 ▪ Сърдечни нотки: див жасмин, 
майска момина сълза, иланг-
иланг

 ▪ Базови нотки: амбра, боб 
тонка, лабданум, кожа, дъбов 
мъх, пачули, мускус

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502048 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502048.02 | 

AMBERGRIS 
Perfume

МОРСКИ АКОРДИ С 
ПИКАНТНА НОТКА

Носена върху бурни океански вълни амбра омагьосва в 
зашеметяващия парфюм Ambergris, очарова с морски акорди, 
подправени с щипка пикантност. Ще се почуствате като че 
ли сте на мистериозен морски рейс по залез слънце, който 
няма да свърши с пукването на зората. Загадъчна история с 
необикновена сила на привличане.
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АРОМАТА НА 
НЕИЗВЕСТНИЯ РАЙ

FLAMINGO 
Perfume
Тип:

 ▪ очарователен, съблазнителен 
като забранен плод

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: Rosa Mosqueta, 
къпина шербет, зелени нотки

 ▪ Сърдечни нотки: маслодайна 
роза, жасмин, кайсия

 ▪ Базови нотки: дървесни нотки, 
кристална роза, мускус

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502007 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502007.02 | 

Flamingo е ароматът на изгубения рай. Квинтесенция на невинност и 
изтънченост. Аромат, който разказва прекрасна и вълшебна история. 
Незабравимо приключение, в което участват всичките Ви сетива. 
Мистериозен и безспорно очарователен.

Тип:

 ▪ очарователeн, възхитителeн, 
светъл

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: бергамот, 
кардамон, липа, пипер

 ▪ Сърдечни нотки: момина сълза, 
цвят от портокал, жасмин, 
магнолия, роза, мента

 ▪ Базови нотки: гуаяково дърво, 
мускус, мъх, кедрово дърво

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502009 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502009.02 | 

НАЙ-КРАСИВИТЕ 
ЛЕТНИ СПОМЕНИ

BUBBLE 
Perfume

Дъхът на елегантност и уникалната интензивност на 
усещанията потопени във флакона на парфюма Bubble 
напомнят за най-красивите летни спомени. Затворете очи и 
пръснете мъничко парфюм, а ще усетите освежаващата му 
аура, като с докосването на магическа пръчица той ще Ви 
отведе до моментите на прекрасна безгрижност.
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Тип:

 ▪ интригуващ, благороден, 
незабравим

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: лимон, роза, 
шафран

 ▪ Сърдечни нотки: дървесни 
нотки, божур, Амирис, кожени 
нотки

 ▪ Базови нотки: кехлибар, уд, 
ванилия

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502006 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502006.02 | 

MUFFIN 
Perfume

ИЗКУШЕНИЕ, 
НА КОЕТО Е 
НЕВЪЗМОЖНО ДА 
СЕ УСТОИ

Muffin е неустоимо изкушение. Сладост и изтънченост в едно и също 
време. Обвързаност между богатство и вкус. Влезте в цветната вселена на 
интригуващи ароматни нотки и всичките ви моменти ще се превърнат в 
незабравимо преживяване.

Тип:

 ▪ безгрижен, двусмислен, 
похотлив

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: слива

 ▪ Сърдечни нотки: ирис, 
виолетка, иланг-иланг, кедър, 
пачули

 ▪ Базови нотки: сандалово 
дърво, бензоена смола, 
ванилия, мускус

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502034 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502034.02 | 

SEXY  
CASHMERE 
Perfume

ИЗБЛИК НА ЕМОЦИИ 
И ЖЕЛАНИЯ

Sexy Cashmere е експлозия от желание и необуздана страст. В първия 
момент заслепява със силни и хипнотични акорди, а след секунди 
бавно преминава в меки и топли нотки, които обгръщат тялото 
Ви като кашмирен шал. Изпълнената с противоречия композиция 
ще разпали въображението Ви, разкривайки най-съкровените Ви 
желания.
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Тип:

 ▪ чувствен, очарователен, 
придружен от мистериозна 
нотка

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: бергамот, 
портокал, ябълка, канела

 ▪ Сърдечни нотки: карамфил, 
тютюн, кедрово дърво

 ▪ Базови нотки: пачули, бобова 
тонка, смирна, мускус

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502008 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502008.02 | 

ВЕЛИЧЕСТВЕН КАТО 
НАЙ-СКЪПОЦЕННИЯ 
КАМЪК

AMBRE  
ROYAL 
Perfume

Ambre Royal е кралска композиция, която заслепява като най-
ценния скъпоценен камък и изненадва като първия летен дъжд. 
Убедете се сами как величието на този парфюм се освобождава 
с всеки изминал момент и очарова с богатство от необичайни 
ароматни нотки.

Тип:

 ▪ сложен, зашеметяващ

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: роза, кадифе, 
шафран

 ▪ Сърдечни нотки: замразена 
малина, кожа, дива роза, 
ципраол

 ▪ Базови нотки: дъро агар, бял 
мускус, американско сладко

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502012 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502012.02 | 

VIOLET 
OUD 
Perfume

ВЕЛИЧЕСТВЕН, 
БЛАГОРОДЕН И 
НЕПРЕДСКАЗУЕМ

Violet Oud привлича със своя мистичен основен 
елемент, който предрича началото на ново 
пътешествие в неизвестни земи. Величествен, 
благороден, непредсказуем. Разпръснете около себе 
си магия, потопете се във виолетовите дълбини на 
неизвестното.
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Тип:

 ▪ луксозен, изискан

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: розов пипер, 
кедрово дърво, индийско 
орехче

 ▪ Сърдечни нотки: ориз, шафран, 
ветивер

 ▪ Базови нотки: ципролол, 
пачули, черен мускус, кехлибар

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502002 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502002.02 | 

Тип:

 ▪ елегантен, изтънчен, 
мистериозен

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: дървесни, 
шафран, стиракс

 ▪ Сърдечни нотки: ветивер, 
кехлибар, ванилия

 ▪ Базови нотки: кожа, сандалово 
дърво, кехлибар

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502001 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502001.02 | 

GOLD 
Perfume

BLACK 
Perfume

СЪВЪРШЕНСТВОТО 
НА ИЗТОЧНИЯ ЛУКС

ПРИСТРАСТЯВАНЕ, 
ЗАВИСИМОСТ И 
ОПИЯНЕНИЕ

Gold е аромат, който заслепява като злато, изискан като ръчно 
изработени бижута. Величествен, дълбок, вдъхновяващ. Квинтесенция на 
ориенталския разкош. Разпръснете около себе си очарователна мъгла от 
чувствени усещания.

Black придава уникално значение на всеки момент. Пристрастява, 
зашеметява и опиянява. Това е парфюм от друго измерение, където 
топлината се среща с елегантността. Обгърнете се с аромата на черната 
елегантност.



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

1918

Тип:

 ▪ магнетичен, атрактивен, 
съблазнителен

Ароматни нотки:

 ▪ Връхни нотки: кашмирено 
дърво, жасмин, цистус

 ▪ Сърдечни нотки: ванилия, 
кехлибар, балсам

 ▪ Базови нотки: бял уд, черен 
мускус, сухо дърво

100 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 100 | 502003 | 

15 ml | Есенция: 20% 
UTIQUE 15 | 502003.02 | 

СЪБЛАЗНЯВА, 
УВЛИЧА, СЪБУЖДА 
ЖЕЛАНИЯ

RUBY  
Perfume

Ruby събужда сетивата и обгръща кожата като нежен шифон. 
Магнетизъм, страст, изключителни емоции, които сме затворили 
в стъклен флакон. Съблазнява, покорява, възбужда желания. 
Това е бягство от ежедневието, завладяващо пътешествие в 
човешката душа.

RUBY SOLID PARFUM

Необичайна композиция от 
скъпоценни ароматни нотки, 
които стават източник на 
изключителни усещания, които 
галят сетивата. Изтънчена 
композиция, в която акорди от 
жасмин, лавдан и кашмирено 
дърво игриво се преплитат със 
сладките аромати на ванилия 
и кехлибарено дърво, а накрая 
се появяват ясни нотки на бял 
уд, черен мускус и сухо дърво. 
Поради факта, че парфюмът 
е под формата на крем, той е 
изключително издръжлив и дълго 
оставя своя аромат върху кожата. 
Малко количество е достатъчно, 
за да усетите ласката, която 
събужда всички сетива.

20 g | 502029 |

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ

Най-добре е да нанасяте 
парфюмите с пръсти в т.нар 
пулсиращи точки, т.е. там където 
кръвта пулсира и организмът 
създава топлина: от вътрешната 
страна на китките, зад ушите, на 
шията, деколтето и на сгъвките на 
лактите и коленете. В тези места 
парфюмът оптимално ще развие 
своя аромат и ще остане дълго 
време върху кожата Ви.

Представете си как Вашият любим аромат приема уникална форма, 
която можете да докосвате и да й се наслаждавате безкрайно ... 
Почувствайте как се слива с кожата Ви, оставяйки съблазнителен и 
завладяващ аромат върху нея. Точно това са крем-парфюмите Ruby. 
Квинтесенция на лукса, затворен в кремообразна консистенция.

RUBY  
Solid Parfum
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Парфюмите UTIQUE се предлагат не само в по-малки, удобни бутилки 
от 15 ml, но и в елегантни комплекти. Пленителни аромати в красиви 
форми. Предоставяме Ви неограничени възможности в магическия 
свят на парфюмите.

ОЧАРОВАТЕЛНИ 
АРОМАТИ В 
КРАСИВА ОПАКОВКА

ЧЕРЕН 
комплект

BLACK SET

Пристъпете в света на черната 
елегантност, където на първо 
място ще откриете чувствените 
аромати: Ruby, Gold и Black. 
Комплектът включва три флакона 
парфюм 15 ml, опаковани в 
елегантна кутия. Перфектен 
подарък за специален човек или 
просто, когато сте решила сама 
да си осигурите голям избор от 
завладяващи аромати в красива 
форма.

3 x 15 ml | Есенция: 20% 
502010 | 
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Ръцете са Вашата най-важна визитка. Затова те заслужават най-
висококачествените грижи. Луксозните сапуни за ръце радват със 
своята изтънчена формула и интригуващи аромати.

РЪЦЕТЕ СА ВАШАТА 
ВИЗИТНА КАРТИЧКА 

Луксозен  
САПУН  
ЗА РЪЦЕ

LUXURY  
HAND WASH

 ▪ перфектно се разпенва, 
обвивайки дланите с кадифена 
пяна

 ▪ нежно ги почиства и не 
изсушава кожата 

 ▪ осигурява приятно усещане за 
хидратация

 ▪ с уникалния комплекс 
Biohydration Plus®, специално 
подбран за FM WORLD

 ▪ оставя на дланите Ви 
съблазнителни ароматни 
акорди, отпускащи сетивата

300 ml

Естественият хидриращ фактор NMF (Natural Moisturizing Factor) е група 
вещества, които се намират в кожата. Тяхната задача е да поддържат 
адекватно ниво на хидратация в роговия слой. Луксозният сапун за ръце е 
обогатен с уникалния комплекс Biohydration Plus®, който идеално имитира 
NMF, оставяйки кожата на ръцете копринено мека и гладка на допир.

ВДЪХНОВЕН ОТ 
ЕСТЕСТВЕНИТЕ 
ОВЛАЖНЯВАЩИ 
ПРОЦЕСИ НА 
КОЖАТА

AMBER 
502035 | 

Сладка комбинация от ароматни 
нотки на ванилия, пачули и канела 
ще съблазни ценителите на 
изтънчените усещания. Дълбокият 
и многопластов аромат радва с 
богат букет от акорди.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

Възхитителна ароматна композиция, 
завладяваща с нотки на освежаващ 
грейпфрут и чувствен портокалов 
цвят. Оригинален синтез от акорди, 
който Ви дава енергия и позитивно 
настроение.

OUD & ROSE 
502037 |

Уникална комбинация от 
идеално хармонизиращи нотки 
на магнетизиращ уд и чувствена 
роза. Този мистериозен аромат 
Ви отвежда в ослепителна и 
разкошна кралска градина.

FIG LEAVES 
502038 |

Многопластовият акорд от 
смокинови листа обгръща 
ръцете с изтънчено ухание, в 
което изключителната свежест 
се допълва от романтични и 
благородни нотки. Истински 
празник за сетивата. 
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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 | 

Чудесен начин за удължаване трайността на парфюма и засилване на 
аромата е нанасянето му на слоеве. Благодарение на най-красивите 
парфюмни композиции UTIQUE в луксозните душ гелове, можете да сте 
сигурни, че зашеметяващият аромат ще остане с Вас през целия ден.

УДЪЛЖИТЕ ЖИВОТА 
НА ПАРФЮМА, 
ИНТЕЗИЗИРАТЕ 
АРОМАТ

Луксозен  
ДУШ ГЕЛ

LUXURY  
SHOWER GEL

 ▪ превръща къпането в 
завладяващо усещане, галещо 
сетивата

 ▪ съдържа иновативни съставки, 
които перфектно влияят върху 
състоянието на кожата

 ▪ придава й копринена гладкост

 ▪ завладяващите ароматни 
композиции осигуряват блажен 
релакс

200 ml

 ▪ Biohydration Plus® е уникална формула, специално подбрана за FM 
WORLD, която дава на кожата незабавна и дълготрайна хидратация. 
Благодарение на усъвършенстваната технология, формулата действа 
комплексно, осигурявайки незабавна регенерация и успокояване на 
кожата. Омекотява и я предпазва от изсушаване.

 ▪ WhitesenseTM е ценен екстракт от белите цветове на столистна роза (Rosa 
centifolia L.), жасмин (Jasminum officinale L.) и маргаритка (Bellis perennis 
L.), който веднага придава на кожата кадифена гладкост и невероятна 
мекота. Присъствието на WhitesenseTM в луксозните гелове UTIQUE е 
гаранция за необикновени, чувствени преживявания, които са източник на 
прекрасно самочувствие.

РЕГЕНЕРИРАЩ 
НЕКТАР ОТ 
СКЪПОЦЕННИ 
СЪСТАВКИ



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

2726

1

1
FLAMINGO 
502046 | 

2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

2

4

3

5

 ▪ Revitaoils Supreme® е иновативен ревитализиращ комплекс за кожата, 
специално избран за FM WORLD, чиято тайна е естественият му 
произход. Това е уникална комбинация от масла от макадамия, авокадо, 
маслини, кокос, лен, слънчоглед и арган, което осигурява незаменим 
източник на витамини и ненаситени мастни киселини за кожата.

 ▪ HydromanilTM е изключително ценна активна съставка, получена от 
семената на перуанското растение тара. Благодарение на модерната 
технология, кози компонент действа на две нива: регулира процеса 
на ексфолиране на епидермиса и незабавно и дълготрайно подобрява 
нивото на овлажняване на роговия слой, което води до подобряване на 
външния му вид.

ПОДХРАНВАЩ 
КОКТЕЙЛ ОТ  
НАЙ-ДОБРИ 
СЪСТАВКИ

ПЕРФЕКТНО 
ХАРМОНИЗИРАЩИ 
АКОРДИ

Луксозен  
БАЛСАМ  
ЗА ТЯЛО  

LUXURY  
BODY BALM

 ▪ с копринена консистенция 

 ▪ обгръща тялото с прекрасен 
аромат

 ▪ осигурява на кожата перфектна 
хидратация, мекота  
и гладкост

 ▪ съдържа висококачествени 
комплекси - Revitaoils Supreme® 
и HydromanilTM

200 ml

Перфектно хармонизираните акорди на парфюмите и 
луксозните балсами за тяло UTIQUE ще Ви позволят да 
увеличите ароматните усещания и да удължите трайността 
им. Открийте любимите си композиции в изцяло нова 
версия.
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Luxury  
SHOWER 
GEL

Luxury 
BODY 
BALM

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 |

ИДЕАЛЕН  
ЗА ЪТУВАНЕ

За да пробвате или да вземете с 
Вас на път. 

 ▪ налични от юни 

50 ml 

МИНИ 
ПРОДУКТИ
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СИЛАТА НА 
МАСЛАТА ЗА 
ВАШАТА КОСА

Луксозен  
МАСЛО ЗА  
ВЪЗСТАНО-
ВЯВАНЕ  
НА КОСА

LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

Уникална комбинация от масла, 
получени от самото сърце на 
растенията. Съживява цвета и 
придава блясък на косата, като я 
оставя мека, гладка и кадифена на 
допир.

 ▪ попива напълно 

 ▪ не утежнява косата

 ▪ с приятно ухание на марципан

 ▪ с удобен пулверизатор за 
лесно нанасяне

50 ml | 502005 |

Изтънченото съчетание от масло от арган, жожоба 
бадемово масло, масло от семена и масло от ший прави 
косата видимо по-силна, подхранена и хидратирана.

Незаменимите масла от арган и жожоба дават на кожата ви хидратиран 
и здравословен вид. Прекрасното въздействие на това масло за лице е 
резултат от наличието на такива съставки като вечерна иглика, слънчоглед, 
соя, рицин, невен, роза, авокадо и оризови масла, както и избрани етерични 
масла: здравец, иланг-иланг и неролово масло.

НАТУРАЛНО 
БОГАТСТВО ЗА 
КОЖАТА ВИ

Луксозен  
МАСЛО  
ЗА ЛИЦЕ

LUXURY  
FACE OIL

Изключителна композиция от 
ценни масла от растителен 
произход. Възстановява здравия 
и сияен вид на лицето. Маслата, 
които съдържа, благодарение 
на силно концентрирана доза 
витамини и антиоксиданти, 
осигуряват на кожата интензивно 
подхранване, хидратация и 
регенерация.

 ▪ отлична основа за дневен и 
вечерен грим

 ▪ накрайникът прави лесно 
дозирането и нанасянето 
върху лицето

30 ml | 502004 |
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Ценните рецепти, съдържащи богати на мастни киселини и витамини масла 
от арган, роза, жожоба, авокадо, ориз, вечерна иглика и невен, перфектно 
подхранват и изглаждат кожата, възстановявайки здравословния й блясък.

ЦЕННИТЕ РЕЦЕПТИПРАЗНИК НА 
КОЖАТА И СЕТИВАТА

FIRMING  
RITUAL 
Луксозен  
масло за  
масаж

RELAXING  
RITUAL 
Луксозен  
масло за  
масаж

FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Той не само подобрява 
изживяването, но и перфектно 
подобрява външния вид на 
кожата. Неговият уникален маслен 
компонент на базата на екстракт 
от джинджифил перфектно 
подпомага процеса на изгаряне 
на мазнините, допринасяйки за 
изразителното стягане на кожата.

 ▪ подпомага изгарянето на 
мазнини и помага в борбата с 
целулита

 ▪ с евкалиптово масло, което 
положително влияе на 
Вашето самочувствие

 ▪ удобна помпа улеснява 
дозирането на продукта

200 ml | 502049 |

RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Благодарение на своите 
ароматерапевтични свойства, 
то превръща масажа в блажено 
удоволствие, подобрявайки 
значително настроението Ви. 
Съдържа масло от лимонена 
трева, което перфектно отпуска, 
а по този начин продуктът е 
идеален за успокояващи масажи.

 ▪ със силно успокояващ аромат

 ▪ перфектно се грижи за кожата

 ▪ с удобна помпа за прецизно 
дозиране

200 ml | 502050 |

Масажът с маслата UTIQUE ще бъде не само момент на почивка, 
позволяващ да забравите за ежедневните грижи, но и грижовно 
изцеление, което ще остави кожата Ви копринено мека, гладка и 
приятна на допир. Благодарение на внимателно подбраните съставки, 
маслата са идеални за масаж на цялото тяло и за всички типове кожа, 
особено за суха и чувствителна. Пленителните си аромати дължат на 
естествените етерични масла.
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КОМБИНАЦИЯ 
ОТ ВНИМАТЕЛНО 
ПОДБРАНИ ЦЕННИ 
СЪСТАВКИ ЗА 
ВАШАТА КОЖА

ROYAL  
PERFECTION 
Дневен крем

ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

 ▪ изтънчена комбинация от 
най-висококачествени активни 
съставки и модерна технология

 ▪ прецизно проектирана, ултра 
подмладяваща формула

 ▪ интензивно овлажнява, стяга и 
възстановява кожата

 ▪ кожата възвръща своя здрав, 
сияен вид и ослепителен 
блясък

50 ml | 502026 |

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® тя намалява негативните ефекти на електромагнитната 
радиация, която включва ултравиолетово лъчение и синя светлина. В 
допълнение, тя успешно предпазва кожата ви от оксидативен стрес и 
значително допринася за регенерацията на епидермиса.

 ▪ Tripeptide-38 този мощен пептид против бръчки от ново поколение 
укрепва синтезата на шестте основни съставки, необходими за 
регенериране на кожата. Благодарение на това, тя запълва бръчките 
отвътре, като създава ефект на видимо по-гладка и по-

 ▪ Ултра модерните антиоксиданти се активират само при излагане на 
ултравиолетово лъчение и предлагат на кожата ви дълготрайн защита 
срещу свободни радикали. С тези функции кожата никога няма да 
изглежда отново сива и уморена, а ще стане по-устойчива на негативните 
ефекти от външни фактори, които допринасят за стареенето.

 ▪ Нискомолекулна хиалуронова киселина това е естествен полизахарид, 
който запълва пространствата между колагеновите влакна, перфектно 
овлажнява кожата, подобрява еластичността й и я прави по-млада.

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® той влияе върху синтеза на два ключови протеина, които 
отговарят за младежкия външен вид: фибронектин, който взаимодейства 
с колаген и протеогликани, и протеините р53, участващи в процеса на 
обновяване на ДНК. Благодарение на това, формулата има силни свойства 
против стареене, които регенерират и изглаждат кожата.

 ▪ Най-новото, нежно поколение на дериват на витамин А в момента е един 
от най-ефективните агенти против бръчки, които леко озаряват кожата и 
работят ефективно, за да подобрят външния й вид.

 ▪ Екстрактите от меристамата на цветчето от еделвайс противодействат 
на въздействието на оксидативния стрес, причинен от замърсяването на 
въздуха и UV лъчите. В допълнение, те също имат силен повдигащ ефект 
върху отпуснатата кожа около шията, визуално повдигат бузите и изглаждат 
околоочните бръчки. Благодарение на тези свойства, кожата никога повече 
няма да изглежда отново сива и уморена, а ще бъде брилянтно здрава и 
ще стане по-устойчива на негативните ефекти от външни фактори, които 
допринасят за застаряването.

 ▪ Маслото от карите е получено от семената на африканското дърво с 
изящното име Удивителна Витилария, което в Африка се счита за свещено и 
е почитано от хиляди години. Оставя кожата идеално мека и овлажнена.

РЕВОЛЮЦИОННИ 
СЪСТАВКИ, КОИТО 
ПРОНИКВАТ В 
КОЖАТА ВИ, 
ДОКАТО СПИТЕ

ADVANCED  
AGE  
CONTROL 
Подобрен  
нощен крем

ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

 ▪ богатство от активни съставки 
със силен стягащ ефект, които 
освен това забавят стареенето 
на кожата 

 ▪ дълбоко прониква в кожата, 
докато спите

 ▪ перфектно овлажнява, 
регенерира и изглажда кожата

50 ml | 502027 |
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 ▪ L.C.G.S MC 4.0® комплексът притежава силни свойства против стареене, 
интензивно регенерира и изглажда кожата. Той перфектно я подготвя за 
нанасяне на последваща козметика, увеличавайки ефекта чрез синергия.

 ▪ Най-новоти, по-меко поколение на дериват от витамин А – За сега един 
от най-ефективните агенти за намаляване на бръчките – нежно осветява 
обезцветяването и работи ефективно за подобряване на външния вид на 
кожата ви.  

 ▪ Липодипептидът предотвратява отпускането на кожата чрез 
стимулиране на синтеза на еластин, което значително подобрява контура 
на лицето.

 ▪ Ценният компекс от фитоестрогени регулира функцията на мастните 
жлези.

 ▪ Скъпоценната комбинация от екстракт от хайвер и следи от метали 
– злато, сребро, платина – работи ефективно за забавяне процеса на 
стареене на кожата, визуално намалявайки бръчките.

ИНТЕНЗИВНО 
ДЕЙСТВИЕ, 
БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА БЕЗЦЕННИТЕ 
СЪСТАВКИ

ИДЕЛНА 
КОМПОЗИЦИЯ 
НА ИНОВАТИВНИ 
СЪСТАВКИ, КОЯТО 
ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ 
ПЕРФЕКТНО ЗА 
ДЕЛИКАТНАТА 
КОЖА ОКОЛО 
ОЧИТЕ

КОМПЛЕКСЕН
Околоочен  
крем

Серум за 
лице   
ЕЛИКСИР 
ANTI-AGING 

EYE CREAM  
COMPLEX

 ▪ перфектна композиция от най-
висококачествени съставки 

 ▪ идеално стяга и овлажнява 
чувствителната кожа около 
очите

 ▪ нежно изсветлява 
неестетичните тъмни кръгове 
под очите

 ▪ оставя кожата еластична и 
изключително освежена

20 ml | 502028 |

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

 ▪ силно концентрирана, иновативна 
формула

 ▪ интензивно регенерира и изглажда 
кожата

 ▪ намалява видимостта на бръчките

 ▪ видимо повдига контура на лицето

30 ml | 502030 |

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® - UV лъчението и синята светлина имат неблагоприятен ефект 
върху чувствителната кожа около очите - причиняват оксидативен стрес, а 
също така допринасят за образуването на мимически бръчки, причинени, 
наред с другото, от прекомерното присвиване на очите. Поради това кремът 
е обогатен с комплекс, който работи по два начина: намалява негативните 
ефекти от електромагнитното лъчение и подпомага регенерацията и 
изглаждането на кожата, забавяйки процеса на стареене.

 ▪ Екстрактът от Albizia julibrissin и дарутозид комплекс тази формула 
стимулира синтеза на колаген и има положително въздействие върху процеса 
на регенерация на кожата, като визуално изглажда бръчките около очите. 
В допълнение, тя намалява подпухналостта на горните клепачи, видимо 
възстановявайки гладкия им вид.

 ▪ Хиалуроновата киселина с ниско молекулно тегло показва висока кожна 
пропускливост, което от своя страна, подобрява стегнатостта и еластичността 
на кожата.

 ▪ Цикличен пептид и ектоин дълбоко овлажнява и видимо намалява бръчките, 
като увеличава плътността на кожата.

 ▪ Кофеин стимулира микроциркулацията, внимателно изсветлява неприятните 
тъмни кръгове под очите.
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 ▪ Slimenum Ultra³ MC 16.0® намалява обема на натрупаната мастна тъкан, 
перфектно намалява теглото и видимо редуцира неравностите по кожата. 
Благодарение на това, оформя фигурата в 3D, осигурявайки ефекти, 
сравними с ултразвукова терапия.

 ▪ Ксименската киселина значително увеличава еластичността на кожата, 
което я прави гладка и нежна. Освен това, повишава ефективността на 
антиоксидантните механизми на кожата, подобрявайки собствената й 
естествена защита срещу оксидативен стрес и осигурявайки красив, 
здрав вид.

 ▪ Ценната комбинация от морски водорасли and растителни протеини 
създават визуален повдигащ ефект.

 ▪ Екстрактът от bougainvillea, скъпоценно растение с южноафрикански 
произход е технологично подобрена съставка, която подпомага процеса 
на намялване на телесната маса и защитава кожата от  увисване, чрез 
увеличаване на синтеза на протеогликани, колаген и еластин.

НАШАТА 
КОМБИНАЦИЯ ОТ 
НАЙ- ДОБРИТЕ 
СЪСТАВКИ, КОЯТО 
ПЕРФЕКТНО ЩЕ 
ОФОРМИ ФИГУРАТА 
ВИ

ПЕРФЕКТНО 
ПОДБРАНИ 
СЪСТАВКИ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ИДЕАЛНАТА ФОРМА 
НА ВАШИТЕ ГЪРДИ

Ултра стягащ  
КРЕМ ЗА  
БЮСТА

КОМПЛЕКСЕН  
СТЯГАЩ 
Крем за тяло

ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

 ▪ формула, разработена с 
помощта на новаторски 
технологии 

 ▪ показва отличен ефект върху 
стегнатостта и еластичността 
на кожата около гърдите,

 ▪ осигурява видим повдигащ 
ефект

 ▪ чудесна алтернатива на 
инвазивните процедури за 
моделиране на гърдите

50 ml | 502031 |

FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

 ▪ компилация от най-добрите 
комплекси

 ▪ иновативна технология, 
оформяща фигурата

 ▪ перфектно стяга, изглажда и 
тонизира кожата

 ▪ подпомага намаляването на 
мастната тъкан

120 ml | 502032 |

 ▪ Уникалният комплекс Volumenic Plus MC 12.0® стимулира 
съзряването и диференциацията на мастните клетки и подпомага 
процеса на съхранение на липидите. Ефектът е т.нар козметичен 
липофилинг, който увеличава обема на мастната тъкан на гърдите и е 
отлична алтернатива на естетичните медицински процедури.

 ▪ Кафяв екстракт от водорасли от семейство Dictyoptales подобрява 
подхранването на мастните клетки, правейки гърдите ви визуално 
по-големи и плътни.

 ▪ Комплексът от водорасли и пулуланова формула, богати на 
аминокиселини, полизахариди, витамини С и В12, укрепва влакната 
на подкожната тъкан, поддържа и коригира формата на гърдите.
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VIOLET OUD | 180 g 
502053 | 

VIOLET OUD | 435 g 
502053.02 | 

3

4

BLACK | 180 g 
502051 | 

BLACK | 435 g 
502051.02 | 

5

6

FLAMINGO | 180 g 
502052 | 

FLAMINGO | 435 g 
502052.02 | 

Уникалните аромати UTIQUE отварят пред Вас безброй възможности. 
Благодарение на новата форма, те ще обгърнат не само кожата, но и целия 
ви дом. Започнете своето незабравимо пътешествие из пространствата на 
чувствените желания.

НЕЗАБРАВИМО 
ПЪТУВАНЕ ПО 
ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ЗЕМИ

Луксозна  
АРОМАТНА  
СВЕЩA
LUXURY  
SCENTED CANDLE

Благодарение на изисканата 
композиция от ароматни нотки, тя 
обгръща стаята със завладяваща 
аура, която Ви позволява да се 
наслаждавате на любимите си 
UTIQUE парфюмни акорди за 
невероятно дълго време. Впечатлява 
с оригиналния си дизайн, придавайки 
на интериора модерен характер. 
Изработена от парафин, който 
отговаря на строгите изисквания на 
немския стандарт RAL.

 ▪ най-високо качество на 
изработка

 ▪ проектирана с грижа към всеки 
детайл

 ▪ в елегантна квадратна чаша

180 g

435 g

 ▪ 3 фитила в голяма свещ за пълно изгаряне на восъка

 ▪ ослепителни, уникални, интензивни композиции 

 ▪ удивителна майсторска изработка

 ▪ зашеметяваща, естетика неподвластна на времето

 ▪ време на горене 30-40 часа (180g)/ 50-60 часа (435g)

ИЗИСКАН 
ИНТЕРИОР, 
ДОПЪЛНЕН С 
АРОМАТ
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GOLD | 180 g 
502058 | 

RUBY | 180 g 
502059 | 

MUFFIN | 180 g 
502060 | 

AMBRE ROYAL | 180 g 
502061 | 

GOLD | 435 g 
502058.02 | 

RUBY | 435 g 
502059.02 | 

MUFFIN | 435 g 
502060.02 | 

AMBRE ROYAL | 435 g 
502061.02 | 

9 10

87

180 g

435 g

Истинската същност на 
ориенталския лукс в един аромат. 
Открийте сложна композиция, 
която разкрива незабравим микс 
около вас.

Неустоимо изкушение, сладост 
и изтънченост в един MUFFIN. С 
УНИКАЛЕН аромат. Оферти за 
свещи незабравима комбинация 
от богатство и вкус.

Магнетизъм, страст ... 
Толкова много интензивни 
емоции, уловени в една свещ. 
Стимулирайте сетивата си със 
съблазнителния RUBY, който ви 
завладява. 

Изненадайте себе си с AMBRE 
ROYAL свещ, която заслепява с 
изкусителния си състав и аромат 
на UTIQUE парфюм. Придобийте 
кралски опит и стимулирайте 
зашеметяващи усещания.
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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 | 

180 g

435 g

Затворете очи и се върнете към 
най-милите летни спомени и 
прекрасна небрежност с BUBBLE 
свещ. Изживейте докосване на 
елегантност и интензивни емоции 
просто с едно подушване.

Комбинацията от пикантност 
и миризмата на море създават 
спомените за безкраен таен круиз. 
Тази смес от спокойни моменти 
и пикантен аромат изпълва 
свещта AMBERGIS с перфектни и 
привлекателни пропорции.

Обичате ли да бъдете 
претоварени със силни аромати 
и неконтролируема страст? 
Експлозия на желание и лукс, 
комбинирани в една свещ SEXY 
CASMHERE, която ви обгръща 
като шал от кашмир. Бъдете 
готови за това изживяване. 

Стартирайте вашето приключение 
с минерали & свеж бриз със 
свещта MALACHITE. Изживейте 
трансформация от възхитителна 
миризма към очарователни 
аромати със собствените си 
сетива. 



Най-ярката  
от всички звезди

Протегни се към небето и си позволете нещо повече. Открийте 
луксозната козметична линия, предназначена за най-взискателните 

любителки на изтънчения грим. Перфектна във всеки детайл - първо 
логото, отразяващо нейната уникалност и елегантната опаковка, след 

това - най-висококачествените формули и накрая - невероятните, 
дълготрайни ефекти. Издигнете се над хоризонта и направете грима си 

възхитителен като истинско художествено произведение.



CARAMEL 
602026 | 

HAZELNUT 
602025 | 

VANILLA 
602024 | 
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2 В 1 ПОКРИВАЩ  
ФОН PERFECT MATT 
Covering  
Foundation

PERFECT MATT 2 IN 1 
COVERING FOUNDATION

Покриващият фон дьо тен Perfect 
matt 2 в 1 осигурява кадифено 
матово покритие и перфектен 
външен вид за целия грим до 12 
часа. Фон дьо тенът се удвоява 
като коректор, перфектно 
покриващ всички несъвършенства. 
Неговата лека формула не 
запушва порите и позволява 
кожата да диша без неприятно 
усещане за маска. 

30 ml

2 В 1ЗА ВСЕКИ ТИП 
КРАСОТА

 12 ЧАСА ВЪРХУ 
КОЖАТА

Серум за  
лице 2в1  
UNICORN  
ELIXIR

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

Богатата формула гарантира силна и 
ефективна грижа. Екстрактите от Acai, 
грах и червена боровинка оставят кожата 
гладка и сияйна и са отлични източници 
на витамин С и антиоксиданти, които 
предпазват кожата от свободните 
радикали.

 ▪ изсветляваща основа за грим под 
формата на подхранващ еликсир

 ▪ подобрява състоянието, дълбоко 
овлажнява и съживява тена

 ▪ значително увеличава трайността на 
основата

 ▪ лека формула, не оставя мазен фи

30 ml | 601313 | 

ЗА ВСЕКИ ТИП 
КРАСОТА 2 В 1
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PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE

ЗА ВСЕКИ ТИП 
КРАСОТА

VEGAN  
FRIENDLY

В ЕЛЕГАНТНА 
ОПАКОВКА С 

ОГЛЕДАЛО

SUNNY  
SOFT  
TOUCH 
Изсветляваща  
и бронзираща  
пудра

SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

С нея кожата изглежда здрава и 
сияйна като целуната от слънцето 
и осветена от искрящите му лъчи. 
Благодарение на копринената си 
консистенция, пудрата допринася 
за вашето самочувствие още от 
момента на нанасянето й.

 ▪ осигурява ефекта на естествен 
тен с деликатен, златист 
блясък

 ▪ перфектно се нанася

 ▪ не оставя петна

11.5 g | 602022 | 

ЗА ВСЕКИ ТИП 
КРАСОТА

VEGAN  
FRIENDLY

В ЕЛЕГАНТНА 
ОПАКОВКА С 

ОГЛЕДАЛО

GLASS SKIN 
Палитра за 
осветляване

GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

Незабавно визуално съживява и подмладява 
кожата. Благодарение на високата степен 
на пигментация, осигурява изключително 
покритие на кожата за невероятно дълго 
време. Перфектна както за дневен, така и за 
вечерен грим.

 ▪ Съживява незабавно визуално кожата  
и я подмладява

 ▪ позволява да получите т.нар ефект на 
блясък 

 ▪ ефективна и многофункционална 

 ▪ в топли, хладни и неутрални нюанси

15 g | 602023 | 
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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 | 

ПАЛИТРА  
Сенки за очи

EYESHADOW PALETTE

Благодарение на копринено-меката 
консистенция на сенките, които ви 
позволяват лесно да превърнете грима 
в истинско произведение на изкуството 
и да се почувствате като художничка с 
палитра с най-великолепните багри.

 ▪ дава възможност за смесване на 
цветовете и градация на техните 
нюанси

 ▪ сенките не се лющят и не се ронят

 ▪ с висока степен на пигментация 
богата цветова гама

9 g

ЗА ВСЕКИ ТИП 
КРАСОТА

В ЕЛЕГАНТНА 
ОПАКОВКА С 

ОГЛЕДАЛО



Открий красотата  
на здравата коса 

Професионална грижа за косата в уюта на собствения ви дом. Отсега 
нататък е възможно! За да задоволим очакванията ви, създадохме 

новата продуктова линия HAIRLAB, за да изглежда косата ви красива 
и здрава. Богатата композиция и отличните формули, съобразени 
с вашите индивидуални нужди, правят мечтата за страхотна коса 

реалност. Дайте на косата си най-доброто и тя ще се превърне в най-
красивото ви украшение.

Maciej Maniewski – фризьор на знаменитости, виртуоз с ножиците, 
домакин на телевизионната програма „Afera fryzjera“, майстор на 

метаморфозата от шоуто „Sablewskiej sposób na modę“, покровител 
на културата, в продължение на много години в модната индустрия. 

Човек, който знае всички тайни на косата. Сега той е посланик на 
ексклузивната линия HAIRLAB.
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RAPID2 
REFRESHING

PERFECT 
FOR TRAVEL

AQUA2

Сух  
ШАМПОАН  
за коса

RAPID2 HAIR REFRESH  
DRY SHAMPOO

Благодарение на оризовото 
нишесте и брашното от тапиока, 
шампоанът действа като гъба, 
която абсорбира излишния 
себум и примеси. Придава на 
косата приятен аромат, сякаш 
преди минути е била измита с 
обикновен шампоан. Уникалната 
формула осигурява незабавно 
действие и рядко срещана лекота 
на използване. 

 ▪ ефективно почиства и 
освежава косата, без 
използването  
на вода

 ▪ видимо увеличава обема на 
косата и я повдига в основата 

 ▪ идеален за пътуване и при 
неочаквани ситуации, аромат 
на сочна ябълка

150 ml | 520020 |

Неочаквани посещения, неочаквани пътувания, неочаквани срещи - 
искате да изглеждате перфектно, независимо от обстоятелствата. 
Серията RAPID2 REFRESHING ще придаде на косата Ви безупречен 
вид във всяка ситуация.

AQUA2 SHAMPOO

С този шампоан дори и най-сухата коса 
възвръща здравия си вид и започва да 
блести. Благодарение на хиалуроновата 
киселина, той перфектно овлажнява, 
подхранва и укрепва косата. Нежно 
почиства косата и кожата на главата.

 ▪ с интензивно овлажняваща  
хиалуронова киселина

 ▪ косата придобива блестящ  
и еластичен вид

 ▪ най-добре да се използва  
заедно с Aqua2 Mask

250 ml | 520001 |

50 ml | 520001.02 |

Неочаквани посещения, неочаквани пътувания, неочаквани срещи - 
искате да изглеждате перфектно, независимо от обстоятелствата. 
Серията RAPID2 REFRESHING ще придаде на косата Ви безупречен 
вид във всяка ситуация.

ШАМПОАН  
за суха коса
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PERFECT 
FOR TRAVEL

30 ml | 520003.02 |

AQUA2 MASK

Спасение за суха, 
повредена и мека коса. 
Маската интензивно 
овлажнява и подхранва 
косата, така че тя 
придобива здрав и 
блестящ вид. Освен това 
улеснява разчесването. 
Ефект: силна и лъскава 
коса.

 ▪ без изплакване

 ▪ богата на ценни масла: 
от ленено семе,  
жожоба и ориз

 ▪ предотвратява 
начупването и 
електризирането

 ▪ за да подсилите 
ефекта на маската,  
добавете към нея 
няколко капки масло 
Aqua2 Oil

 ▪ ако косата Ви е 
боядисана, добавете 
няколко капки 
от Ideal2 Colour 
Elixir към маската, 
който ще покаже 
изключителната 
дълбочина на цвета и 
ще осигури прекрасен 
блясък

250 ml | 520003 |

МАСКА за 
суха коса

Интензивно 
ХИДРАТИРАЩО  
масло за коса

AQUA2 OIL

Овлажнява и изглажда косата, 
предотвратява разцепването 
на краищата и улеснява 
разчесването. Специално 
подбраните съставки предпазват 
косата от загуба на вода. Трябва 
само да втриете няколко капки от 
маслото.

 ▪ съдържа подхранващо масло 
от жожоба, което подобрява 
състоянието на косата

 ▪ може да се използва върху 
мокра и суха коса

 ▪ дълбоко хидратира косата, 
придавайки й изключителна  
мекота и блясък

100 ml | 520004 |
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INTENSE2 
REGENERATING

PERFECT 
FOR TRAVEL

PERFECT 
FOR TRAVEL

Регенериращ  
ШАМПОАН  
за коса

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

За суха, чуплива и склонна към увреждане коса, 
отслабена от химическо третиране. Съдържа 
пантенол, който възстановява, подхранва и 
укрепва косата. Нежно почиства скалпа.

 ▪ интензивно подхранва увредената коса

 ▪ едновременно идеално почиства, регенерира 
и защитава

 ▪ най-добре да се използва заедно с Intense2 
Regenerating Mask

250 ml | 520005 |

50 ml | 520005.02 |

Благодарение на внимателно подбраните съставки, 
маслото осигурява интензивна хидратация и подхранване 
на сухата и увредена коса. Серията се състои от три 
идеално подбрани продукта, целящи да осигурят най-
доброто за Вашата коса.

INTENSE2 REGENERATING MASK

Ако се борите с увредена или склонна към увреждане 
коса, тази маска е точно за вас! Пантенолът, използван 
в козметиката, е отговорен за хидратирането на 
косата, както и за възстановяването и укрепването й. 
Косата става по-силна и по-гъвкава.

 ▪ без изплакване

 ▪ професионална грижа дори за най-увредената 
коса

 ▪ за да подсилите ефекта на маската, добавете 
към нея няколко капки масло Ideal2 Colour Elixir 
(особено, ако косата Ви е боядисана)

250 ml | 520006 |

30 ml | 520006.02 |

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Регенерира и възстановява дори и най-увредената 
и податлива на увреждане коса. Спреят има лека 
и мека текстура. Той не утежнява косата, а я прави 
лесна за разресване и стилизиране. 

 ▪ съдържа подхранващ косата пантенол

 ▪ не е необходимо изплакване

 ▪ изключително бързо и лесно се нанася: 
пулверизирайте върху косата от корените до 
краищата и тя ще възвърне здравия си вид

150 ml | 520007 |

МАСКА за възстано-
вяване на косата

Възстановяващ 
и регенериращ 
СПРЕЙ за коса
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IDEAL2 
COLOUR

ШАМПОАН  
за боядисана  
коса

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Благодарение на внимателно 
подбраните съставки, осигурява 
професионална грижа за косата 
след процедурата на боядисване. 
Заедно с маската от същата 
линия представлява отлична 
терапия, която помага да се 
запази оригиналния нюанс на 
боядисаната коса и не позволява 
придобиването й на матов вид.

 ▪ съдържа пантенол и екстракт 
от хвощ

 ▪ използвайте заедно с Ideal2 
Color Mask и Ideal2 Color Elixir

250 ml | 520019 |

IDEAL2 COLOUR MASK

Уникалната формула придава блясък на косата и 
подобрява цвета. Маската предпазва боядисаната 
коса и в същото време я възстановява и подхранва, 
което я прави здрава и лъскава.

 ▪ съдържа естествени UV филтри

 ▪ без изплакване

 ▪ формулата предпазва цвета от избледняване и 
осигурява дълготраен блясък

 ▪ косата става копринено мека

 ▪ за да подсилите ефекта на маската, добавете 
към нея няколко капки масло  Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520010 |

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Препоръчва се за всички типове коса след 
боядисване. Увеличава дълбочината и трайността на 
цвета.

 ▪ с изплакване

 ▪ косата придобива здрав вид и лъщи с 
невероятен блясък

 ▪ просто добавете 5-10 капки към Ideal2 Color 
Mask, за да получите изразителен нюанс

75 ml | 520011 |

Укрепване на пигмента след боядисване, добавена дълбочина на цвета 
и защита от отмиване – това наричаме IDEAL2 COLOR! Косата ви ще 
бъде хидратирана и в добро състояние, благодарение на съдържащите 
се ценни съставки. Прическата ви ще изглежда така, сякаш току-що сте 
излезле от фризьорския салон.

МАСКА за 
боядисана коса

Еликсир за 
БОЯДИСВАНА коса
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CURLY2

ШАМПОАН  
за къдрава  
коса

CURLY2 SHAMPOO

Предназначен за коса, склонна 
към накъдряне. В комбинация 
с маска от същата линия, 
представлява специализирана 
терапия, която дисциплинира 
къдриците и ги прави меки на 
допир.

 ▪ базов продукт за грижата  
за непокорните коси

 ▪ обогатен с пантенол и 
хидролизиран колаген

 ▪ използвайте с маска Curly2  
и изглаждаща емулсия Curly2

250 ml | 520017 |
CURLY2 MASK

Перфектно допълва грижата за къдрава коса. 
Синергичният ефект на цялата козметична линия, 
която е нежна към кожата на главата и косата, 
подпомага тяхното разчесване и оформяне.

 ▪ улеснява стилизирането на къдрава коса

 ▪ с масло от карите, масло от авокадо и 
хидролизиран колаген 

 ▪ използвайте с Curly2 Shampoo и Curly2 Smoothing 
Emulsion

250 ml | 520018 |

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Съдържа хидролизиран колаген, който изглажда 
и укротява косата. Лосионът предпазва от 
абсорбирането на влага и външните фактори на 
околната среда и високата температура по време на 
стилизиране на косата. 

 ▪ дисциплинира къдриците и едновременно ги 
овлажнява

 ▪ без изплакване

 ▪ благодарение на съдържанието на 
хидролизирани пшенични протеини, изглажда 
къдравата коса, създавайки защитен филм на 
повърхността й

175 ml | 520002 |
Богатите на ценни хранителни вещества продукти CURLY2 правят 
къдравата коса по-гладка и по-лесна за вчесване. Предпазват от 
влага, действията на атмосферните условия и високата температура 
по време на стилизиране.

МАСКА за  
къдрава коса

ЕМУЛСИЯ  
за къдрава коса
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VOLUME2 DELICATE2

ШАМПОАН за  
увеличаване на обема

СПРЕЙ за обем на косата

Успокояващ  
ШАМПОАН  
за чувствителна  
и склонна към  
раздразнение  
кожа

VOLUME2 SHAMPOO

Прилепналата коса вече няма да ви тревожи. Шампоанът съдържа 
хидролизиран пшеничен протеин, който подхранва, овлажнява и увеличава 
обема на косата.

 ▪ подходящ за ежедневна употреба

 ▪ с деликатна консистенция, която не утежнява косата

 ▪ придава пухкавост и леко повдига обема на косата

250 ml | 520008 |

VOLUME2 SPRAY

Благодарение на хидролизирания пшеничен протеин, шампоанът придава на косата 
по-голяма плътност, оптически увеличавайки обема. Той има лека текстура, която не 
утежнява косата.

 ▪ без изплакване

 ▪ просто пулверизирайте върху косата си, за да придадете на фризурата си 
невероятен обем

 ▪ с подхранващ ефект

 ▪ използвайте заедно с Volume2 Shampoo

150 ml | 520009 |

DELICATE2 SHAMPOO

Той успокоява скалпа и 
възстановява рН на кожата. Косата 
е хидратирана и изпълнена с 
жизненост.

 ▪ едновременно успокоява 
кожата на главата и подхранва 
косата

 ▪ за всички типове коса

250 ml | 520012 |

Серията гарантира невероятен обем, като същевременно подхранва и 
овлажнява. Благодарение на уникалната формула, косата Ви ще стане 
силна и ще преоткриете нейната еластичност и блясък.

Нежно почиства косата и скалпа, като същевременно осигурява 
оптимална хидратация на косата, благодарение на перфектно 
подбраните съставки.
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ANTI 
DANDRUFF2

ШАМПОАН  
против  
пърхот

ЕЛИКСИР  
против  
пърхот

ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

Формулата на шампоана почиства 
старателно кожата на главата, 
оставяйки усещане за свежест. 
Подпомага успокояването на 
сърбежа, сухотата и дразненето, 
причинени от пърхота.

 ▪ подкрепя борбата със 
сухия пърхот и в същото 
време перфектно укрепва 
кератиновата структура на 
сухата и чуплива коса

 ▪ успокоява и се грижи за 
кожата на главата

 ▪ най-добре да се използва 
заедно с Anti Dandruff2 Elixir

250 ml | 520016 |

ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

Съдържа ценни активни съставки 
като екстракт от бреза, витамини 
В6 и РР, както и пантенол, които 
заедно пречистват скалпа и 
предотвратяват излишното 
произвеждане на себум. 

 ▪ има успокояващи свойства 
и намалява усещането за 
сърбеж

 ▪ успокоява скалпа

 ▪ отлично премахва и сухия, и 
мазния пърхот

 ▪ лесен за нанасяне: просто 
втрийте малко количество 
еликсир в мократа коса

150 ml | 520015 |

Линията ANTI DONRUFF2 регулира прекомерната секреция на 
себум и образуването на пърхот, благодарение на иновативната 
формула и богатството от съставки. Укрепва косата, като я прави 
изключително блестяща  
и подхранена.
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ENERGISING2 STRONG2 
& MORE HAIR

PERFECT 
FOR TRAVEL

Енергизиращ  
ШАМПОАН  
за слаба коса

ENERGISING2  
SHAMPOO

Предназначен за коса с тенденция 
към косопад. Съдържа укрепващи 
растителни екстракти, вкл. 
екстракт от женшен и репей. 
Притежава нормализиращ и 
регенериращ ефект.

 ▪ идеален за хора, които 
мечтаят за гъста, здрава коса

 ▪ най-добри резултати при 
употребата с Strong2 & More 
Hair Oil

250 ml | 520013 |

50 ml | 520013.02 |

Перфектно освежава кожа на главата и укрепва структурата 
на косата. Шампоанът предотвратява падането на косата  
и й придава необичаен, здравословен блясък благодарение на 
ценните съставки и уникалната рецепта.

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

Съдържа отлично подбрана смес 
от растителни екстракти (бял 
равнец, канела, подбел) и активни 
вещества (цинк, витамини), които 
подобряват състоянието на 
корените на косата.

 ▪ има приятна, свежа миризма

 ▪ лесно се прилага. Просто 
втрийте около 15-20 капки 
масло в скалпа си всеки  
втори ден

30 ml | 520014 |

Подобрява състоянието на космените луковици, ултра 
укрепва отслабената им структура и забележимо 
намалява косопада, благодарение на модерната 
технология.

Енергизиращо  
МАСЛО за  
коса против  
косопад



Козметична линия,  
която ви подмладява

Всеки от нас, независимо от възрастта си, иска да има стегната, 
опъната, добре поддържана кожа и ослепителна усмивка. В 

лабораториите по целия свят учените непрекъснато изследват и 
усъвършенстват рецепти, благодарение на което това желание няма да 
остане само мечта. За да сбъднем тези ваши желания, ние използвахме 
най-новите технологии и иновации. Така създадохме специализираната 

козметична марка  Fontanavie.
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Плодов пилинг 
за тяло
ЯГОДА 
ЧЕРВЕНА 
БОРОВИНКА

Плодов 
пилинг за 
тяло КИВИ 

STRAWBERRY-CRANBERRY BODY 
PEELING

Невероятно сочен и интензивен пилинг с 
аромат на ягода и червена боровинка.

 ▪ С невероятни омекотяващи качества 
и с помощта на частиците от червена 
боровинка осигурява перфектно 
изглаждане и подхранване

 ▪ Премахва мъртвия епидермис, 
ревитализира, стяга и придава блясък 
на кожата

 ▪ Използването на пилинг подобрява 
състоянието на кожата, стяга я и 
осигурява адекватно подхранване

250 ml | 501029 |

KIWI  
BODY PEELING

Сочен и интензивен пилинг с екстракт 
от баобаб. 

 ▪ Перфектно изглажда и 
овлажнява, като същевременно 
премахва мъртвата кожа

 ▪ Ревитализира, подхранва и 
овлажнява кожата на лицето

 ▪ С редовната му употреба ще 
подобрите тена си, ще направите 
кожата си по-стегната и ще ѝ 
осигурите нужното подхранване

250 ml | 501030 |

Н О В О Н О В О

СВЕЖИЯТ АРОМАТ НА ЯГОДА, 
АСОЦИИРАН СЪС СЛЪНЧЕВОТО ЛЯТО,  
ЩЕ ПРЕВЪРНЕ ВАШАТА БАНЯ В СПА.

ОСТАВЕТЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ ОТВЛЕЧЕНИ 
ОТ ПЛЕНИТЕЛНИЯ АРОМАТ НА 
КИВИ! ПРЕВЪРНЕТЕ ВАШАТА БАНЯ В 
ОРИЕНТАСКО СПА!
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ЗЕЛЕНА 
ПОДМЛАДЯВАЩА
ПОЧИСТВАЩА МАСКА

GREEN REJUVENATING 
TREATMENT MASK

Тази маска е разработена, за да почисти 
кожата в дълбочина и да я направи свежа 
и сияйна. Маската се отмива много лесно, 
след нея нямате усещането за опъната 
кожа на лицето.

 ▪ Лесна за нанасяне, позволява прецизно 
разнасяне на маската върху избрани 
части от лицето

 ▪ Съдържа естествена зелена глина, 
която абсорбира токсините и осигурява 
необходимите минерали и елементи за 
сияен тен

 ▪ Обогатена с каолинова глина, с 
противовъзпалителни свойства, 
абсорбира себума и подпомага 
циркулацията

25 g | 504031 |

Н О В О

 ▪ изглажда кожата

 ▪ успокоява раздразненията

 ▪ регулира работата на мастните жлези и 
производството на себум

 ▪ абсорбира вредни вещества 
(замърсители и токсини)

 ▪ подобрява тена на кожата

 ▪ намалява разширените пори

 ▪ забавя естествения процес на стареене 
на кожата

 ▪ облекчава възпалението

 ▪ подхранва клетките на кожата

 ▪ намалява видимите първи признаци на 
стареене на кожата
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КОМПЛЕКСЕН 
Серум за очи
COMPLEX EYE SERUM

Очният серум съдържа комплекс 
за активно регенериране, стягане 
и успокояващи съставки за 
деликатната кожа около очите. 
Поради високото съдържание 
на хиалуронова киселина, той 
овлажнява и стимулира клетките 
на кожата да се възстановяват.

 ▪ Антиоксидантните вещества 
като кофеин

 ▪ предотвратяване на 
образуването на нови бръчки

 ▪ намаляване на тъмните 
кръгове под очите 

15 ml | 504028 |

Има вграден накрайник, работещ с батерии, за да 
осигури фин и релаксиращ масаж за зоната около 
очите.
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Хидрогел  
алое вера 
МУЛТИ  
ПЛАСТИРИ  
ЗА ОЧИ

HYDROGEL ALOE VERA  
MULTI EYE PATCH

Овлажняващите гел пластири 
за очи са чудесен начин за 
облекчаване на подпухналостта 
и тъмни кръгове, както и фините 
линии и умората. Благодарение 
на алоето, съдържащо се в тях, 
ще успокоите кожата около 
очите, както и правилно ще я 
хидратирате. 

 ▪ няма повече признаци на 
сънливост 

 ▪ освежена кожа около очите 

90 g | 504030 |

VEGAN  
FRIENDLY

ЕЛЕГАНТНА 
ОПАКОВКА
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500 ml | 503036 | 250 ml | 503036.02 | 15 ml | 503036.03 |

Универсален  
крем 
ULTRA  
RECOVERY
ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Ефективно регенерира кожата 
на лицето и тялото. Успокоява 
раздразненията, като намалява 
сухотата, зачервяванията и 
кератозата. Ще Ви осигури 
незаменим успокояващ компрес 
след козметични процедури, 
епилация и прекомерно излагане 
на UV лъчение. 

 ▪ не съдържа силикони и 
парабени

 ▪ идеален за всеки тип 
кожа, особено за суха и 
чувствителна

 ▪ подходящ е за всекидневна 
употреба

ИНТЕНЗИВНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА КОЖАТА ЧРЕЗ 
СВОЯТА БОГАТА 
ФОРМУЛА

Силата на овлажняващите и омазняващи активни съставки: 

 ▪ бета-глюканът от овесени зърна придава гладкост и еластичност, а така 
също подпомага обновяването на клетките 

 ▪ колоидното сребро притежава антибактериални свойства

 ▪ кокосовото масло омекотява, подхранва и предпазва от вредните 
външни фактори

 ▪ естерите на висшите мастни киселини влияят върху правилното 
функциониране на клетките
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СОЛ И МАСЛО 
- РЕЦЕПТА ЗА 
КРАСИВА КОЖА

PERFECT SKIN NOURISHING  
BODY SALT SCRUB

Ефективно ексфолира мъртвите 
епидермални клетки, като прави 
кожата еластична, копринено гладка 
и мека на допир. Когато се използва 
редовно, пилингът значително 
подобрява състоянието на кожата, 
възстановява правилната хидратация 
и стимулира микроциркулацията.

 ▪ перфектно омазнява, подхранва и 
регенерира кожата

 ▪ богатата, маслена формула 
означава, че след нанасяне не се 
изисква използването на балсам 
за тяло

 ▪ със сочен аромат на парфюм 
PURE ROYAL 900

200 g | 503035 |

Базовите съставки на козметичния препарат представляват 
най-висококачествените и ценни масла - от авокадо, 
слънчоглед, арган, манго и карите. Истинско богатство от 
ценни за кожата витамини, вкл. E, C, B, PP, A и K, ненаситени 
мастни киселини, линолова киселина и минерали - калий, 
желязо и мед. 

Подхранващ  
солен пилинг  
за тяло  
PERFECT  
SKIN

РЕВОЛЮЦИЯ - 
ГЛАДКА, ОВЛАЖЕНА 
И ВИДИМО  
ПО-МЛАДА КОЖА

EXFOLIATING FACE 
TONER PADS

 ▪ тонер под удобната форма на 
памучни тампони

 ▪ с ефект срещу бръчките

 ▪ комплекс от активни съставки, 
поддържащи кожата здрава

 ▪ иновативна овлажняваща 
формула, която се бори с 
признаците на стареене

60 ml | 521490 |

MATRIXYL е революционна съставка в козметиката за борба с бръчките. 
Намалява признаците на стареене, възстановява плътността на кожата и 
подчертава контурите на лицето.  

MATRICINE играе важна роля в реконструкцията на кожата, клетъчната 
комуникация и генното активиране. Положителният ѝ ефект върху кожата е 
видим след два месеца редовна употреба.

AQUAXYL + GLYCERINE е комбинация, която подпомага естествените 
процеси на овлажняване на кожата и оптимизира натрупването на вода.

ARGININE е уникална аминокиселина с голямо значение за външния вид на 
кожата. Влияе върху синтеза на съединения, които участват в биохимичните 
промени. Също така подобрява циркулацията на кръвта. Ценна е заради 
невероятните си овлажняващи свойства.

Ексфолиращи  
ТОНЕР 
ТАМПОНИ  
ЗА ЛИЦЕ
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Серум за очи 
LIFT EXTREME

LIFT EXTREME EYE SERUM

Прецизно премахва фините линии и 
бръчки и намалява подпухналостта под 
очите. Благодарение на комбинацията 
от пентапептид-18 и хексапептид-8, 
действа подобно на ботокс, стяга, опъва и 
изглажда кожата.

 ▪ незабавен лифтинг ефект  

 ▪ подходящ за областта под очите  
и избрани части от лицето

5 ml | 503001 |
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SPF
15

Хиалуронова маска върху  
ХИДРОТЕРАПЕВТИЧНА  
тъкан  

HYDROTHERAPY HYALURONIC 
SHEET MASK

Оклузивните свойства на тъканта значително 
увеличават проникването на хранителни 
вещества в кожата. В резултат на това, те 
перфектно я стягат, изглаждайки фините 
бръчки, интензивно я подхранват и ефективно 
регенерират.

 ▪ сила на активните овлажняващи съставки

 ▪ гарантира красив и здрав вид 

 ▪ осигурява ясно видим ефект на 
подмладяване на кожата

20 ml | 503033 |

УЛТРА 
ОВЛАЖНЯВАЩИ 
СВОЙСТВА

ПОТВЪРДЕНИ 
РЕЗУЛТАТИ

Съдържа богатство от естествени съставки на кожата, като хиалуронова 
киселина, аминокиселинен комплекс, натриева пироглутаминова киселина 
и урея. Благодарение на способността да свързва водата, интензивно и 
дълготрайно овлажнява кожата, като я прави стегната и кадифено гладка.

100% от анкетираните * потвърждават, че:

 ▪ перфектно се грижи за кожата

 ▪ дългосрочно я овлажнява

 ▪ интензивно регенерира

 ▪ видимо подмладява

 ▪ оставя стегната и кадифено гладка кожа

* Проучване върху нанасянето и приложението на продукта, проведено върху група  
   от 25 жени на възраст от 19 до 56 години в продължение на 4 седмици.

ИНТЕНЗИВНО  
регенериращо червило

ADVANCED REPAIR LIP BALM

Създадено на базата на рициново масло, обогатено с восък: пчелен, 
канделила и карнауба, бадемово масло, ланолин и витамин Е, 
ефективно регенерира напуканите устни.

 ▪ спасение за сухата кожа на устните

 ▪ прави ги невероятно гладки и копринено меки

 ▪ оставя приятно усещане за подхранване и хидратация

 ▪ предпазва от негативните ефекти на UV лъчението

 ▪ съдържа хиалуронова киселина за моделиране на устните

 ▪ за ежедневна употреба

4.8 g | 503031 |
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NEW FORMULA

ПРОБИОТИЧНА  
течност за  
измиване на  
четки за зъби

PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Ефективно предотвратява 
размножаването на бактериите, 
които причиняват кариес. 
Минимизира риска от развитието 
на микроорганизми, които 
причиняват кариес.

 ▪ изключително ефективен - 
една доза е достатъчна  
за седем дни

 ▪ природосъобразен продукт

 ▪ подходящ и за зъбни протези

10 × 4 ml | 713006 |

100% АКТИВНИ ПРОБИОТИЦИ

Перфектната хигиена на устната кухина означава и грижа за инструментите 
за миене на зъбите, които са местообитание на много микроорганизми, 
които са опасни за здравето. Грижейки се за околната среда и желаейки да 
Ви осигурим цялостна защита, ние създадохме иновативен пробиотичен 
препарат, базиран на действието на полезни щамове бактерии.

Запознайте 
се с нашата 
авторска марка 
и я търсете на 
други продукти 
- всеки от тях е 
екологичен!

3 IN 1 TEETH  
WHITENING FOAM

Иновативната формула с 
избелващ ефект не само 
ефективно подобрява външния 
вид на зъбите, но също така 
почиства емайла и освежава 
устната кухина.

 ▪ специализиран препарат за 
ежедневна грижа

 ▪ съвременна пенеща формула

 ▪ с натриев перкарбонат

 ▪ удобство при използване 
благодарение на хигиеничната 
помпа

 ▪ предназначена за възрастни

50 ml | 503032 |

ИЗБЕЛВА, 
ОСВЕЖАВА,  
ПОЧИСТВА

Съдържащият се в пяната натриев перкарбонат отделя 
водороден прекис, който е безценен в естетичната 
стоматология. Това съединение реагира с органичните цветни 
вещества, окислява ги и ги разгражда на по-малки молекули, 
което ги прави по-светли и следователно по-малко видими.

 ▪ изключително ефективна - достатъчна за до 4 месеца

 ▪ видими ефекти след 1-3 седмици на приложение

3 В 1  
избелваща  
пяна за зъби
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Хидратираща  
есенция за  
лице  
ylang-ylang 

YLANG-YLANG 
MOISTURISING 
FACE ESSENCE

Благодарение на внимателно 
подбраните съставки, есенцията 
поддържа естествения баланс 
на кожата и има прекрасен 
успокояващ ефект. Може да се 
използва като тоник, идеално 
подготвяйки кожата за грим, или 
като освежаващ спрей.

 ▪ с етерична вода от иланг-
иланг

 ▪ с уникален релаксиращ 
аромат

 ▪ удобна опаковка

 ▪ за всички типове кожа

150 ml | 504027 |

ТЕРМАЛНА  
ВОДА

THERMAL WATER

Нашата термална вода намалява 
бръчките, алергичните реакции, насърчава 
заздравяването на рани и подобрява 
кръвообращението на кожата. Съставки като 
магнезий, калций, натрий, хлорид и бикарбонат 
имат положителен ефект върху външния вид и 
състоянието на кожата.

 ▪ универсален козметичен продукт

 ▪ освежава, отпуска и успокоява

 ▪ съдържа голямо количество минерали

 ▪ предназначени за ежедневна упо

300 ml | 503042 |

2 В 1 
КРАСОТА И ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

ГРИЖИ ВСЕКИ ДЕН

ОСВЕЖАВА ПРЕЗ 
ЛЯТОТО

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
СЛЕД СЛЪНЧЕВО 
ИЗГАРЯНЕ

ОСВОБОЖДАВА СЛЕД ОБУЧЕНИЕ

УСПОКОЯВА КОЖАТА 
СЛЕД УХАПВАНИЯ 
ОТ НАСЕКОМИ 

ОВЛАЖНЯВАЩА

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРИМУСПОКОЯВА КОЖАТА СЛЕД 

ДЕПИЛАЦИЯ
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

 ▪ почиства, премахва мъртвите 
кожни клетки, изглажда

 ▪ с частици от calcareous 
водорасли, екстракт от памук, 
витамин Е и червени водорасли

250 ml | 504021 |

Хидратираща 
Слънцезащитна
ВОДА SPF 50  

MOISTURISING SUN 
PROTECTIVE WATER SPF 50

 ▪ осигурява най-висока 
защита срещу слънцето, 
овлажнява, предотвратява 
преждевременното стареене 
на кожата

 ▪ с витамин Е

200 ml | 504024 |

Ексфолиращ 
ДУШ ГЕЛ

Слънцезащитен 
ЛОСИОН
SUN PROTECTION 
LOTION

 ▪ предпазва от UV радиация, 
подхранва, овлажнява, 
успокоява, регулира 
процеса на обновяване на 
кожата 

 ▪ с екстракт от алое и 
глицерин

SPF 40 (ВИСОКА ЗАЩИТА) 
150 ml | 504023 |

SPF 15 (СРЕДНА ЗАЩИТА) 
150 ml | 504022 |

SPF
10

Подхранващ 
ускорител за 
ТЕН
NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

 ▪ помага да постигнете красив 
тен на кожата, подхранва, 
овлажнява, подобрява 
стегнатостта и еластичността, 
възстановява защитната 
бариера на кожата

 ▪ с какаово масло, масло от 
семена на моркови, соеви 
фитостероли и витамин Е

150 ml | 504020 |
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Озаряващо СУХО ОЛИО 
за след слънце 

УСПОКОЯВАЩА  
ПЯНА След излагане  
на слънце

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL 

 ▪ красиво озарява кожата, подчертава тена

 ▪ с блестящи частици, слънчогледово 
масло, масло от гроздови семки, масло от 
памукови семена и витамин Е

100 ml | 504025 |

AFTER SUN SOOTHING FOAM

 ▪ успокоява раздразненията, овлажнява, подхранва и 
ускорява регенерацията

 ▪ с хиалуронова киселина, алое, пантенол, алантоин, 
витамин Е

150 ml | 504026 |

PANTHENOL

Автобронзант 
СПРЕЙ
SELF-TANNING MIST

 ▪ с еритрулоза, DHA, пантенол  
и пропандиол

200 ml | 504033 |

Автобронзант 
БАЛСАМ 
SELF-TANNING BALM

 ▪ с еритрулоза, DHA, арганово масло, алое 
гел, масло от ший, емолиенти и трехалоза

200 ml | 504034 |
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Възстановяващ  
крем за лице  
LIFT UP 

Възстановяващ  
околоочен крем  
LIFT UP

ЕЛИКСИР НА 
МЛАДОСТ ЗНАЕШ ЛИ ТОВА?

Специалната козметика се допълва от иновативния комплекс 
Tens'Up ™, който действа по два начина: видимо укрепва кожата и 
изглажда бръчките. И двете създават повдигащ филм веднага след 
нанасяне, поддържайки подмладяващия ефект за дълго време.

Кожата на лицето започва да остарява след 25-30 години. Тогава 
съставките, отговорни за твърдостта и плътността, постепенно 
изчезват. Затова си струва да започнете лечението с бръчки 
възможно най-рано, за да спечелите надпреварата с времето.

LIFT UP REGENERATING 
FACE CREAM 

Съдържа много естествени 
съставки, които действат по 
различен начин върху кожата 
- маслото от шеа подхранва и 
регенерира; маслото от авокадо 
омекотява и тонизира; Екстрактът 
от алое вера и бисаболол 
облекчават дразненето, докато 
байкалският екстракт от 
щитовидната жлеза и керамидите 
укрепват и възстановяват 
защитната бариера.

 ▪ дава видими резултати 
веднага след нанасяне

 ▪ ефективно се грижи и 
защитава

 ▪ Подходящ за всички типове 
кожа

 ▪ идеален за кожа с признаци на 
стареене

 ▪ незабавно се абсорбира

50 ml | 503040 |

LIFT UP REGENERATING 
EYE CREAM 

Обогатен с внимателно 
подбрани съставки - Кофеинът 
предотвратява образуването на 
тъмни кръгове и подпухналост; 
Маслото от шеа подхранва и 
възстановява; Екстрактът от гинко 
облекчава дразненето, докато 
маслото от авокадо и кокос 
овлажнява и омекотява.

 ▪ намалява симптомите на 
умора и стареене

 ▪ придава на изображението 
изгубено сияние

 ▪ предназначени за деликатната 
кожа около очите

 ▪ възстановява еластичността

20 ml | 503041 |



101100

FO
N

TA
IN

AV
IE

 M
EN

FO
N

TA
IN

AV
IE

 M
EN

Н О В О

Комплексен  
СЕРУМ ЗА  
ЗОНАТА  
ОКОЛО ОЧИТЕ

ГРИЖА ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛНАТА 
КОЖА ОКОЛО 
ОЧИТЕ

LiftComplex, съдържащ се в серума, е уникална комбинация 
от активни съставки от микроводорасли и високоефективни 
полизахариди, които осигуряват незабавен лифтинг. Скваланът и 
трехалозата овлажняват и защитават кожата, а комбинацията от 
растителни масла, богати на омега-3 и омега-6 киселини, подобрява 
нейното състояние.

COMPLEX EYE SERUM

Серум за мъже с взискателна и 
чувствителна кожа.

 ▪ След първата употреба кожата 
около очите става по-гладка и 
стегната 

 ▪ Благодарение на съдържанието 
на кофеин намалява видимостта 
на бръчките под очите и намалява 
подпухналостта и тъмните кръгове

 ▪ Попива бързо и не оставя мазен 
филм върху кожата

 ▪ Иновативният метод на нанасяне 
осигурява приятен, успокояващ 
масаж

15 ml | 504029 |

Ексфолиращи  
ТОНЕР 
ТАМПОНИ 
ЗА ЛИЦЕ ЗА 
МЪЖЕ

РЕВОЛЮЦИОНЕН 
ТОНЕР ПОД 
ФОРМАТА НА 
ПАМУЧНИ ТАМПОНИ 
ЗА ГЛАДКА И 
БЛЕСТЯЩА КОЖА

MATRICINE играе важна роля в реконструкцията на кожата, клетъчната 
комуникация и генното активиране. Положителният ѝ ефект върху кожата е 
видим след два месеца редовна употреба.

ARGININE е уникална аминокиселина с голямо значение за външния вид на 
кожата. Влияе върху синтеза на съединения, които участват в биохимичните 
промени. Също така подобрява циркулацията на кръвта и е ценна заради 
невероятните си овлажняващи свойства.

МАКРО ДНК стимулира транскрипцията на гени, участващи в 
заздравяването на рани.

EXFOLIATING FACE 
TONER PADS

 ▪ тонер под удобната форма на 
памучни тампони

 ▪ с ефект срещу бръчките

 ▪ комплекс от активни съставки, 
поддържащи кожата здрава

 ▪ иновативна овлажняваща 
формула, която се бори с 
признаците на стареене

60 ml | 521491 |
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ съюзник в борбата с 
признаците на стареене

 ▪ високо съдържание на колаген 
получен от атлантическа 
треска

 ▪ с коензим Q10, наречен 
еликсир на младостта

 ▪ обогатена с витамини и ценни 
за кожата минерали

Отмерете 5 g от продукта с помощта на 
мерителната чашка и разтворете в 150 ml 
вода. Приемайте вечер.

150 g |  30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
801153 |

 ▪ колагенът, получен от атлантическа треска, подобрява вида на 
кожата, нейната опънатост и еластичност

 ▪ витамин С подпомага правилното производство на колаген

 ▪ коензим Q10 – компонент, произвеждан естествено от тялото, 
чието производство намалява с възрастта – забавя появата на 
бръчки и отпускането на кожата

 ▪ витамин А и цинк помагат за поддържане на здрав вид, а медта 
поддържа правилната ѝ пигментация

ЦЯЛОСТНА ГРИЖА 
ЗА КОЖАТА ОТ
ВЪТРЕ

COLLABEAUTY  
Q10 EXPERT

ВКЛЮЧЕНА Е ПРАКТИЧНА ЧАШКА ЗА ОТМЕРВАНЕ

ДОБРЕ ПОЗНАТ 
ПРОДУКТ В 

НОВА СЕРИЯ
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DAY SKIN SPA 
NIGHT SKIN SPA

DAY SKIN SPA

Хранителна добавка, поддържаща здрава кожа с екстракт от гуава, 
екстракт от плодове амла, витамини, цинк и селен. Защитете кожата 
си отвътре от ежедневните предизвикателства на живота. 

Стресът, отрицателното въздействие върху околната среда, UV 
лъчите и свободните радикали допринасят за намаляване на 
естествената способност на кожата да съхранява вода, която води до 
преждевременното й стареене. DAY SKIN SPA е продукт, създаден с 
ценни естествени есенции, витамини и минерали, които ще направят 
кожата ви мека, свежа, гладка и еластична. 

Day Skin Spa е източник на красота, идваща отвътре. Той 
съдържа богат коктейл от ценни съставки. Витамин С подпомага 
производството на колаген за да се гарантира правилното 
функциониране на кожата, витамин Е, цинк и селен помагат за 
предпазване на клетките от свободните радикали (оксидативен 
стрес). 

 ▪ източник на красота отвътре

 ▪ богат коктейл от съставки

 ▪ подпомага производството на колаген

 ▪ предпазва клетките от свободните радикали

 ▪ подходящ за вегани

Приемайте по 1 таблетка дневно с чаша вода по време на хранене. Не превишавайте 
препоръчителната дневна доза.

5,45 g | 801116 |

NIGHT SKIN SPA

Хранителна добавка за здрава кожа с екстракт от нар, екстракт от 
пшеница без глутен, витамини и цинк.

През нощта тялото ви се регенерира след трудностите на 
ежедневието. Подкрепете го с уникален източник на нощни грижи 
и възстановяване. Ценните есенции от природата, витамини и 
антиоксиданти подпомагат естествената регенерация на кожата 
ви, докато спите. Те ще ви оставят да се чувствате освежени, 
съживени и сияещи. Night Skin Spa е източник на красота, идваща 
отвътре. Естествен и уникален състав от антиоксиданти, витамини 
и минерали осигурява интензивно обновяване, докато спите. 
Екстрактите от нар и пшеница регенерират и съживяват кожата, 
подобрявайки нейната стегнатост и намалявайки бръчките. 
Цинкът и витамин Е предпазват клетките от свободните радикали 
(оксидативен стрес). Витамин С помага за правилното производство 
на колаген и В12 и фолиева киселина.

 ▪ интензивно подновяване по време на сън

 ▪ възвръща блясъка на кожата

 ▪ подобрява еластичността и намалява бръчките

 ▪ съдържа регенериращи съставки

 ▪ съживяващ нар

 ▪ екстракти от пшеница

 ▪ подходящ за вегани

Вземете 1 таблетка вечер с чаша вода и хранене. Не превишавайте препоръчителната 
дневна доза.

5,5 g | 801117 |

КОЗМЕТИКА В
ТАБЛЕТКА КРАСОТА,
ЗАКЛЮЧЕНА В 
ХАПЧЕ САМО 
ВЕДНЪЖ НА ДЕН

ПОДХОДЯЩО
ЗА ВЕГАНИ
И ВЕГЕТАРИАНЦИ
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КОЗМЕТИКА В ТАБЛЕТКА КРАСОТА, ЗАТВОРЕНА
В КАПСУЛА САМО ВЕДНЪЖ НА ДЕН

HYALURONIC ACID HELLO HONEY 

HYALURONIC ACID

Хранителна добавка, поддържаща кожата хидратираща с 
хиалуронова киселина, витамини и селен. Красота отвътре. 

Нутрикозметика, създадена за овлажняване на кожата отвътре, 
придава й красив тонус и подобрява нейната еластичност. 
Уникален продукт, съставен от желаната хиалуронова киселина и 
витамини. Формулиран с ценна хиалуронова киселина за перфектно 
овлажняване на кожата и подобряване на тона й. Витамин А и 
биотинът подпомагат правилното функциониране на клетките 
на кожата, витамин С и Е, както и селен предпазват кожата от 
оксидативен стрес, а витамин D регулира калциево-фосфатния 
баланс. 

 ▪ на базата на хиалуронова киселина

 ▪ перфектно овлажнява кожата отвътре

 ▪ съдържа витамин С, Е и селен, които предпазват кожата от 
оксидативен стрес

Приемайте по 1 капсула дневно с чаша вода и хранене. Не превишавайте препоръчителната 
дневна доза.

2,6 g | 801118 |

HELLO HONEY

Хранителна добавка, подпомагаща имунитета с екстракт от 
прополис, екстракт от ливада, витамини и цинк. Подкрепете 
имунитета си. 

Иновативна нутрикозметика, състояща се от уникални съставки. 
Създадена да се грижи за вашата имунна система. Hello Honey 
съчетава естествените свойства на прополиса и ливадата с основни 
витамини и цинк. Витамин С, витамин D и цинк подпомагат 
естествения имунитет на организма. Meadowsweet поддържа 
здравето на кожата и правилния синтез на съединителната тъкан. 
Витамин С и витамин Е, заедно с цинка, предпазват клетките от 
оксидативен стрес (свободните радикали). 

 ▪ на базата на прополис и ливада

 ▪ комбинация от естествени съставки, поддържащи имунитета

 ▪ витамин С, витамин D и цинк, съдържащи се в продукта, 
подпомагат правилното функциониране на имунната система

Приемайте по 1 капсула дневно с чаша вода и хранене. Не превишавайте препоръчителната 
дневна доза.

3,2 g | 801119 |
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SET  
For Her
BODY & MIND SET FOR HER

Хранителна добавка в капсули. Комплект 
витамини и активни микросъставки за 
жени. 5 функционални комбинации за 
ден, изпълнен с предизвикателства - 
месец, пълен с изненади. Опаковката 
съдържа 30 опаковки за дневна доза от 
продукта.

Вземете пакет от 5 капсули (една след друга), разделени 
на порции през деня и поглъщайте с чаша вода. 
Нощен релакс трябва да се вземе преди лягане. Не 
превишавайте посочената препоръчителна дневна доза. 

120,1 g | 801120 |

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА  
В КАПСУЛИ 

3 0  П А К Е Т А  С  5  К А П С У Л И
З А  В А Ш А Т А  Е Ж Е Д Н Е В Н А  К Р А С О Т А  

И  З Д Р А В Е . 

Комплект витамини и активни микросъставки, от които жените 
се нуждаят! Планирайте целия си месец с тази функционална 
комбинация и вижте как всеки ден постигате повече.

Формулата SHINE:

S   Skin & Hair – комбинация от органична сяра, каротени и ксантофили, обогатена с биоелементи в органична форма. 
Активна подкрепа при създаването на основни елементи за правилна структура и пигментация на косата, кожата 
и ноктите.

H   Hemo Balance – активна комбинация от микросъставки в лесно абсорбиращи се форми, които естествено, 
цялостно и оптимално поддържат нормалното функциониране на кръвоносните съдове и нормалното 
производство на кръвни клетки.

I   Inner Balance – комбинация от най-ефективните микросъставки, които спомагат за поддържане на вътрешния 
хормонален баланс при жените, което води до добро настроение и поддържане на енергийния метаболизъм. 
Формулата е фокусирана върху възможния ефект от подобрено качество на настроението за облекчаване на 
симптомите на предменструален синдром и състояния на менопаузата.

N   Night relax – прецизно подбрани дози от най -важните и ефективни микроелементи, поддържащи качеството 
на съня и регенерацията. Добавянето на подходящи билкови екстракти и витамини поддържа състоянието на 
напрежение и умора. Магнезият, тиаминът и рибофлавинът помагат за правилното функциониране на нервната 
система и поддържат правилните психологически функции.

E   Energise & Perception – комбинация от най-ефективните екстракти, аминокиселини, фосфатидилсерин и 
хранителни микросъставки, фокусирани върху мека, но дълготрайна стимулация на физическата и умствената 
активност и поддържаща нормалните функции на мозъка, нервната система, подобряване на когнитивните 
функции и концентрация.

BODY & MIND  
SET  
For Him
BODY & MIND SET FOR HIM

Хранителна добавка в капсули. Комплект 
витамини и активни микросъставки за 
мъже. 5 функционални комбинации за 
ден, изпълнен с предизвикателства - 
месец, пълен с изненади. Опаковката 
съдържа 30 опаковки за дневна доза от 
продукта. 

Вземете пакет от 5 капсули (една след друга) сутрин, по 
време на хранене или разделени на порции през деня и 
поглъщайте с чаша вода. Не превишавайте посочената 
препоръчителна дневна доза. 

122,0 g | 801121 |

5 ФУНКЦИОНАЛНИ 
КОМБИНАЦИИ 

3  0  П А К Е Т А  С  5  К А П С У Л И
З А  В А Ш А Т А  Е Ж Е Д Н Е В Н А  К Р А С О Т А  

И  З Д Р А В Е . 

Перфектна комбинация от витамини и активни микросъставки за 
мъже на едно място! Изберете да промените живота си за 30 дни и 
си позволете да бъдете изненадани.

Формулата SHARP:

S   Skin & Hair – комбинация от органична сяра, каротени и ксантофили, обогатена с биоелементи в органична форма 
и витамини. Активна подкрепа при създаването на основни елементи за правилна структура и пигментация на 
косата, кожата и ноктите.

H   Herbbooster – активна комбинация, която естествено поддържа хормоналния баланс за поддържане на 
здравословно ниво на тестостерон в кръвта. Формулата е директно фокусирана върху либидото, физическата и 
умствената активност, нормалното функциониране на мускулите и имунната система.

A   Adaptation – комбинация от надеждни адаптогени, известни със своите възможни ефекти върху физическите и 
психическите функции. Адаптогените подпомагат правилното функциониране на нервната система и подпомагат 
поддържането на нормални психологически функции.

R   Recovery – внимателно подбраните дози от най-важните и най-ефективните растителни антиоксиданти спомагат 
за постепенно възстановяване на нормалното функциониране на метаболизма на мъжете. Съставките предпазват 
от оксидативен стрес, играят важна роля в процеса на клетъчно делене и нормалното функциониране на 
имунната система.

P   Perception – комбинация от най-ефективните екстракти, аминокиселини, фосфатидилсерин и хранителни 
микроелементи, насочени към поддържане на нормалните функции на мозъка, нервната система, подобряване на 
когнитивните функции и концентрацията.



Възстановяване  
на жизнения баланс

В основата на това, което правим са вашите нужди. Живеем  
в изключително динамично време – стресът, умората и замърсяването 

на околната среда са характерна черта на всекидневния ни живот. 
В допълнение, не винаги имаме достъп до здравословни продукти. 

Бързото темпо на живота ни прави склонни да развиваме лоши навици 
- нередовно хранене, недоспиване, липса на достатъчно физическа 
активност. Ние правим, всичко по силите си, за да гарантираме, че 
продуктите NUTRICODE Ви позволяват да възстановите жизнения 

си баланс, като поддържате правилното функциониране на своя 
организъм.
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Дневна доза екстракт от Гинко 
Билоба, признат за мощен 
антиоксидант от векове.

 ▪ Има положителен 
ефект върху паметта и 
концентрацията

 ▪ Поддържа нервната система 
и допринася за правилното 
функциониране на зрението 
и слуха

 ▪ Поддържа когнитивните 
функции

Приемайте по 1 капсула дневно по време 
на хранене с чаша вода. Не превишавайте 
препоръчителната дневна доза. Продуктът 
не трябва да се използва като заместител 
на разнообразното и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот.

11 g | 801148 |  
30 КАПСУЛИ

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Капсули с дневна доза ценен 
коензим Q10 в активна форма на 
убиквинол.

 ▪ Подпомага правилното 
функциониране на 
кръвоносната, имунната и 
нервната система

 ▪ Има положителен ефект 
върху метаболизма

 ▪ Има противостареещи 
свойства

Приемайте по 1 капсула дневно по време 
на хранене с чаша вода. Не превишавайте 
препоръчителната дневна доза. Продуктът 
не трябва да се използва като заместител 
на разнообразното и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот. 

18 g | 801149 |  
30 КАПСУЛИ

GINKGO  
BILOBA 
Daily Care

Q10  
UBIQUINOL 
Daily Care

Н О В О Н О В О

ПРОДУКТЪТ ИЗПОЛЗВА САМО НАЙ-ВИСОКО 
КАЧЕСТВОТО KANEKA UBIQUINOL™, ПРОИЗВЕДЕН 
ЧРЕЗ ПРОЦЕСА НА ФЕРМЕНТАЦИЯ НА МАЯ.

ЗДРАВЕЙ! ВИЖ ТУК! ГИНКО БИЛОБА 
ДОПРИНАСЯ ЗА ПРАВИЛНОТО 
КРЪВООРОСЯВАНЕ НА МОЗЪКА.
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Ако косата Ви се нуждае от 
подсилване, Hair Daily Care 
Nutricode капсули са само за вас.

 ▪ Добавката подпомага процеса 
на ревитализация на косата

 ▪  iTSioactive е съставка 
подпомагаща растежа, 
подхранването и укрепването 
на косата

 ▪ Подобрява вида на слабата 
коса, склонна към косопад

Приемайте 2 капсули на ден по време на 
хранене, последвано след това с чаша вода.
Не превишавайте препоръчителната дневна 
доза.

46,6 g | 801150 |  
60 КАПСУЛИ

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Сибирският женшен е съкровище 
от природата. Екстрактът от корена 
му е известен от много години 
с удивителния си ефект върху 
жизнеността на тялото.

 ▪ Подпомага тялото Ви, ако се 
чувствате изтощени и уморени

 ▪ Помага да поддържате 
физическа и психическа форма

 ▪ Подпомага функционирането 
на имунната система

Приемайте по 1 капсула дневно по време на 
хранене. Приемайте капсулата с чаша вода. Не 
превишавайте препоръчителната дневна доза.

15 g | 801151 |  
30 КАПСУЛИ

HAIR  
Daily Care

GINSENG  
500 mg 
Daily Care

ЖЕНШЕНЪТ, ИЗВЕСТЕН НА КИТАЙЦИТЕ В ДРЕВНОСТТА, НЕ ГУБИ 
ПОПУЛЯРНОСТТА СИ И ДНЕС. ПРИПИСВАТ МУ РЕДИЦА КАЧЕСТВА, 
КАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА, ПОДМЛАДЯВАНЕ И 
НАМАЛЯВАНЕ НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ СТРЕСА.

Н О В О

Н О В О
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Това е единствен по рода си 
продукт на пазара. Съчетава 
високо качество протеинов 
концентрат и бактерии с 
пробиотични свойства. Поддържа 
естествената бактериална флора 
и по този начин подобрява 
смилането на хранителните 
вещества. Какво означава? 
Чувствате се по-малко гладни!

 ▪ Без консерванти, 
подсладители и глутен в 
състава 

 ▪ 1 саше е колкото 14 g протеин 

 ▪ Перфектен за хора, 
практикуващи силови и 
спортове за издръжливост

Порция 18 g (едно пакетче) се поставя в съд с 
200 ml мляко или вода и се разбърква добре. 
Използвайте в зависимост от личните нужди, 
не повече от 3 пъти на ден. Приемайте 
веднага след приготвяне. 

180 g | 1 САШЕ - 18 ГР |  
10 САШЕТА | 801152 | 

PROBIOTIC 
PROTEIN 
COCKTAIL

С ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МУСКУЛНИ 
КЛЕТКИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ЛЕСНО!
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VITAMIN C 
Daily Care

ЗДРАВЕ И ИМУНИТЕТ В КАПСУЛИ
ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ, 
ПОДПОМАГАЩА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И 
ЗАЩИТАТА НА ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Liposomal Vitamin C Daily Care  
е хранителна добавка под формата на 
веган капсули, осигуряваща на тялото 
най-усвоимата форма на липозомен 
витамин С.

 ▪ най-усвоимата форма на витамин С - 
липозомна

 ▪ напълно се абсорбира и се доставя 
директно в клетките

 ▪ един от най-важните и ефективни 
витамини за тялото

 ▪ продукт, подходящ за вегани

Приемайте по 2 капсули на ден.

48 g | 60 КАПСУЛИ  
801146 |

LIPOSOMAL 
VITAMIN C 
Daily Care

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Probiotic Daily Care е хранителна добавка, 
подходяща за хора, които искат да се 
погрижат за себе си, когато имунната 
им система се нуждае от подкрепа. 
Подходяща при антибиотично лечение, 
както и за хора, изложени на стрес 
или страдащи от храносмилателни 
заболявания, причинени от него.

 ▪ съставен от уникални патентовани 
щамове бактерии с пробиотични 
свойства

 ▪ подпомага чревната микрофлора, 
улеснява нейното балансиране

 ▪ помага при дисбиоза на 
храносмилателната система, в 
периоди на отслабен имунитет 
или повишен стрес и по време на 
антибиотично лечение

Приемайте по 1 капсула сутрин.

11,85 g | 30 КАПСУЛИ  
801147 |

PROBIOTIC 
Daily Care



121120

N
U

TR
IC

O
D

E 
D

AI
LY

 C
AR

E

121120

N
U

TR
IC

O
D

E 
D

A
IL

Y 
CA

RE

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Дневната доза калций е необходима за 
правилното функциониране на тялото. 
Осигуряването ѝ е изключително важно, 
за да се използва като градивен елемент 
на костите, така и като активатор на 
много ензими. Подходящ за тези, които 
искат да се грижат за здравето на своите 
кости, зъби и нервна система.

 ▪ дневна доза калций за поддържане 
здравето на зъбите и костите

 ▪ подпомага правилното 
функциониране на нервната система

 ▪ подпомага съсирването на кръвта и 
мускулните функции

Приемайте по 4 капсули на ден.

89 g | 120 КАПСУЛИ  
801141 |

CALCIUM 
Daily Care

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Omega 3 Daily Care е хранителна 
добавка, идеална за хора, които искат 
да поддържат сърцето си здраво и да 
подпомогнат работата на кръвоносната 
система. Съставките, съдържащи се в 
капсулите, помагат за регулиране на 
кръвното налягане.

 ▪ дневна доза Омега 3 мастни киселини 

 ▪ добър източник на фолиева киселина 
и витамини от група В 

 ▪ DHA и EPA киселини, съдържащи се 
в Омега 3, подпомагат работата на 
сърцето

Приемайте по 2 капсули на ден.

82 g | 60 КАПСУЛИ  
801142 |

OMEGA 3 
Daily Care

ЗДРАВИ КОСТИ – ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪЗВРЪЩА С ВРЕМЕТО ЗДРАВО СЪРЦЕ И КРЪВОНОСНА СИСТЕМА - 
ТУК СЕ КРИЕ ВАШАТА СИЛА
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Витамините от група В се отличават със 
своето многостранно приложение. Ето 
защо хранителната добавка Vitamin B 
Complex Daily Care е подходяща за хора, 
които искат да се грижат за кожата и 
косата си, да поддържат зрението си и да 
подкрепят функционирането на нервната 
система. Доза енергия в капсула.

 ▪ дневна доза от важни В витамини

 ▪ подобрява функционирането на 
нервната система благодарение на 
тиамин, рибофлавин, ниацин, биотин 
и витамини В6 и В12

 ▪ намалява чувството на умора 
благодарение на рибофлавин, 
витамин В6 и В12, ниацин, фолиева и 
пантотенова киселина

Приемайте 1 капсула сутрин.

18 g | 30 КАПСУЛИ  
801144 |

VITAMIN B 
COMPLEX 
Daily Care

B ВИТАМИНИ ЗА ВАШЕТО ТЯЛО

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Reishi Daily Care е комплексна хранителна 
добавка, базирана на принципите 
на древната китайска медицина, 
използвана успешно и до днес. 
Съставките, съдържащи се в капсулите, 
укрепват имунната система, подобряват 
сърдечно-съдовата система и помагат 
за поддържане на правилните нива на 
холестерола в кръвта.

 ▪ източник на полизахариди от гъби 
рейши и цинк, които подпомагат 
поддържането на нормални 
когнитивни функции 

 ▪ базиран на вековните традиции на 
древната китайска медицина 

 ▪ гъбите рейши се считат в Азия за 
източник на дълголетие

Приемайте 2 капсули на ден.

26 g | 60 КАПСУЛИ  
801143 |

REISHI  
Daily Care

ПОДКРЕПА ЗА ИМУННАТА И КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Astaxanthin Daily Care е хранителна 
добавка под формата на капсули, 
подходяща за хора, които искат да 
поддържат мускулите и кожата си в 
добро състояние, както и да се грижат за 
зрението си. Витамин Е е известен още 
като "витаминът на младостта".

 ▪ дневна доза астаксантин, който 
поддържа сърдечно-съдовата 
система

 ▪ витамин Е помага за защита на 
клетките от оксидативен стрес

 ▪ противопоказан за бременни и 
кърмещи жени, както и за деца под 
14-годишна възраст

Приемайте 1 капсула сутрин.

20 g | 30 КАПСУЛИ  
801140 |

ASTAXANTHIN 
Daily Care

ПОДКРЕПА ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Най-високата доза в една капсула 

Магнезиевите капсули са 
хранителна добавка, която 
осигурява на организма най-
високата доза магнезий в една 
капсула. Магнезият подпомага 
нормалното функциониране на 
нервната система, подпомага 
правилното функциониране на 
мускулите, също така помага за 
поддържане на здрави зъби и 
кости и допринася за правилния 
метаболизъм, произвеждащ 
енергия.

 ▪ най-високата доза магнезий

 ▪ подпомага нормалното 
функциониране на нервната 
система

Приемайте по 1 капсула дневно с чаша вода и 
хранене. Не превишавайте препоръчителната 
дневна доза.

22 g | 30 CAPSULES  
801106 |

MAGNESIUM  
FORTE  
400 mg

НАЙ-ВИСОКАТА 
ПРЕПРЪЧИТЕЛНА 
ДОЗА ОТ 
МАГНЕЗИЙ 

Magnesium Forte е уникална комбинация от помощ за вашето тяло. Всичко в 
една капсула. Какво повече ви трябва?
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Витамин D поддържа имунната, 
скелетната и мускулната система 

Витамин D3 в капсули е хранителна 
добавка, която осигурява изключително 
висока доза от този основен хранителен 
елемент за организма. Витамин D3 
подпомага правилното функциониране 
на мускулите и имунната система, както 
и усвояването на калций и фосфор. 
Подпомага поддържането на здрави зъби 
и кости и правилните нива на калций в 
кръвта.

 ▪ подкрепа за правилното 
функциониране на мускулите и 
имунната система

 ▪ здрави зъби и кости

Приемайте по 1 капсула дневно с чаша вода и хранене. 
Не превишавайте препоръчителната дневна доза.

11 g | 30 КАПСУЛИ  
801107 |

VIT-D3  
CAPSULES  
3000 mg

Диетична добавка с витамин D3, която подпомага тялото 
ви и осигурява значителна доза от този основен хранителен 
елемент. Изберете най-доброто за вашето тяло. Изберете 
NutricodeVIT-D3.

ПОДДЪРЖА ПРАВИЛНА 
ФУНКЦИЯ НА 
МУСКУЛНАТА 
И ИМУННАТА СИСТЕМА 

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Формула за благополучие

Хранителна добавка. Съдържа екстракт 
от Withania somnifera, който е отличен 
за благосъстоянието, поддържайки 
тялото в борбата със стреса и чувството 
на тревожност и страх. Той поддържа 
когнитивните функции, включително 
възприятие и памет. Той също така 
допринася за подобряване на мъжката 
сексуална активност. Продължителността 
на приема не трябва да надвишава 
2 месеца. Продуктът не трябва да се 
консумира в случай на успокоителни, 
хипнотични или антиепилептични 
лекарства. Продуктът не е предназначен 
за деца, бременни или кърмещи жени.

 ▪ Съдържа екстракт от Withania 
somnifera

 ▪ Предпазва от стрес и чувство на 
тревожност и страх

Приемайте по 1 капсула дневно с чаша вода и хранене. 
Не превишавайте препоръчителната дневна доза.

17 g | 30 КАПСУЛИ  
801108 |

ASHWAGANDHA  
500 mg

Подкрепете тялото си в борбата срещу стреса и чувството на 
тревожност и страх. Изберете хранителна добавка ASHWAGANDHA, за 
да увеличите енергията и да отворите ума за нови чувства.

ПОДПОМАГА 
ПОЗНАВАТЕЛНАТА 
ФУНКЦИЯ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ВЪЗПРИЯТИЕТО
И ПАМЕТТА 
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Memory Daily Care е идеална добавка за хора, 
които искат да поддържат високо ниво на 
концентрация през целия ден. Поддържа 
ключови невротрансмитери като GABA, допамин 
и серотонин, които влияят на нашето цялостно 
състояние и функционирането на ендокринната 
система.

 ▪ състав от аминокиселини, фосфатидилсерин и 
микроелементи

 ▪ специална формула от най-ефективните 
екстракти, подпомагащи работата на нервната 
система и мозъка

 ▪ повишава концентрацията и подобрява 
когнитивните функции

 ▪ активни съединения, отговорни за биосинтеза 
на основните невротрансмитери: допамин, 
адреналин, норадреналин, азотен оксид - 
подобряват кръвоснабдяването и храненето на 
клетъчно ниво

Приемайте 1 капсула сутрин.

18 g | 30 КАПСУЛИ  
801123 |

MEMORY 
Daily Care

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Digestive Daily Care е добавка за 
тези, които искат да нормализират 
храносмилателната си система 
и да се чувстват по-добре след 
хранене. Продуктът е полезен и при 
храносмилателни заболявания и 
хранителна непоносимост.

 ▪ внимателно подбран състав от 
храносмилателни ензими: амилаза, 
протеаза, целулаза, лактаза и липаза 

 ▪ има положителен ефект върху 
храносмилането 

 ▪ подпомага храносмилането на захари, 
протеини и мазнини, разграждайки 
ги до форма, която лесно се усвоява 
от тялото

Приемайте по 3 капсули на ден.

36,5 g | 90 КАПСУЛИ  
801122 |

DIGESTIVE 
Daily Care

ЛЕКОТА И ГРИЖА ЗА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Подпомага правилното функциониране 
на имунната система.

 Това е хранителна добавка в капсули, 
базирана на синергичен състав от 
адаптогенни растителни микроелементи, 
комбиниран с функционалното добавяне 
на органични форми на цинк и селен, 
както и активни екстракти под формата на 
биокомплекс, представляващ естествена 
комбинация от витамин С, придружен 
от естествен кверцетин и флавони на 
байкалската черепна шапка.

 ▪ цинк, селен и витамин С помагат 
за правилното функциониране на 
имунната система

 ▪ засилва имунната система за защита 
срещу вируси

 ▪ защита на клетките от оксидативен 
стрес.

Вземете 1 капсула с храна сутрин и отново вечер. Всеки 
път приемайте капсулата с чаша вода. Не превишавайте 
препоръчителната дневна доза.

43,9 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
60 КАПСУЛИ | 801110 |

Nutricode  
Daily Care 
IMMUNITY

30-ДНЕВНА СИСТЕМА Грижете се за тялото си ежедневно. Защитете го с 
имунитет за ежедневна грижа, за да осигурите правилно 
функциониране и по-силна имунна система.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Подпомага поддържането на оптимални нива на 
холестерол.

 Представлява хранителна добавка в капсули, 
базирана на синергичен състав от активни 
вещества, предназначена за възрастни, които 
се грижат за сърцето и кръвоносната система, 
стремящи се да поддържат правилното ниво 
на холестерол и кръвна захар. К* монаколин 
от ферментирал червен ориз помага за 
поддържане на нормални нива на холестерол 
в кръвта. Благоприятните ефекти настъпват 
след консумация на 10 mg монаколин К от 
ферментирал червен ориз. Витамин В1 подпомага 
правилното функциониране на сърцето, докато 
витамините В12 и фолиевата киселина участват 
в поддържането на правилния метаболизъм на 
хомоцистеин, който е компонент на кръвната 
плазма.

 ▪ концентрирана доза аминокиселини

 ▪ растителни екстракти и витамини, които 
физиологично подпомагат енергийния 
метаболизъм

 ▪ правилна сърдечна функция и подпомагане 
на поддържането на правилния метаболизъм 
на хомоцистеина

Вземете 1 капсула с храна сутрин и отново вечер. 
Всеки път приемайте капсулата с чаша вода. Не превишавайте 
препоръчителната дневна доза.

45,7 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
60 КАПСУЛИ | 801111 |

Nutricode  
Daily Care 
CHOLESTEROL

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА В 
КАПСУЛИ 

Никога не е късно да се погрижите за себе си. Подкрепете 
сърцето си с хранителен прием и си позволете да правите 
повече неща всеки ден.
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Подпомага правилното производство на червени 
кръвни клетки и хемоглобин.

Представлява хранителна добавка в капсули, 
базирана на активен състав от микроелементи 
в най-добрите бионалични форми, естествено 
и цялостно насърчаващо подходящото ниво на 
хемоглобина. Съдържа органично желязо и ключови 
съставки, необходими за регенерацията на червените 
кръвни клетки, допълнени с функционални 
добавки от билкови екстракти за подпомагане на 
храносмилателната система в процеса на усвояване 
на желязото от храната. Съставът на препарата е 
проектиран да използва потенциала на естествените 
микроелементи на много нива и по синергичен 
начин в условия на повишено търсене на желязо, 
особено в периоди на интензивен растеж на тялото, 
както и диета, съдържаща малко количество от 
този елемент (например вегетарианска диета). 
Рибофлавинът допринася за поддържането на 
нормалния метаболизъм на желязото.

 ▪ подпомага поддържането на правилното 
състояние на червените кръвни клетки

 ▪ Желязото помага за правилното производство 
на червени кръвни клетки и хемоглобин.

Вземете 1 капсула с храна сутрин и отново вечер. 
Всеки път приемайте капсулата с чаша вода. Не превишавайте 
препоръчителната дневна доза.

43,5 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
60 КАПСУЛИ | 801112 |

Nutricode  
Daily Care 
HEMOGLOBIN

 АКТИВЕН СЪСТАВ
НА МИКРОХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ 

Използвайте пълния потенциал на Майката природа и 
изберете хранителна добавка с хемоглобин, за да подсилите 
тялото си на много нива. Помогнете на тялото си и го 
обогатете с много основни микроелементи и ключови 
съставки.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Подпомага правилното функциониране на 
зрението.

Представлява специализирана хранителна 
добавка в капсули, базирана на синергичен 
състав от екстракти, който съдържа изобилие 
от микроелементи, витамини, провитамини 
и биоелементи, които поддържат здравите 
очи и ги предпазват от вредното въздействие 
на UV радиацията и свободните радикали. 
Благодарение на използването на естествен 
лутеин и зеаксантин от невен (Tagetes erecta 
L.), както и подходящи витамини и минерали 
(цинк, вит. В2), той допринася за поддържането 
на нормалното зрение и помага за защита на 
клетките от оксидативен стрес.

 ▪ естествен лутеин и зеаксантин от невен

 ▪ витамини и минерали (цинк, вит. В2)

Вземете 1 капсула с храна сутрин и отново вечер. Всеки път 
приемайте капсулата с чаша вода. 
Не превишавайте препоръчителната дневна доза.

41,5 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
60 КАПСУЛИ | 801113 |

Nutricode  
Daily Care 
VISION

ПОДКРЕПА ЗА ЗДРАВИ 
ОЧИ

Помогнете на очите ви да виждат по-добре. Изберете хранителна 
добавка Vision, за да защитите клетките от оксидативен стрес и да 
допринесете за поддържането на добро зрение.
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Подпомага правилното функциониране на 
нервната система през деня.

Представлява хранителна добавка в 
капсули, която е състав от внимателно 
подбрани микроелементи, които подпомагат 
правилното функциониране на нервната 
система и насърчават вашето благосъстояние. 
Въз основа на комбинация от адаптогенни 
растителни екстракти, органичен магнезий 
и витамини от група В, неговата формула 
помага за поддържане на нормалното 
функциониране на нервната система, 
поддържа нормални психологически 
функции, намалява чувството на умора и 
регулира хормоналната активност. Поради 
тази причина, той има за цел да подпомогне 
тези, които изпитват повишени нива на стрес, 
да поддържат физическото си състояние 
енергично и да са пълни с жизненост.

 ▪ комбинация от адаптогенни растителни 
екстракти, органичен магнезий и 
Витамини от група В

 ▪ подпомага нервната система

Вземете 1 капсула сутрин с чаша вода и хранене. Не 
превишавайте препоръчителната дневна доза.

23,9 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
30 КАПСУЛИ | 801114 |

Nutricode  
Daily Care 
GOOD  
MORNING

НАМАЛЕТЕ 
ЧУВСТВОТО НА 
УМОРА 

Хранителната добавка Good Morning регулира хормоналната активност, 
поддържа физическото ви състояние и ви прави пълни с жизненост. 
Изберете щастлив, небрежен живот.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Подпомага правилното функциониране 
на нервната система през нощта.

Представлява хранителна добавка в 
капсули, която съдържа точно подбрани 
дози микроелементи: най-ефективните 
билкови екстракти, L-триптофан, 
магнезий, витамини В1 и Е, насочени 
към възможното въздействие на 
подобряването на качеството на съня 
чрез подпомагане на правилното 
функциониране на нервната система и 
психологическите функции през нощта.

 ▪ по-добър сън

 ▪ билкови екстракти, L-триптофан, 
магнезий, витамини В1 и Е

Вземете 1 капсула вечер с чаша вода и хранене. Не 
превишавайте препоръчителната дневна доза.

23,4 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
30 КАПСУЛИ | 801115 |

Nutricode  
Daily Care 
GOOD NIGHT

КАЧЕСТВО НА СЪН
Спете като бебе, използвайки хранителна добавка за 
лека нощ. Подобрете качеството на съня си, като се 
грижите за нервната си система и психологическите 
функции през нощта.
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GOOD MOOD  
TEA  
Day and Night
Целодневен комфорт. Билков 
чай   в сашета за сутрин и вечер 
със съставки, пригодени да 
помогнат на тялото ви да се 
справи с предизвикателствата на 
ежедневието и да се наспи добре.

GOOD MOOD TEA DAY Пийте веднъж на ден 
- сутрин, след закуска, не по -късно от 9 часа 
сутринта. Не превишавайте препоръчителния 
прием (1 торба 2,5 g) на ден.

GOOD MOOD TEA NIGHT Пийте 
веднъж дневно - вечер, преди лягане. Не 
превишавайте препоръчителния дневен 
прием (1 торбичка 2,5 г)

2 × 62,5 g | TEA Eco Bags:  
25 x DAY WELL-BEING  
25 x NIGHT CALM 
801109 |

УСИЛВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЯТА 
ПО ВРЕМЕ НА ДЕНЯ 
И СПОКОЙСТВИЕ 
ПРЕЗ НОЩТА. 

DAY WELL-BEING 

 ▪ Кофеинът, съдържащ се в гуараната, естествено ви стимулира да предприемете 
действия. Женшенът, гинко билобата и бакопа подпомагат кръвообращението, 
мозъчната функция и когнитивните способности, включително паметта и 
концентрацията. Ментата подпомага храносмилателните процеси и намалява 
дискомфорта след хранене. Джинджифил, зелен чай, офика и женско биле 
успокояват възпалителните реакции, укрепвайки имунната система. Продуктът 
съдържа кофеин от семена на гуарана (не повече от 32 мг на порция). За 
консумация от всеки, с изключение на хора с непоносимост към някоя от 
билковите съставки, бременни жени, кърмещи майки и деца под 18 години, 
както и хора със сърдечна и / или бъбречна недостатъчност, диабет и 
обструкция на жлъчните пътища. Не консумирайте с други продукти, които са 
източник на кофеин или други съставки с подобен ефект.

NIGHT CALM 

 ▪ Маточина и лавандула ви помагат да се отпуснете и да заспите спокойно. 
Вербена, коприва и копър помагат за премахването на ненужните отпадъчни 
продукти от тялото. Глогът подпомага сърдечно-съдовата система, докато 
хибискус, лайка и цистуса повишават естествения имунитет на организма. 
За консумация от всеки, с изключение на хора с непоносимост към някоя 
от билковите съставки, бременни жени, кърмещи майки и деца под 18 
години, както и хора със сърдечна и/или бъбречна недостатъчност, диабет и 
обструкция на жлъчните пътища.
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СРЕБРОТО Е ПО-
ЦЕННО ОТ ЗЛАТОТО

SILVER PRO  
ADVANCED  
FORMULA

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ съдържа ценно колоидно 
сребро

 ▪ с натурално евкалиптово 
масло 

 ▪ без алкохол и флуор

Разредете една супена лъжица течност в 250 
ml вода. 

250 ml | 501023 |

Използването на колоидно сребро за здравни цели датира от края на 
19 и началото на 20 век. Поради своите бактерицидни, антивирусни 
и противогъбични свойства, то се използва предимно за лечение на 
заболявания, причинени от микроорганизми. Черпейки от знанията на 
поколенията преди нас, ние използвахме неговата сила, за да създадем 
модерния препарат NUTRICODE. 

УКРЕПЕТЕ ВАШАТА 
ИМУННА СИСТЕМА 
ПО ВРЕМЕ 
НА ВИРУСНИ 
ИНФЕКЦИИ

 ▪ мащерката и Ехинацея пурпуреа допринасят за правилното 
функциониране на имунната система

 ▪ лечебният джинджифил е ценен заради благоприятния си 
ефект за подобряване на жизнеността, подпомага работата на 
дихателната система

 ▪ витамин С и цинк - усилват имунитета и го укрепват

 ▪ глогът подпомага работата на кръвоносната система

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ най-добрите естествени 
съставки с благоприятен 
ефект върху имунитета на 
организма

 ▪ обогатен с витамин С и 
цинк, който съдейства за 
укрепването на имунната 
система

 ▪ лесен и приятен за 
използване, благодарение на 
течната форма на сироп

Измерете 15 ml от препарата с помощта на 
мерителната лъжичка и приемайте преди 
хранене. Разклатете добре преди употреба. 

480 ml | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
801205 | 

IMMUNE-UP  
ELIXIR 

В К Л Ю Ч Е Н А  П Р А К Т И Ч Н А  М Е Р И Т Е Л Н А 
Л Ъ Ж И Ч К А
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ поддържа киселинно-алкалния 
баланс

 ▪ източник на ключови микроелементи

 ▪ идеален за хора, изложени на 
стресогенен начин на живот, 
чувстващи се изтощени и 
консумиращи продукти, които 
подкисляват тялото като захар, кафе, 
алкохол и високо преработени храни

Приемайте 2 капсули вечер с вода. Приемайте 
съдържанието на 1 саше 2 пъти на ден, като го 
разтваряте в 200 ml вода.

240 g, 30 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
60 САШЕТА + 60 КАПСУЛИ 
801301 | 

 ▪ Екстрактът от цвета на столистна роза подпомага физиологичните 
процеси на елиминиране на метаболитните продукти и способства 
за поддържане на киселинно-алкалния баланс

 ▪ цинкът притежава положителен ефект върху функционирането на 
имунната система и предпазва клетките от оксидативен стрес

 ▪ калцият е отговорен за правилния енергиен метаболизъм и помага 
за правилното функциониране на храносмилателните ензими

 ▪ магнезият и желязото намаляват чувството на умора и изтощение

 ▪ калият и медта подпомагат правилното функциониране на 
нервната система

 ▪ екстрактът от коприва способства за елиминирането на водата от 
тялото

 ▪ екстрактите от маточина и хмел улесняват заспиването и като 
осигуряват добър сън допринасят за по-нататъшно намаляване на 
подкисляването на организма

INNER  
BALANCE

ИЗБРАНИ СЪСТАВКИ 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
НА КИСЕЛИННО-
АЛКАЛНИЯ БАЛАНС 
НА ОРГАНИЗМА

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ съдържа първото краве мляко 
(коластра) и получена от морски 
водорасли спирулина, които 
съдействат за правилното 
функциониране на имунната система

 ▪ препоръчва се предимно за хора, 
изложени на психически и физически 
стрес, преуморени, изтощени и които 
искат да получат бърза подкрепа на 
имунитета

Приемайте 1 капсула сутрин и вечер с вода. 

19.4 g, 22.2 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
2 × 30 КАПСУЛИ | 801034 |

 ▪ лактоферинът осигурява на новородените хранителни вещества и 
осигурява антибактериална защита

 ▪ бoгатите на пролин пептиди (PRP) съдействат за укрепването на 
имунната система

 ▪ протеините съдържат екзогенни аминокиселини, които са специфичен 
"градивен елемент" на имунната система

 ▪ имуноглобулините облекчават протичането на много общо-системни 
заболявания и подпомагат активния имунитет за защита срещу инфекции

 ▪ витамините В6, С и D и цинкът допринасят за правилното 
функциониране на имунната система

 ▪ спирулината се характеризира с високо съдържание на пълноценни 
протеини, органични микроелементи, включително ценната 
γ-линоленова мастна киселина (GLA) и бионалично желязо

COLOSTRUM  
EXTRA  
IMMUNITY

УСЪВЪРШЕНСТВАН 
СЪСТАВ, ПЕРФЕКТНО 
ПОДПОМАГАЩ 
ИМУНИТЕТА
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ ефективен помощник по 
време на диета 

 ▪ отлична подкрепа за контрола 
на теглото

 ▪ модерна формула, базирана 
на глюкоманан и хром

Изсипете съдържанието на сашето в 200 
ml топла или хладка вода, разбърквайки 
енергично. Приемете веднага след 
приготвянето с много вода.

360 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
90 САШЕТА | 801104 | 

 ▪ глюкомананът, набъбвайки в стомаха, дава усещане за ситост, 
благодарение на което, когато се използва нискокалорична 
диета, той подпомага загубата на ненужни килограми

 ▪ хромът допринася за поддържането на нормални нива 
на глюкоза в кръвта и има положителен ефект върху 
метаболизма на макронутриентите

SLIM BODY  
SYSTEM

БЕЗЦЕННА 
КОМБИНАЦИЯ 
ЗА ПО-БЪРЗО 
ОТСЛАБВАНЕ

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ позволява поддържането на красива кожа по 
време на диети за отслабване

 ▪ уникална система „All day weight control”

 ▪ подходящ за вегетарианци и вегани

Приемайте по 2 таблетки 3 пъти на ден с много вода (1 или 2 
чаши). Приемайте по 1 ефервесцентна таблетка дневно преди 
хранене, като я разтворите в 200 ml вода.

2 × 103.5 g, 2 × 67.5 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА  
180 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ 
+ 30 ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ 
801303 |

 ▪ глюкомананът в комбинация с нискокалорична диета 
допринася за загуба на тегло

 ▪ хромът помага да се поддържат нормални нива на 
глюкоза в кръвта, намалявайки желанието за сладко и 
похапване между основните хранения

 ▪ Екстрактът от гарциния камбоджа е източник на 
хидроксилимонена киселина (HCA), която забавя 
производството на мазнини в тялото

 ▪ калцият допринася за правилното функциониране на 
храносмилателните ензими

 ▪ витамин С помага за правилното производство на колаген

 ▪ биотинът и витамин В2 съдействат за поддържането на 
здрава кожа

SLIM EXTREME

МЕЧТАНА ФИГУРА БЕЗ 
ПОСТОЯННО ЧУВСТВО НА 
ГЛАД
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WEIGHTLOSS

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ идеално съдейства за 
естественото прочистване 
на организма от ненужните 
продукти от обмяната на 
веществата

 ▪ създава ароматна запарка, 
която съчетава приятен  
вкус с полезни свойства

Изсипете 1 лъжичка от продукта (2 g) 
в подходящ съд, налейте гореща вода 
(приблизително 150 ml) и варете в 
продължение на 2 до 3 минути. Пиете 2 пъти 
на ден - след закуска и след обяд, но не по-
късно от 18:00 часа.

75 g | 801101 |

 ▪ каркаде подпомага правилния процес на обмяна на веществата и 
премахването на излишната вода от тялото

 ▪ зеленият чай е отличен антиоксидант, който също така съдейства 
дейността на храносмилателните ензими, повлиявайки положително на 
обмяната на веществата

 ▪ готу кола и плодовете от морски зърнастец поддържат кръвоносната 
система, повлиявайки положително на функционирането на организма

 ▪ плодовете на червената боровинка подпомагат правилното прочистване 
на организма от ненужните продукти от обмяната на веществата

DETOX  
HERBAL  
INFUSION 

ЦЕННИ БИЛКИ, 
ПОДПОМАГАЩИ 
ПРОЧИСТВАНЕТО НА 
ТЯЛОТО

В К Л Ю Ч Е Н А  П Р А К Т И Ч Н А  М Е Р И Т Е Л Н А 
Л Ъ Ж И Ч К А

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ уникална комбинация от 
билки, съчетаваща отличен 
вкус и свойства, подпомагащи 
поддържането на 
здравословно телесно тегло

 ▪ благодарение на 
съдържанието на естествени 
съставки, оказва положителен 
ефект върху функционирането 
на целия организъм

Изсипете 1 лъжичка от продукта (2 g) 
в подходящ съд, налейте гореща вода 
(приблизително 150 ml) и варете в 
продължение на 2 до 3 минути.  Пиете 2 пъти 
на ден - след закуска и след обяд, но не по-
късно от 18:00 часа.

75 g | 801102 | 

 ▪ корен от глухарче подпомага правилното функциониране на 
черния дроб и протичането на храносмилателните процеси

 ▪ царевична коса, корен от гръмотрън и цвят каркаде подпомагат 
премахването на излишната вода от тялото, а заедно с това и 
ненужните продукти от обмяна на веществата, ускорявайки 
процеса на придобиване на стройна фигура

 ▪ шипката е богат източник на витамин С.

SKINNY  
HERBAL  
INFUSION 

БИЛКОВА СМЕС, 
ИЗПЪЛНЕНА 
С ДАРОВЕ ОТ 
ПРИРОДАТА

В К Л Ю Ч Е Н А  П Р А К Т И Ч Н А  М Е Р И Т Е Л Н А 
Л Ъ Ж И Ч К А
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ предназначен за хора, които 
се борят със задържането на 
вода в тялото

 ▪ с внимателно подбрани 
растителни екстракти, 
притежаващи диуретични 
свойства

 ▪ перфектно подпомага водния 
баланс и детоксикацията на 
организма

Измерете 15 ml от препарата с помощта на 
мерителната лъжичка и разтворете в 1,5 l 
вода. Пийте на порции през целия ден, до 
късните следобедни часове.

480 ml | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
801201 |

• екстрактът от плодовете на бял боб подпомага отстраняването 
на излишната вода от тялото и правилното функциониране на 
отделителната система

• екстрактът от брезови листа подпомага прочистването на организма от 
ненужните продукти от обмяната на веществата

• екстрактът от хвощ перфектно регулира и поддържа водната обмяна в 
организма

• ортосифонът е една от най-известните билки в народната медицина, 
която регулира извеждането на излишната вода от организма

• екстрактът от корен на глухарче перфектно поддържа работата 
на черния дроб и жлъчния мехур оказва положителен ефект върху 
храносмилателните процеси и отстраняването на отпадъчните продукти 
от обмяната на веществата

DRENA PLUS

ЕСТЕСТВЕНА 
ПОДКРЕПА ЗА 
ФИЗИОЛОГИЧНАТА 
ДИУРЕЗА:

В К Л Ю Ч Е Н А  П Р А К Т И Ч Н А  М Е Р И Т Е Л Н А 
Л Ъ Ж И Ч К А

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ перфектно комбинираните 
съставки позволяват да 
поддържате здравословно 
телесно тегло, ускорявайки 
изгарянето на мазнините

 ▪ подпомага синтеза на колаген 
и еластин, отговорни за 
напрежението, еластичността и 
стегнатостта на кожата

 ▪ високо усвояемата, течна форма 
не само осигурява изключително 
ефективно действие, но също 
така оказва помощ в борбата 
с глада през деня и развива 
положителен навик за често 
пиене на вода

Измерват се 15 мл и се разтварят в 1,5 л  вода. 
Пийте на малки, равни интервали през целия ден.

480 ml | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА 
801202 | 

 ▪ L-карнитин – вещество, което се произвежда естествено в тялото, 
ускорява нашия метаболизъм на мазнините 

 ▪ екстрактите от ананас, папая и гуарана подобряват храносмилателните 
процеси чрез подобряване на метаболизма на мазнините и 
въглехидратите

 ▪ екстракт от корен от глухарче и семена от магарешка трънка поддържа 
елиминирането на излишната вода заедно с метаболитните отпадъчни 
продукти, от които тялото ни не се нуждае, като помага да се поддържа 
здравословна телесна маса

 ▪ екстракт от Gotu kola и грозде поддържа синтеза на колаген и еластин, 
които са отговорни за поддържането на естественото напрежение, 
еластичност и гъвкавост на кожата

 ▪ горчив портокалов екстракт – източник на калий и разтворими фибри 
- поради ниския си гликемичен индекс, той ви помага да поддържате 
нормална скорост на метаболизъм, особено при обработката на 
мазнините и ефективно да допълвате останалите съставки

ACTIVE BURN  
FAT KILLER

УНИКАЛНА 
ДОБАВКА ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ 
НА ЕФЕКТИВНОТО 
ОТСЛАБВАНЕ

В К Л Ю Ч Е Н А  П Р А К Т И Ч Н А  М Е Р И Т Е Л Н А 
Л Ъ Ж И Ч К А
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N E W  F O R M

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ иновативен отговор на съвременния 
проблем, засягащ не само жените, но 
и мъжете - т.нар. портокалова кожа

 ▪ действа двупосочно, като се намесва 
както при източника на проблема, 
така и при премахването на 
негативните му ефекти

 ▪ внимателно подбраните 
растителни екстракти съдействат 
за пречистването на организма 
от метаболитните продукти и 
поддържат правилната обмяна 
на мазнините, допринасяйки за 
намаляване на целулита

Приемайте по половин таблетка дневно с вода.

46,9 g | 120-ДНЕВНА СИСТЕМА 
120 ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ 
801036 |

 ▪ Азиатският пелин помага на кожата да поддържа своята твърдост 
и еластичност.

 ▪ Форсколинът в Indian Coleus ускорява метаболизма, поддържа 
нормално телесно тегло и удовлетворение от външния си вид.

 ▪ Активните вещества в плодовете на жълтия мелилот и див кестен 
подпомагат правилното кръвообращение във всички слоеве на 
кожата, като намаляват появата на целулит.

CELLUFIGHT

ИЗОБИЛИЯ ОТ БИЛКОВИ 
СЪСТАВКИ ЗА СТЕГНАТА 
И СЛАДКА КОЖА

С И С Т Е М А  З А  4 
М Е С Е Ц А

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ перфектна добавка към 
диетата на хора, които искат 
да запазят стройна фигура и 
да се грижат за здравето си

 ▪ старателно подбраните 
съставки оказват 
положителен ефект върху 
състоянието на организма 
и заедно с нискокалорична 
диета ще Ви помогнат да 
свалите ненужните килограми 
или да поддържате 
здравословно тегло

Приемайте по 1 капсула сутрин и следобед 
с вода.

26.2 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА  
60 КАПСУЛИ | 801024 | 

 ▪ всяка капсула е наистина здравословен витамин, аминокиселина и 
минерална бомба

 ▪ младата ечемична трева, благодарение на високото съдържание 
на фибри, намалява абсорбацията на мазнини и улеснява 
храносмилателните процеси, е незаменима помощ за организма в 
процеса на отслабване и поддържане на подходящо телесно тегло.

 ▪ зеленият чай допринася за подобряване на здравето като цяло, но 
също така ви помага да отслабнете. Високите концентрации на теина и 
полифенолните катехини ускоряват метаболизма в покой, което от своя 
страна ви позволява да изгаряте повече калории.

 ▪ морски колаген - високо рафиниран и получен във фармацевтични 
стандарти - оптически намалява видимостта на бръчките, забавя 
процесите на стареене на кожата и подобрява хидратацията, прави 
кожата ти мека и еластична

 ▪ цинкът спомага за поддържането на правилния метаболизъм на 
въглехидратите заедно с киселинно-алкалния баланс и поддържа косата, 
кожата и ноктите в добро състояние

IDEAL SHAPE

ЕСТЕСТВЕН ЕЛИКСИР 
ЗА МЛАДОСТ И 
БОГАТ ИЗТОЧНИК НА 
ЗДРАВЕ
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ красота и здраве в една 
капсула

 ▪ иновативната комбинация 
от спирулина и колаген ще 
Ви позволи да се грижите за 
перфектното състояние на 
тялото си и външния му вид

 ▪ с плодов екстракт от ацерола, 
богат на витамин С

Приемайте по 2 капсули дневно с вода. 

44.7 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА  
60 КАПСУЛИ | 801014 |

Уникално водорасло, класифицирано сред 10-те най-добри супер продукти, 
съдържащи три пъти повече протеини от месото (около 70%) и повече 
калций от млякото! Той е един от най-богатите източници на хлорофил, 
бета-каротин и нуклеинови киселини сред всички нови животински и 
растителни храни! Той пречиства черния дроб и бъбреците от токсини, 
обезкиселява организма и намалява нивото на лошия холестерол. 
Благодарение на фенилаланина подобрява храносмилането и намалява 
апетита. Това е чисто "зелено злато" за тялото ни.

Естественият морски колаген, получен от океанска сьомга - съставка с 
изключителна чистота и концентрация - гарантира забавяне на процесите на 
стареене на кожата, подобрява нейната хидратация и намалява видимостта 
на бръчките. Освен това инхибира възпалителните процеси, които водят 
до увреждане, болка и загуба на функционалността на ставите. Красива, 
овлажнена, младо изглеждаща кожа и отлично състояние на ставите - от 
сега нататък тази необичайна комбинация може да бъде Ваша.

BEAUTY  
DETOX

SPIRULINA ALGA  
SUPERFOOD VERDE

АКТИВЕН КОЛАГЕН   
TESORO 
DELL’OCEANO 

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ препоръчва се за хора, които 
искат да заздравят косата и 
ноктите си и да се погрижат 
за красива кожа

 ▪ с формула Pro-Beauty

 ▪ идеален както за жени, така и 
за мъже

Приемайте по 1 таблетка дневно с вода.

44.8 g | 56-ДНЕВНА СИСТЕМА 
56  ПОКРИТИ ТАБЛЕТКИ 
801005 | 

• медта влияе върху правилната пигментация на косата

• цинкът осигурява градивни елементи за ноктите

• желязото осигурява правилен растеж на косата

• екстрактът от нар има силни антиоксидантни свойства

• биотинът помага да се поддържа здрава коса и кожа

• бирената мая съдържа ценни серни аминокиселини - 
метионин и цистеин

• витамините А, В2, В6, В12, С и Е оказват положителен 
ефект върху състоянието на косата, кожата и ноктите

HAIR SKIN  
NAILS

КОМПЛЕКС ЗА 
БЛЕСТЯЩА КОСА, 
КАДИФЕНА КОЖА И 
ЗДРАВИ НОКТИ
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ иновативна композиция от активни 
съставки, създадена за хора, които искат 
да се грижат за физическата си форма

 ▪ подпомага цялостното функциониране 
на ставите - влияе положително както 
на ставния хрущял, така и на мускулите 
и сухожилията, участващи в тяхната 
работа

 ▪ съдържа естествен, пречистен морски 
колаген, характеризиращ се с отлична 
бионаличност

Приемайте по 2 капсули дневно с вода.

13.93 g, 15.22 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА  
2 X 30 КАПСУЛИ | 801018 |

• колагенът е основният строителен материал на сухожилията и 
хрущялите, които изграждат ставите (в добавката е използван 
високо пречистен морски колаген, получен по фармацевтични 
стандарти)

• витамин С играе поддържаща роля в правилното производство 
на колаген, за да се гарантира правилното функциониране на 
хрущяла и костите.

• байкалска превара силен антиоксидант, който ефективно 
подпомага защитата на ставите, сухожилията и мускулите

• витамин D поддържа правилното функциониране на мускулите, 
което значително влияе върху функционирането на ставите.

• калций от съществено значение за здрави кости.

• глюкозамин сулфат важен прекурсор на редица биомолекули, 
включително хондроитин, който е един от основните компоненти 
на ставния хрущял.

COLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH  
SYSTEM

РЕВОЛЮЦИОННА 
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 
ЗА ЗДРАВИ СТАВИ И 
КОСТИ

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ композиция от перфектно 
подбрани съставки, влияещи 
върху физическата и психическа 
енергия през деня и подобряващи 
почивката през нощта

 ▪ богат източник на витамини и 
минерали

 ▪ подходящ за вегетарианци и 
вегани

Приемайте 2 таблетки вечер с вода.Приемайте 
през устата съдържанието на 1 саше дневно.

300 g, 48 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА  
30 САШЕТА + ПОКРИТИ 
ТАБЛЕТКИ | 801302 | 

• хромът допринася за поддържането на нормални нива на глюкоза в 
кръвта

• селенът подпомага защитата на клетките срещу оксидативен стрес

• желязото участва в транспорта на кислород в организма

• пиперинът от черния пипер съдейства за добро храносмилане и 
усвояването на хранителните вещества

• ниацинът, пантотеновата киселина и рибофлавинът, допълнително 
подсилени с кофеин от гуарана и теин от зелен чай, допринасят за 
намаляване на умората и изтощението

• пантотеновата киселина влияе върху ефективността на ума

• витамините от група В се грижат за нервната система

• тиаминът е отговорен за правилното функциониране на сърцето

• витамин Е подпомага защитата на клетките срещу оксидативен стрес

VITALITY  
BOOST

СЪСТАВКИ, КОИТО 
ДАВАТ ДОБЪР 
РИТЪМ НА ЖИВОТА
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COMPREHENSIVE 
DOSE OF ENERGY 
IN TWO STEPS

Витамин C, получен единствено от естествени екстракти и ацеролови плодове. 
Acerola, наричана още череша на Барбадос, е супер плод, който съдържа 30 пъти 
повече витамин С от лимона. Rosehip, от друга страна, е богат на биофлавоноиди, 
които са естествени антиоксиданти. Редовният прием на витамин С увеличава 
имунитета, има благоприятен ефект върху зъбите, кожата, костите и нервната 
система и предпазва клетките на тялото от оксидативен стрес. Продуктът може да 
се използва от вегетарианци и вегани.

SUPER CHERRY  
FROM BARBADOS

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ 100% натурален витамин С

 ▪ формула с добавка на цинк, 
която съдейства за правилното 
функциониране на имунната система

 ▪ идеален за хора, които често 
настиват, тренират или работят 
физически

 ▪ с аромат на ацерола и вишня

 ▪ подходящ за вегетарианци и вегани

Взимайте 2 таблетки на ден, като ги смучете бавно.

72 g | 30-ДНЕВНА СИСТЕМА |  
60 ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ  
801004 |

IMMUNO

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ добре усвояемата течна форма осигурява най-доброто 
абсорбиране на съставките и почти незабавно 
действие

 ▪ разработен така, че всички съставки взаимно да 
допълват и укрепват своите свойства

 ▪ с вкусен, освежаващ вкус

Пийте една доза Vitality Boost веднага след отваряне и около два часа по-късно 
изпийте една Magnesium Power, за да компенсирате нивото на магнезий.

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

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– хранителна инжекция

• екстрактът от гуарана съдържа значително количество кофеин, което 
има благотворен ефект при физическо и психическо изтощение, 
повишава енергията, премахва сънливостта и умората, подобрява 
концентрацията и паметта;

• ниацин, пантотенова киселина и рибофлавин са отговорни за 
правилното функциониране на нервната система – те контролират 
енергийното изразходване, облекчават нервния стрес, имат положителен 
ефект върху настроението и умственото представяне;

• екстрактът от зелен чай е естествен антиоксидант, който поддържа 
борбата на организма със свободните радикали.

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– идеален баланс

• магнезият е отговорен за поддържането на електролитния баланс 
на тялото, поддържа го по време на физически и психически усилия, 
отговаря за правилното функциониране на нервната и сърдечно-съдовата 
система, като следи и за правилната мускулна дейност;

• витамин В6 е съюзник на магнезия- увеличава усвояването му и също 
така поддържа психологическите функции и е отговорен за правилния 
енергиен метаболизъм в тялото ни

VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM  
POWER
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ силата на хранителните 
вещества за цялото семейство

 ▪ подпомага правилното 
функциониране на организма

 ▪ отличен източник на витамини 
за вегетарианци

Деца над 4-годишна възраст: Приемайте 
по 1 желирана таблетка на ден. Възрастни: 
Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

60 g | 801401 |  
30 МУЛТИВИТАМИНОВИ 
ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА 
ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ВКУС НА 
АНАНАС, ЯГОДА И ПОРТОКАЛ

• витамин С подпомага функциите на имунната система

• витамин В3 съдейства за поддържането на здрава кожа

• витамин В5 оказва положителен ефект върху умствената дейност

• витамин В6 допринася за регулирането на хормоналната активност

• витамин В12 подпомага производството на червени кръвни клетки

• фолиевата киселина е от съществено значение за бременните жени

Всички витамини допринасят за намаляване на умората и изтощението, 
повишавайки качеството на ежедневния живот на деца, юноши и 
възрастни.

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ мляко и захар, желатин от свинско месо (разработен на базата на 
пектини), консерванти

VIT-COMPLETE  
GUMMIES

ЗА КОГО?

ВИТАМИНОВА 
БОМБА ПОД 
ФОРМАТА НА 
ВКУСНИ ЖЕЛИРАНИ 
ТАБЛЕТКИ

За деца и възрастни, които 
искат да допълнят ежедневната 
си диета, напр. с комплекс 
от витамини от групата В, 
необходими за правилното 
функциониране на организма.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ подпомага имунитета на деца 
и възрастни и способства за 
облекчаване на симптомите 
на настинка и грип

 ▪ вкусна формула с прополис, 
витамин С и специално 
подбрана комбинация от 
билкови екстракти от бъз и 
ехинация

 ▪ подходящ за вегетарианци

Деца над 12-годишна възраст: Приемайте 
по 1 желирана таблетка на ден. Възрастни: 
Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

60 g | 801402 |  
30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ 
ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С 
МАЛИНОВ ВКУС

• прополисът е вещество от естествен произход; благодарение на 
високото съдържание на витамини, минерали и биоактивни съединения, 
спомага за повишаване на имунитета на организма, а също така 
подпомага лечението на инфекции

• бъзът е отличен антиоксидант, той съдържа, наред с други флавоноиди, 
фенолни киселини, стероли, танини и минерални соли, подпомага 
процесите на прочистване на организма

• ехинацеята съдейства за правилното функциониране на имунната 
система и горните дихателни пътища, способства облекчаването на 
симптомите на грип и настинка

• витамин С помага за правилното функциониране на имунната система и 
предпазва клетките от оксидативен стрес и допринася за намаляване на 
умората и изтощението

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ мляко, желатин от свинско месо (разработен на базата на пектини), 
консерванти

PROPOLIS  
PRO GUMMIES

ЗА КОГО?

УНИКАЛНИ 
СЪСТАВКИ ЗА 
ПОДКРЕПА НА 
ИМУНИТЕТА

За деца и възрастни, които 
искат да укрепят имунитета на 
организима си, особено през 
есенния и зимния сезон, когато 
рискът от инфекция се увеличава 
значително.
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400 IU  
per dose

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ перфектно попълва недостига 
на т.нар. слънчев витамин, 
необходим за правилното 
функциониране на организма

 ▪ подходящ за вегетарианци

Деца над 4-годишна възраст:  
Приемайте по 1 желирана таблетка на ден. 
Възрастни: Приемайте по 2 желирани 
таблетки на ден.

75 g | 801403 |  
30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА 
ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ЯГОДОВ 
ВКУС

Витамин D3 не само помага за поддържането на здрави кости и зъби, 
но също така е необходим за правилното функциониране на мускулите 
и имунната система. Дългосрочният му дефицит може да наруши 
физиологичния баланс на организма и да доведе до много сериозни 
хронични заболявания. Най-важният начин за снабдяване с витамин D3 
е синтезът в кожата под въздействието на слънчевата светлина, така че 
през есента и зимата и, дори целогодишно, в райони с недостатъчно 
слънчево греене, суплементацията му е от решаващо значение.

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ мляко, желатин от свинско месо, (разработен на базата на пектини, 
консерванти

VIT-D3  
GUMMIES

ЗА КОГО?

ЦЕНЕН СЛЪНЧЕВ 
ВИТАМИН

За деца и възрастни, които искат 
да покрият дефицита на витамин 
D3, да укрепят имунитета си 
и да се грижат за костната и 
мускулната си система.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ подпомага правилното 
функциониране на организма

 ▪ съдържа омега-3 мастни 
киселини, получени от ленено 
масло

 ▪ подходящ за вегетарианци

Деца над 4-годишна възраст:  
Приемайте по 1 желирана таблетка на ден. 
Възрастни: Приемайте по 2 желирани таблетки 
на ден.

120 g | 801404 |  
30 ДРАЖЕТА С ВКУС НА ПОРТОКАЛ 
ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

 ▪ Подкрепят нервната система и спомагат за по-добра работа на ума

 ▪ допринасят за поддържането на добро зрение

 ▪ помагат да се грижите за кръвоносната си система, включително сърцето 

 ▪ регулират нивото на холестерола в кръвта

 ▪ играят положителна роля за подобряване на имунната система

Алфа-линоленова киселина (ALA) принадлежи към основните ненаситени 
мастни киселини (EFA) от групата на омега-3. Освен това се преработва 
в организма в EPA и DHA киселини, които са изключително ценни за 
здравето.

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ желатин от свинско месо (разработен на базата на пектини), фъстъци, соя 
или мляко, изкуствени оцветители, аромати или консерванти, добавена 
захар

O! MEGA-3  
GUMMIES

ЗА КОГО?

ОМЕГА-3 КИСЕЛИНИ 
СА ОТ СЪЩЕСТВЕНО 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ПРАВИЛНОТО 
ФУНКЦИОНИРАНЕ 
НА ВАШЕТО ТЯЛО, 
ТЪЙ КАТО ТЕ

За хората, които искат да 
допълнят диетата си с 
незаменими омега-3 мастни 
киселини, да укрепят имунитета и 
да подпомогнат функционирането 
на нервната и кръвоносната си 
система.
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ цялостно възстановяване 
на естествената чревна 
микрофлора в организма

 ▪ множество положителни 
ефекти върху организма, 
особено върху 
храносмилателната система

 ▪ подходящи за вегетарианци

Деца над 4-годишна възраст:  
Приемайте по 1 желирана таблетка на ден. 
Възрастни: Приемайте по 2 желирани 
таблетки на ден.

60 g | 801405 |  
30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА 
ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ВКУС НА 
ЯГОДА И ПОРТОКАЛ

Промяната на околната среда и диетата оказват отрицателно въздействие 
върху чревната бактериална флора. Промененият баланс в тази сфера, 
т.нар. дисбиоза, води до проблеми с храносмилането, дискомфорт в 
храносмилателния тракт и непоносимост към консумираните хранителни 
продукти. Прилагането на Probiotic Gummies по време на пътуване ще намали 
риска от появата на тези симптоми и, освен това, ще улесни храносмилането 
на местните храни, като ви позволява да се наслаждавате на пълноценно 
пътуване.

Всяко драже съдържа до 2,5 милиарда единици идентифициран щам 
пробиотични бактерии Bacillus coagulans. Благодарение на изключителната 
си здравина, той е устойчив на стомашна киселина и не се усвоява, 
облекчава проблеми, свързани с храносмилателната система като запек или 
диария.

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ фъстъци, соя или мляко, желатин от свинско месо, (разработен на базата на 
пектини), изкуствени оцветители, аромати или консерванти, добавена захар

PROBIOTIC  
GUMMIES

ЗА КОГО?

ПЕРФЕКТНА 
ПОДКРЕПА ЗА 
ВАШЕТО ТЯЛО, 
ДОКАТО ПЪТУВАТЕ

За деца и възрастни, които 
страдат от храносмилателни 
заболявания, причинени от 
напр. стрес, промени в околната 
среда, неправилно хранене и 
антибиотична терапия.

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ отличен източник на витамин D

 ▪ за здрави зъби и здрави кости

 ▪ с добавка на калций

Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.

66 g | 801406 |  
30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ  
ЗА ВЪЗРАСТНИ С ЛИМОНОВ 
АРОМАТ

 ▪ правилното ниво на калций в кръвта

 ▪ здрави кости и здрави зъби

 ▪ ефективно функциониране на мускулите

 ▪ правилното функциониране на имунната система

 ▪ по-ефективен процес на клетъчно деление

 ▪ подходяща абсорбция на калций и фосфор

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ фъстъци, соя или мляко, желатин от свинско месо (разработен на базата 
на пектини), изкуствени оцветители, аромати или консерванти

HEALTHY  
BONES  
GUMMIES

ЗА КОГО?

КАКВО НИ 
ОСИГУРЯВА 
ВИТАМИН Д?

За хора, които искат да укрепят 
зъбите и костите си, както и да 
попълнят дефицита на витамин D 
в организма. 
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ перфектен състав от активни 
съставки  
за добро зрение

 ▪ с лутеин и зеаксантин

 ▪ подходящи за вегетарианци

Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.

90 g | 801411 |  
30 ДРАЖЕТА С ВКУС НА 
ПОРТОКАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ

EYE PROTECT  
GUMMIES

• лутеинът и зеаксантинът са основните пигменти в макулата, които 
подобряват зрителната острота и предпазват ретината от увреждане от 
синя светлина

• цинкът помага за поддържане на правилното зрение и метаболизма на 
витамин А

• Витамините Е и С осигуряват допълнителна защита на клетките от 
оксидативен стрес, които спомагат за поддържане на доброто ви зрение

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ желатин от свинско месо (разработен на базата на пектини), фъстъци, соя 
или мляко, изкуствени оцветители, аромати или консерванти, добавена 
захар

ПОДКРЕПА ЗА 
ДОБРО ЗРЕНИЕ

За хора, които искат да се грижат 
специално за зрението си. 
Идеален за тези, които прекарват 
много време пред екрана на 
компютъра, остават в изкуствена 
светлина и често изпитват 
дискомфорт, свързан с умората на 
очите.

ЗА КОГО?

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ на базата на BCAA 
аминокиселини

 ▪ перфектна подкрепа за 
спортисти и физически 
активни хора

 ▪ подкрепя ефективността на 
тренировките  
и регенерацията след 
тренировка

 ▪ подходящ за вегетарианци

Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

114 g | 801408 |  
30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА 
ВЪЗРАСТНИ С ПОРТОКАЛОВ 
АРОМАТ

Когато ефектите от упражненията във фитнеса не са задоволителни, 
на помощ идва BCAA - комплекс от три аминокиселини (L-левцин, 
L-изолевцин и L-валин в оптималното съотношение 2:1:1), който 
съдейства за изграждането и възстановяването на мускулната тъкан. 
Тъй като нито едно от тези вещества не се произвежда спонтанно 
от организма, струва си да ги осигурите под формата на хранителна 
добавка, за да подпомогнете процеса на извайване на атлетична фигура.

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ мляко и захар, желатин от свинско месо (разработен на базата на 
пектини), консерванти

STRONG  
MUSCLE  
GUMMIES

ЗА КОГО?

ПЕРФЕКТНА 
СУПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗА 
АТЛЕТИЧНА ФИГУРА

За спортисти и физически 
активни хора, които искат да 
осигурят съответното качество 
на тренировката и нейните 
задоволителни резултати.
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ с естествени екстракти за 
перфектна фигура

 ▪ съдържа висококачествени 
малинови кетони

 ▪ подходящи за вегетарианци

Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

112 g | 801410 |  
28 ДРАЖЕТА С ВКУС НА ЯБЪЛКА 
ЗА ВЪЗРАСТНИ

PERFECT  
SLIM  
GUMMIES

ЗА КОГО?

ЕСТЕСТВЕН ПЪТ КЪМ 
КРАСОТАТА

За всеки, който иска да отслабне 
и стане по-здрав по естествен и 
приятен начин.

• хлорогенната киселина, съдържаща се  в екстракта от зелено кафе, 
намалява  натрупаните запаси от въглехидрати и мазнини в организма 
и улеснява изгарянето на мастната тъкан, този ефект се подсилва 
допълнително от кофеина, който стимулира обмяната на веществата

•  екстракт от Гарциния Камбоджа, който е източник на хидроксинатриева 
киселина (HCA), забавя производството на мазнини в организма екстракт 
от малинови кетони допринася за намаляване на отлагането на мазнини  
и подпомага изгарянето на вече натрупаните мазнини, освен това 
ускорява метаболизма и регулира нивото на глюкоза в кръвта

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ желатин от свинско месо (разработен на базата на пектини), фъстъци, соя 
или мляко, изкуствени оцветители, аромати или консерванти, добавена 
захар

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ на базата на конюгирана 
линолова киселина (CLA)

 ▪ подпомага придобиването на 
стройна фигура

 ▪ подходящ за вегетарианци

Приемайте по 1 желирана таблетка на ден.

117 g | 801409 |  
30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА 
ВЪЗРАСТНИ С АРОМАТ НА 
ВИШНЯ

Конюгираната линолова киселина (CLA) се използва често от 
хора, практикуващи спорт и спазващи диета за остлабнане, тъй 
като подкрепя изгарянето на мазнини и притежава многопосочен 
здравословен ефект. В комбинация с редовни тренировки и 
здравословни хранителни навици, CLA ще се превърне във Вашия 
съюзник по пътя към перфектна фигура.

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ мляко и захар, желатин от свинско месо (разработен на базата на 
пектини), консерванти

FIT LINE  
GUMMIES

ЗА КОГО?

ПО ПЪТЯ КЪМ 
ПЕРФЕКТНА ФИГУРА

За физически активни хора, които 
отслабват и искат да подобрят 
жизнеността си.
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ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

 ▪ отличен източник на енергия 
за активни хора

 ▪ поддържа издръжливостта по 
време на тренировка

 ▪ подпомага процесите на 
регенерация

 ▪ помага за поддържане на 
стройна фигура

 ▪ подходящи за вегетарианци

Приемайте по 2 желирани таблетки на ден.

117 g | 801407 |  
30 ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ 
С ВКУС НА БОРОВИНКА ЗА 
ВЪЗРАСТНИ

ENERGY  
KICK  
GUMMIES

Energy Kick Gummies съдържа L-карнитин, който е отговорен за 
транспортирането на мастни киселини до митохондриите, където те се 
трансформират в енергия, необходима за правилното функциониране 
на клетките на тялото. Благодарение на своите свойства, той е много 
популярен сред спортисти, които искат да подобрят издръжливостта 
по време на тренировка и да подобрят процесите на регенерация след 
тренировка.

Хранителната добавка не съдържа: 

 ▪ мляко и захар

 ▪ свински желатин (разработен на базата на пектин) 

 ▪ консерванти

ЗА КОГО?

МАЗНИНИ, КОИТО 
СЕ ТРАНСФОРМИРАТ 
В ЕНЕРГИЯ

За всички, които имат нужда да 
добавят енергия по време на 
тренировката си.



N
U

TR
IC

O
D

E

N
U

TR
IC

O
D

E

169168

Konjac 
ONE WEEK 
PACK
SUPERFOOD

Konjac  
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003 | 200 g | 807005 | 200 g | 807004 | 200 g | 807002 | 200 g | 807001 |

Konjac  
PENNE
SUPERFOOD

Konjac  
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

Konjac  
SPAGHETTI
SUPERFOOD

Konjac  
RICE
SUPERFOOD

7 × 200 g | 807006 |

С П Е С Т Е Т Е  К У П У В А Н Е  
В  К О М П Л Е К Т

ВАШАТА ДИЕТА 
Е С НИСКО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ВЪГЛЕХИДРАТИ ИЛИ 
ПЪК Е КЕТО-ДИЕТА, 
МОЖЕ БИ ВЕГАН?

ЕКСПЕРИМЕНТИ-
РАЙТЕ С АРОМАТИ, 
ТЕКСТУРИ И ДОБАВ-
КИ, ЗА ДА СЪЗДАДЕ-
ТЕ АПЕТИТНИ ЯСТИЯ 
БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛ-
НИ КАЛОРИИ. 

KONJAC SUPERFOOD

Здравословна алтернатива на традиционните макарони и ориз. Без угризения 
можете да задоволите глада си, благодарение на голямото количество фибри, 
по този начин ще се нахраните до насита и ще подобрите перисталтиката на 
червата. Със сигурност си струва да пробвате този продукт във Вашата кухня. 

 ▪ нискокалорична

 ▪ идеална за основни ястия, солени салати или сладки десерти

 ▪ идеална за участници в програмата FIT6

 ▪ готовност за 2 минути

Продуктите не съдържат:

 ▪ захар, мазнина, зърнени храни, глутен, соя, съставките от животински произход

КОМПОЗИРАЙТЕ СОБСТВЕН МЕГАСЕТ

Важно е да превърнете правилното хранене в навик. Даваме ви възможност 
да разполагате с перфектния комплект за цялата седмица. Вие решавате 
какво да включите в него. Можете да избирате от всичките пет вида konjac и 
всеки ден да слагате различна порция здраве в чинията си. 
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Check the spectacular metamorphoses at the following 
website: fit6-pl.fmworld.com

1
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3 4
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Програмата FIT6 е иновативен метод 
за отслабване, създаден от клинични 
диетолози. Целта на програмата е не 
само да свалите излишните килограми, 
но и да повишите комфорта на живот, 
да подобрите здравето, физическото и 
психическото си състояние.

Иновативна ДИЕТНА ПРОГРАМА естествена 
загуба на тегло без йо-йо ефект

Знаем, че подкрепата и мотивацията са много важни. Именно липсата на тези 
фактори често ни кара да спрем процеса на отслабване. Примирени и чувствайки 
се безпомощни, ние се връщаме към старите си, нездравословни навици. Имайки 
предвид това, заедно с Програмата беше създадена общност – пространство, 
където всички участници могат да споделят своите проблеми, мисли и резултати.

Отслабването е труден процес за тялото ви, дори и да не го усещате физически. 
Ето защо една от целите на програмата FIT6 е да осигури на тялото най-
висококачествени хранителни вещества под формата на иновативни хранителни 
добавки NUTRICODE. На всеки етап от процеса на отслабване има предписан 
набор от продукти, които са идеални за решаване на проблемите на тялото, които 
възникват на този етап.

По време на програмата можете да се свържете с нашия клиничен диетолог, за да 
ви помогне да изясните всички съмнения и да предприемете бързи действия. Не е 
нужно да си уговаряте срещи и да ходите на срещи - можете да се свържете с него 
онлайн, когато имате нужда.

Освен това имаме уебсайт, в който ще намерите много идеи за хранене, както 
и акаунти в Instagram и Facebook, които са пълни с интересни факти за процеса 
на отслабване. Като се присъедините към общността на FIT6, ще видите, че 
отслабването никога не е било толкова лесно, приятно, просто и .... вкусно!

ПОЛЗИ, 
МОТИВАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ВЕЩЕСТВА

ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДДРЪЖКА

СЪКРОВИЩА 
ОТ РЕЦЕПТИ

Р Е В О Л Ю Ц И Я  В  С В Е Т А  Н А  О Т С Л А Б В А Н Е Т О

ГА Р А Н Ц И Я  З А  У С П Е Х

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

 ▪ минимизиране на възпаленията 
в организма

 ▪ намаляване на обиколката на 
тялото

 ▪ загуба на тегло

 ▪ подобрение на самочувствието

 ▪ усещане за лекота

 ▪ подобряване на цялостното 
здравословно състояние

ЗАГУБА НА ТЕГЛО

 ▪ по-нататъшна детоксикация и 
прочистване на тялото

 ▪ загуба на тегло

 ▪ предотвратяване загубата на 
стегнатостта на тялото

 ▪ намаляване на видимостта на 
целулита

 ▪ запазване на мускулната маса

 ▪ подобрение на самочувствието 
и жизнеността

 ▪ снабдяване на тялото с 
необходимите хранителни 
вещества

ТОНИФИКАЦИЯ

 ▪ мускулна стимулация, 
улесняваща растежа им

ПОДДЪРЖАНЕ

 ▪ стабилизиране на теглото без 
йо-йо ефект

 ▪ затвърдяване на здравословни 
хранителни навици

 ▪ постепенна подготовка на 
организма за консумиране на 
всякакви хранителни продукти

 ▪ организмът става по-
„толерантен“, за да може да 
спазва по-малко ограничителни 
диетични правила

 ▪ избягване на появата на отоци 
и задържането на течности в 
организма за нормализиране 
на обмяната на веществата

ЦЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ

МОБИЛЕН 
ПРИПЪТНИК ЗА 
ОТСЛАБВАНЕ

6 СТЪПКИ  
към перфектна фигура
Програмата се състои от три етапа, разделени на шест стъпки и 
допълнителен етап, в който участникът преминава към т.нар стабилизираща 
диета. Всяка стъпка продължава един месец. Продължителността на 
диетата зависи от това колко килограма искате да отслабнете. Колкото 
повече килограми искате да отслабнете, толкова повече стъпки трябва да 
извървите. Можете да се откажете от диетата по всяко време и да започнете 
двумесечен поддържащ период.

П
РО

ГР
АМ

А 
FI

T6

П
РО

ГР
АМ

А 
FI

T6



173172

П
РО

ГР
АМ

А 
FI

T 
G

YM
FITGYM е роден в отговор на нуждите 
на тези, които искат да отслабнат и се 
занимават активно с физически упражнения.

С Ъ З Д А Д Е Н О  В Ъ В  В Р Ъ З К А 
С  Л И П С А Т А  Н А  Е Ф Е К Т И В Н И 

А Л Т Е Р Н А Т И В И  З А 
О Т С Л А Б В А Н Е  Б Е З  В Р Е Д А  Н А 

Т Я Л О Т О .

След успеха на програмата FIT6 
открихме, че упражненията са 
това, което липсва на мнозина. 
Има и клиенти на FIT6, които 
имат застояла загуба на тегло 
с течение на времето, докато 
други искат да стегнат тялото 
си след отслабване. FITGYM 
е решението за всички тези 
случаи....

 ▪ Самостоятелна програма за отслабване за трениращи.

 ▪ Отнася се за тези, които искат да отслабнат и да спортуват редовно поне 2 пъти 
седмично.

 ▪ Програмата е структурирана в 3 последователни етапа (ЕТАП I, ЕТАП II и ЕТАП III), 
всеки с продължителност 30 дни.

 ▪ Всяка стъпка се повтаря циклично, докато достигнете целта си.

 ▪ След достигане на целта преминете към поддръжка.

 ▪ Поддръжката продължава 60 дни и е разделена на ПОДДРЪЖКА I и ПОДДРЪЖКА 
II.

 ▪ Диетата се основава на храни, които идват естествено и с по-малко преработени 
храни. Съдържанието на въглехидрати и структурата на дневната диета позволяват 
физически упражнения, като се отчита тонусът и доброто възстановяване.

 ▪ Обучението, което придружава програмата, трябва да бъде индивидуализирано 
и адаптирано към клиничното състояние на всеки индивид. Въпреки това, FM 
World Portugal предоставя видео урок, който е наличен в раздела Уроци. Това са 
прости и лесни за изпълнение упражнения, които могат да се правят у дома без 
никакви допълнителни устройства/уреди. Тези тренировки са създадени така, че 
всеки да може да се възползва от тях, дори и тези, които никога не са тренирали. Те 
са разделени на 3 нива на интензивност, като изборът ви зависи от физическата ви 
подготовка:

 ▪ Начинаещ е подходящ за тези, които водят заседнал живот или се занимават с 
умерена физическа активност, по-малко от 3 пъти седмично за 30 минути.

 ▪ Средно ниво е подходящо за тези, които правят умерени/енергични упражнения 3 
пъти седмично по 30 минути в продължение на 3 месеца.

 ▪ Подобреното ниво е подходящо за тези, които тренират интензивно 3 пъти 
седмично по 30 минути в продължение на повече от 3 месеца.

 ▪ Можете да регулирате интензитета на избраното ниво след тестване на първата 
сесия.

КАК РАБОТИ?
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 ▪ Насърчава загубата на 
мазнини

 ▪ Стимулира тонуса на тялото

 ▪ Задържа мускулна маса

 ▪ Насърчава работата на тялото

 ▪ Възстановява мускулите

Програмата е настроена за максимални резултати от:

 ▪ Лесна за консумация храна, която включва: достъпни натурални 
продукти, рецепти, които са лесни за приготвяне и адаптиране 
към вашия вкус и рутина.

 ▪ Добавки, които лесно да вземете със себе си, където и да 
отидете приятен вкус и добре познат, доказан ефект

 ▪ Кратък, ефективен и обмислен план за тренировка, който 
можете да правите, където и да сте. Тренировките се предлагат 
на видео и не изискват специално оборудване.

FITGYM ПРОГРАМА:

П О - Д Ъ Л Г О  Т Я Л О 
Н И К О ГА  Н Е  Е 

С Т Р У В А Л О  Т О В А 
М А Л К О !

F I T G Y M  Е 
П Р О Е К Т И Р А Н  С  В А С !



Pure Royal

Добре дошли в магическия свят на Pure Royal аромати. На 
следващите страници ще намерите всичките си любими 
аромати от тази линия. Потопете се в света на любимите 

си парфюми и намерете продукта, който ви подхожда. Ние 
непрекъснато се променяме към по-добро - за вас....
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Това е най-голямото и разнообразно семейство парфюми. Флоралните 
композиции създават свежи, ефирни и нежни букети. Чувствайте се 
свободни да експериментирате с аромати и да ги сменяте според случая. 
Романтичната природа на тези парфюми е създадена, за да подчертае 
чувствеността.

Сочните плодове създават изключително освежаваща цитрусова група, 
осигуряваща освежаващо усещане и невероятен прилив на енергия. 
Подчертават Вашия темперамент, общителност и приятен характер, а също 
така ще Ви създадат позитивно настроение. Перфектен за хора, които 
обичат живота и ценят свободата и комфорта.

Изключително интригуващо семейство аромати, в които доминират 
мирис на гора, трева и билкови акорди. Наименованието им произлиза от 
френски и означава папрат. Създадени са за хора, които ценят класиката и 
са привързани към традиционните канони за красота. Това са композиции, 
които перфектно подчертават професионализма и зрелия стил.

ФЛОРАЛНИ

ЧУВСТВЕНИ  
И РОМАНТИЧНИ

ЦИТРУСОВИ

СВЕЖИ  
И СТИМУЛИРАЩИ

ФУЖЕРНИ

СЪБЛАЗНИТЕЛНИ  
И КЛАСИЧЕСКИ

Топли и дълбоки нотки, съчетани с изискани акорди, създават елегантна 
и изискана група дървесни аромати. Много от тях са били използвани за 
създаване на парфюми още от древността. Те се отличават със смолист, 
горски аромат. Тези романтични, мистериозни и благородни композиции 
дават увереност във Вашите собствени възможности.

Ароматите, свързани със страните от Далечния изток, напомнят екзотични 
пътешествия, загадъчни места и интригуващи ситуации. Това са композиции 
с топла и екзотична багра. В тях се появяват сладки и димни нотки. Те са 
идеални за есенни и зимни дни, както и специални поводи.

Това семейство е доминирано от смели, решителни и стилни композиции. 
Те носят уханието на копринен шал и елегантни ръкавици. Дървесните 
и билково-земни нотки, пулсиращи в парфюма, им дават едновременно 
ясен и свеж аромат, който привлича вниманието и придава самочувствие. 
Подхождат на хора със силен характер, интригуващи и чувствени.

ДЪРВЕСНИ

ИЗИСКАНИ  
И С КЛАСА

ОРИЕНТАЛСКИ

СИЛНИ  
И НЕОБУЗДАНИ

ШИПРОВИ

ПРИМАМЛИВИ  
И ИЗКУСИТЕЛНИ
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PURE ROYAL 501 
Perfume
ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С ФУЖЕРНА НОТКА

Характер:

 ▪ сложен, пристрастяващ

Ароматни нотки:

 ▪ Глава: малина, грейпфрут, слива, касис, 
даване, розов пипер

 ▪ Сърце: кипарис, рог, лилия долина, 
тагетес, лайка, здравец

 ▪ База: анила, кедър, бензоин, орканокс, 
шоколад, пачули, циветка, кехлибар, 
киприол, гастроном, мускус, 
сантаманол

50 ml | Есенция: 20% 
170501 | 

Оригинална комбинация от аромати, която ще зарадва и най-взискателния ценител. Дължим почит към 
класическите акорди на най-благородното разнообразие от Бълагарска роза, което, съчетано с очарователната 
майска момина сълза и уникалния цвят от глог, придава изключително чувствителен характер на сърцето на 
аромата.
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PURE ROYAL 500 
Perfume

БОГАТ СЪСТАВ

Богатата структура на парфюма PURE ROYAL 500, привидно хетерогенна 
и контрастираща, създава изненадващо последователна история. Започва 
със свежи и ярки нотки на цитрусови плодове и галбан, придружени от 
изразителна ангелика и шафран. След това се отваря сърцето на аромата 
- флорален букет с ароматна смирна. Накрая придобива окончателния си 
характер, показвайки истинското си величие, което дължи на дървесните 
акорди.

Ароматите Golden Edition съдържат по-сложни  композиции от другите  
аромати в колекцията Pure Royal и имат повече лични точки.

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ЦИТРУСОВА НОТКА

Характер:

 ▪ монументален, но светъл

Ароматни нотки:

 ▪ Глава:  ангелика, шафран, 
лайм, галбан, кора от лайм, 
мандарина

 ▪ Сърце: жасмин, хелиотроп, 
смирна, морков, перуника

 ▪ Основа: сандалово дърво, 
ванилия, лабданум, дъбов 
мъх, кожа, хаитянски ветивер, 
мускус

50 ml | Есенция: 20% 
170500 | 
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НОВО

PURE ROYAL 
Perfume
50 ml | Есенция: 20%

ШИПРОВИ
примамливи и изкушаващи

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 940
170940 | 
Характер: 
ярък, освежаващ, небесен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лимон, мандарина, 
круша, ябълка
Сърце: жасмин, морски бриз, фрезия, 
роза, водна момина сълза
База: бял мускус, сандалово дърво, мъх, 
изсушено дърво, амброксан

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 944
170944 | 
Характер: 
хипнотизиращ, модерен
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, бергамот, череша, анасон, 
розов пипер
Сърце: роза, циклама, жасмин, 
алдехидни нотки, деликатни зелени 
нотки с щипка върбинка
База: перуански балсам, ванилин, 
кристализирана захар, нотки на дърво и 
пудра, ароматни нотки на дърво и плод

ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 937
170937 | 
Характер: 
Очарователен, страстен
Ароматни нотки: 
Глава: розов пипер, касис, круша 
Сърце: роза, хелиотроп, жасмин 
База: ванилия, мускус, кедрово дърво

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE ROYAL 938
170938 | 
Характер: 
авангарден, изискан, изпълнен с живот
Ароматни нотки: 
Глава: цитрусов фасет, розов пипер,  
пъпки от касис 
Сърце: жасмин 
База: ванилия, кехлибар

PURE ROYAL 942
170942 | 
Характер: 
закачлив, уникален, радостен
Ароматни нотки: 
Глава: джинджифил, жълта мандарина, 
портокалов цвят 
Сърце: жасмин, пачули, теменужка 
База: тубероза, мускус, сандалово дърво

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 935
170935 | 
Характер: 
харизматичен, жизнен, чувствен
Ароматни нотки: 
Глава: цвете хелиотроп, канела, кашмеран 
Сърце: кехлибар, слива, нотки на кожа 
База: ванилия, зърна тонка, пачули

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 943
170943 | 
Характер: 
изкусителен, оптимистичен като  
пролетно утро
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, пъпки от касис 
Сърце: жасмин, магнолия, божур 
База: мускус, тамян

ФУЖЕРНИ
Съблазнителни и класически

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE ROYAL 936
170936 | 
Характер: 
Безупречен, уникален, неопитомен
Ароматни нотки: 
Глава: лавандула, джинджифил, 
мандарина, босилек 
Сърце: цитрус, кардамон, канела, 
здравец 
База: зърна тонка, пачули, сандалово 
дърво, нотки на кожа 

ДЪРВЕСНИ
изискани и елегантни

С ЦВЕТНА НОТКА

PURE ROYAL 939
170939 | 
Характер: 
интригуващ, слънчев, много измерен
Ароматни нотки: 
Глава: лайм 
Сърце: жасмин, роза 
База: мускус, бензоин, кехлибар

PURE ROYAL 941
170941 | 
Характер:  
уверен, с характер
Ароматни нотки: 
Глава: кокос, праскова, канела, зелени 
нотки 
Сърце: виолетка, хедион, роза
База: австралийско сандалово дърво, 
мускус, амброксан, изсушено дърво
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PURE  
ROYAL 
Perfume
50 ml |  Есенци: 20%

ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С НОТКА ШИПЪР

PURE ROYAL 908
170908 | 
Характер: 
изискан, свеж като градина сутрин
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, кориандър, слива 
Сърце: жасмин, роза, божур, велур 
Основа: пачули, семена от амбрета, 
мъх, кехлибар

PURE ROYAL 970
170970 | 
Характер: 
копринен, класически
Ароматни нотки: 
Глава: иланг-иланг, зелени нотки, роза, 
плодови нотки 
Сърце: хелиотроп, цвят на праскова, 
светло дърво   
Основа: виолетка, дървесни и 
кехлибарени нотки, мускус

PURE ROYAL 971
170971 | 
Характер: 
изискан, чувствен
Ароматни нотки: 
Глава: пипер, кориандър, ревен 
Сърце: гардения, тубероза, жасмин, 
карамфил, момина сълза 
База:  амбра, ветивер, кожа

PURE ROYAL 976
170976 | 
Характер:  
свеж, изразителен
Ароматни нотки: 
Глава: кайсия, мандарина, портокал 
Сърце: жасмин, нероли, портокалов 
цвят 
База: мускус, пачули, ванилия

PURE ROYAL 989
170989 | 
Характер: 
пристрастяващ, съблазнителен 
Ароматни нотки: 
Глава: цитрусови, свежи, плодови  
Сърце: цветни, дървесни 
База:  мек кехлибар, мускус

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE ROYAL 909
170909 | 
Характер:  
свеж, с хищнически елемент
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, мандарина, мед, ром 
Сърце: орхидея, магнолия, жасмин, 
роза, портокалов цвят, хелиотроп 
Основа: сандалово дърво, цитрусови 
плодове, смирна, перуански балсам, 
кожа, ванилия

PURE ROYAL 915
170915 | 
Характер: 
сочен, сладък, лек
Ароматни нотки: 
Глава: зюмбюл, карамфил 
Сърце: момина сълза, жасмин, шипка 
Основа: бял кехлибар, мускус

PURE ROYAL 922
170922 | 
Характер: 
неочевиден, дълбок
Ароматни нотки: 
Глава: портокалов цвят, листни нотки, 
карамфил 
Сърце: иланг-иланг, жасмин, роза 
Основа: кедрово дърво, мускус, 
кехлибар

PURE ROYAL 979
170979 | 
Характер:  
чувствен, смел
Ароматни нотки: 
Глава: бадем 
Сърце: тубероза, роза, семена от 
амбрета 
База: ванилия, ирис, мускус

PURE ROYAL 996
170996 | 
Характер:  
слънчев като пролетно утро, 
очарователен
Ароматни нотки: 
Глава: пъпеш, зелени нотки, алдехид, 
мащерка, жълта мандарина, череша, 
роза 
Сърце: фрезия, глог, морски бриз, 
момина сълза, слънчеви нотки, свежи 
цветя, портокалов цвят 
База: боб тонка, кумарин, австралийско 
сандалово дърво, ванилия, мускус, 
кедър

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 918
170918 | 
Характер: 
ярък, свеж
Ароматни нотки: 
Глава: ревен, прасковен лист 
Сърце: теменужка, роза 
Основа: светло дърво, мускус

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE ROYAL 921
170921 | 
Характер: 
ослепителен, енергизиращ
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, каламонд, портокал 
Сърце: хибискус, лотосов цвят, 
портокалов цвят, жасмин 
Основа: ванилия, лавдан, кедрово 
дърво, мед

PURE ROYAL 994
170994 | 
Характер: 
нежен, вдъхновяващ
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, лимон, касис  
Сърце: жасмин, роза, портокалов цвят  
База: мускус, кедър, сандалово дърво

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 929
170929 | 
Характер: 
топъл, радостен, съблазнителен
Ароматни нотки: 
Глава: божур, ябълка, плодови нотки, 
цитрусови нотки 
Сърце: дамаскенска роза, карамфил, 
жасмин 
Основа: бял мускус, кехлибар, мъх, 
кожа

PURE ROYAL 983
170983 | 
Характер: 
радостен, апетитен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, розови плодове, 
касис, екзотични плодове, 
Сърце: виолетка, фрезия, роза, 
момина сълзанка 
База: праскова, кехлибар, мускус, сух 
дърво

PURE ROYAL 984
170984 | 
Характер: 
вкусно, очарователно, радостно
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, круша, натрошени 
листа 
Сърце: крушов цвят, прозрачен жасмин 
База: амбра, скъпоценни мускус

PURE ROYAL 985
170985 | 
Характер: 
изтънчен, чувствен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, розово помело, черве-
на боровинка 
Сърце: орлови нокти, гардения, жасмин 
База: руса дървесина, мускус

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 934
170934 | 
Характер:  
нежна, пристрастяваща
Ароматни нотки: 
Глава: мед, портокал, череша 
Сърце: жасмин, роза, портокалово 
дърво, момина сълза, карамфил. 
База: сандалово дърво, кипарис, кокос, 
карамел, кедър, прасковена кожа, 
мускус

PURE ROYAL 975
170975 | 
Характер:  
флиртуващ, вкусен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, портокал, грозде 
Сърце: жасмин, фрезия, кардамон, 
магнолия, шафран, розов пипер, розова 
есенция 
База: пачули, боб тонка, дъбов мъх, 
кедър, праскова ,кожа, кехлибар, 
мускус, заха
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CITRUS
joyful and energetic

WITH A LIME NOTE

PURE ROYAL 911
170911 | 
Характер: 
positive, captivating with a hint of lime
Ароматни нотки: 
Head: grapefruit, bergamot, lime, basil, lemon 
Heart: thyme, lilac, jasmine, iris 
Base: vetiver, patchouli, cedarwood, 
labdanum, musk

WITH A FRUITY NOTE

PURE ROYAL 903
170903 | 
Характер: 
energising, positive
Ароматни нотки: 
Head: mandarin, bergamot, lemon, petitgrain, 
rosemary 
Heart: neroli, orange blossom, jasmine 
Base: cedarwood, musk, peach

WITH A HINT OF SEA SALT

PURE ROYAL 982
170982 | 
Характер: 
fresh as a sea breeze, sensual
Ароматни нотки: 
Head: mandarin, bergamot, ylang-ylang, 
lemon, petitgrain, 
Heart: jasmine, lily of the valley, orange 
blossom 
Base: benzoin, moss, cedarwood, musks

WITH A CHYPRE NOTE

PURE ROYAL 902
170902 | 
Характер: 
fresh, bright, energising
Ароматни нотки: 
Head: mandarin, bergamot, lemon 
Heart: petitgrain, orange blossom, pepper 
Base: cedarwood, musk, moss

WITH AN ORANGE NOTE

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Характер: 
serious with a radiant accent
Ароматни нотки:  
Head: orange, mandarin, sage 
Heart: jasmine, orange flower 
Base: honey, sunny notes

WITH A FLORAL NOTE

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Характер:  
refreshing, sparkling, sweet
Ароматни нотки:  
Head: bergamot, green notes, salty notes 
Heart: sage, fruity notes, floral notes 
Base: woody notes, amber, musk

WITH A WOODY NOTE

PURE ROYAL 981
170981 | 
Характер: 
full of life, vibrant
Ароматни нотки: 
Head: bergamot, lemon, petitgrain 
Heart: neroli, juniper, white flower 
Base: orange tree, white woods, musks

ORIENTAL 
strong and untamed

WITH A SPICY NOTE

PURE ROYAL 906
170906 | 
Характер: 
passionate, sensual
Ароматни нотки: 
Head: bergamot, nectarine, ginger 
Heart: jasmine, carnation, cinnamon leaves, 
rosemary, heliotrope 
Base: vanilla, tonka bean, cedarwood, 
tobacco, patchouli

WITH A CHYPRE NOTE

PURE ROYAL 925
170925 | 
Характер: 
business, modern
Ароматни нотки: 
Head: grapefruit, sage, neroli 
Heart: nutmeg, lily, spicy notes 
Base: oakmoss, amber, cedar wood, white 
musk

PURE ROYAL 926
170926 | 
Характер: 
mature, defined
Ароматни нотки: 
Head: saffron, thyme, raspberry 
Heart: jasmine, incense, cedar wood, vanilla 
Base: woody notes, amber, leather, moss

WITH A FOUGERE NOTE

PURE ROYAL 927
170927 | 
Характер: 
mature, uncompromising
Ароматни нотки: 
Head: pink berries, bergamot, verbena, cumin 
Heart: pepper, iris, rose, nutmeg 
Base: patchouli, vanilla, amber, animal notes

WITH A WOODY NOTE

PURE ROYAL 904
170904 | 
Характер: 
rebellious, bold, brisk
Ароматни нотки: 
Head: cumin, cardamom, cyclamen 
Heart: incense, iris, earthy notes 
Base: musk, leather, sandalwood

PURE ROYAL 905
170905 | 
Характер: 
balancing between the sacred and the 
profane
Ароматни нотки: 
Head: plum, raspberry, rhubarb, 
pomegranate, clove 
Heart: pink pepper, jasmine, opoponax, 
patchouli, lily 
Base: guaiac wood, cedarwood, amberwood, 
incense, vanilla

PURE ROYAL 974
170974 | 
Характер:  
суров, безкомпромисен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина 
Сърце: здравец, роза 
База: уд, кожа, пачули, мускус

PURE ROYAL 986
170986 | 
Характер: 
морски, спиращ дъха
Ароматни нотки: 
Глава: черен пипер, кокос, розов пипер 
Сърце: ирис, османтус, тамян, олибанум 
База: сандалово дърво, ванилия, боб 
тонка, пачули

PURE ROYAL 988
170988 | 
Характер: 
морски, спиращ дъха
Ароматни нотки: 
Глава: тамян, черен пипер, fleur de sel 
Сърце: иланг-иланг, самбак жасмин, 
сухо дърво 
База: пачули, ванилия, морска вода, мъх

PURE ROYAL 995
170995 | 
Характер: 
изискан, луксозен
Ароматни нотки: 
Глава: розов пипер  
Сърце: здравец, циприол, роза 
База: бензоин, пачули, кумарин, мускус

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 923
170923 | 
Характер: 
очарователен, привлекателен, обезо-
ръжаващ
Ароматни нотки: 
Глава: цитрусови нотки, пикантни нотки, 
канела, карамфил, джинджифил, карда-
мон, плодови нотки 
Сърце: дървесни нотки, флорални нотки 
Основа: кехлибар, мускус, пудрени нотки

PURE ROYAL 930
170930 | 
Характер: 
Характер: апетитен, сладко-солен
Ароматни нотки: 
Глава: уд, сладки нотки, мед 
Сърца: дамаска роза, карамфил 
Основа: мъх, кехлибар, пачули

50 ml | Есенция: 20%

PURE ROYAL 
Perfume

С ФЛОРАЛНА НОТКА 

PURE ROYAL 913
170913 | 
Характер: 
топъл, сладък, подканващ
Ароматни нотки: 
Глава: розов пипер, бергамот, портокал, 
шам фъстък 
Сърце: кокос, иланг-иланг, жасмин, 
тубероза 
Основа: бензоена смола, боб тонка, 
ванилия, кехлибар

PURE ROYAL 920
170920 | 
Характер: 
необуздан, изненадващ
Ароматни нотки: 
Глава: розов пипер, тамян, роза 
Сърце: кожа, червени плодове, 
шафран 
Основа: праскова, уд, кехлибар

PURE ROYAL 980
170980 | 
Характер: 
смел, съблазнителен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, иланг-иланг, зеленчуци 
Сърце: жасмин, тубероза, салицилати 
(слънчеви) 
База: ванилия, бензоин, златист 
кехлибар

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 972
170972 | 
Характер:  
екзотичен, привлекателен
Ароматни нотки: 
Глава: малина, маракуя, ананас, касис 
Сърце: цвят на праскова, момина сълза, 
божур 
База: ванилия, дрейфиращ кехлибар, 
кедър, пачули, мускус

PURE ROYAL 993
170993 | 
Характер: 
изключително чувствен, пристрастяващ
Ароматни нотки: 
Глава: праскова, канела, коняк  
Сърце: жасмин, слива, хелиотроп  
База: ванилия, пачули, балсамови нотки
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ШИПРОВИ 
примамливи и изкусителни

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE ROYAL 901
170901 | 
Характер:  
класически, балансиран, елегантен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, пелин, хвойна 
Сърце: кардамон, джинджифил, лавандула 
Основа: кедрово дърво, кехлибар, пачули

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 912
170912 | 
Характер:  
градски, модерен, борбен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лимон, черен пипер, петигрен 
Сърце: нероли, портокалов цвят, жасмин 
Основа: мускус, ветивер

PURE ROYAL 978
170978 | 
Характер: 
Вълнуващ, неудържим
Ароматни нотки: 
Глава: момина сълза, бяла фрезия 
Сърце: роза, мате 
База: сандалово дърво, кожа, мускус

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 916
170916 | 
Характер: 
загадъчен, интригуващ
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, босилек, мента 
Сърце: фрезия, круша, роза 
Основа: мускус, пачули, сандалово дърво

С НОТКА МОРСКИ БРИЗ

PURE ROYAL 992
170992 | 
Характер: 
съблазнителен, енергизиращ

Ароматни нотки: 
Глава: замразен лимон, кардамон, розмарин, 
морски бриз  
Сърце: свежи цветя, ревен, шипка  
База: горски мъх, сандалово дърво, нотка 
кехлибар 
 

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE ROYAL 987
170987 | 
Характер: 
чист, освежаващ, съблазнителен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, розов грейпфрут, лимон, 
жълта мандарина, краставица, галбан, 
зелени листа 
Сърце: жасмин, фрезия, роза, лилия долина, 
озонов, хедион, салицилати (слънчеви), 
портокалов цвят 
База: сандалово дърво, бял мускус, оркано-
кс, lorenox, Java ветивер, сантаманол

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 900
170900 | 
Характер: 
очарователен, уникален, пленителен 
аромат на вишня
Ароматни нотки: 
Глава: черна вишня, вишновка, горчиви 
бадеми 
Сърца: роза, жасмин, кисела вишна 
Основа: боб тонка, сандалово дърво, 
ветивер, кедрово дърво

PURE ROYAL 977
170977 | 
Характер: 
енергичен, борбен
Ароматни нотки: 
Глава: ябълка, слива, ананас, лайм, лимон, 
бергамот, мандарина 
Сърце: роза, жасмин, момина сълза, орхи-
дея, ирис, гардения 
База: боб тонка, сандалово дърво, кедър, 
пачули, бял мускус, амбра

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE ROYAL 907
170907 | 
Характер: 
свеж, неуловим
Ароматни нотки: 
Глава: жълта мандарина, лимон, ананас, 
бергамот, шибой, кардамон, розов пипер 
Сърце: жасмин, момина сълза, черен пипер, 
перуника, озонови нотки 
Основа: сухо дърво, бял мускус, топли нот-
ки, пудрени нотки, ветивер, кедрово дърво

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 910
170910 | 
Характер: 
сух, пречупен със сладост
Ароматни нотки: 
Глава: жасмин, шафран 
Сърце: елов балсам, кедрово дърво 
Основа: кашмирено дърво, амбра, мъх, 
кафява захар

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 924
170924 | 
Характер: 
небрежен, отворен, приятелски
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, нероли, шафран, 
кардамон, индийско орехче 
Сърце: дамаска роза, жасмин, порто-
калов цвят, флорални нотки, кедрово 
дърво 
Основа: кехлибар, сладко дърво, санда-
лово дърво, ванилия, мляко

PURE ROYAL 990
170990 | 
Характер: 
специален, изтънчен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот  
Сърце: роза, теменужка  
База: бензоин, дъбов мъх, пачули, ванилия

WITH A FOUGERE NOTE

PURE ROYAL 931
170931 | 
Характер: 
primal, untamed
Ароматни нотки: 
Head: pink berries, white forest, rose 
Heart: iris, saffron, leather, amber wood 
Base: vanilla, white moss, dry wood, musk

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE ROYAL 932
170932 | 
Характер: 
отпускащ, очарователен
Ароматни нотки: 
Глава: ванилия, кумарин, кехлибарено 
дърво, мускус 
Сърце: пелин, мента, светло дърво 
Основа: кардамон, лавандула, живи 
цветя

WITH A CHYPRE NOTE

PURE ROYAL 991
170991 | 
Характер: 
необичаен, интригуващ
Ароматни нотки: 
Глава: индийско орехче, кардамон, 
бергамот  
Сърце: лабданум, тамян, зелени 
смокини  
База: ветивер, мъх, кехлибар

ФУЖЕРНИ
съблазнителни и класически

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА

PURE ROYAL 919
170919 | 
Характер: 
достоен, изразителен, ярък
Ароматни нотки: 
Глава: лайм, босилек, лимон 
Сърце: жасмин, лавандула, бял чай 
Основа: дъбов мъх, ветивер, мускус, 
амбра

PURE ROYAL 933
170933 | 
Характер:  
невероятна, екстравагантна
Ароматни нотки:  
Глава: кориандър, грейпфрут, лимон, 
абсент, плодове от хвойна 
Сърце: кашмеран, лавандула, жасмин, 
градински чай 
База: сандалово дърво, мъх, сухо дър-
во, мускус, девствена хвойна

WITH A CHYPRE NOTE

PURE ROYAL 973
170973 | 
Характер:  
билков, дефиниран

Ароматни нотки: 
Глава: карамел, тютюн, червени 
плодове, портокал 
Сърце: тубероза, лилия, орхидея 
База: ванилия, пачули

50 ml | Fragrance: 20%

PURE ROYAL 
Perfume

WITH A GREEN NOTE

PURE ROYAL 928
170928 | 
Характер: 
невероятен аромат на къпина
Ароматни нотки: 
Глава: къпина, касис, праскова, лимон, 
зелени нотки 
Сърце: циклама, бели цветя, сладки 
нотки 
База: сандалово дърво, кехлибар, мъх
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Perfume
ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С ПЛОДОВА НОТКА 

PURE ROYAL 841
170841 | 
Характер: 
балансиран, ясно розов
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, личи, листа от круша 
Сърце: роза, магнолия, теменужка 
Основа:: слива, мускус

PURE ROYAL 845
170845 | 
Характер: 
лек, ослепителен
Ароматни нотки: 
Глава: праскова, бергамот, ревен, смола 
елеми, круша, ананас, османтус, касис, 
лимон, смокиня, сладък портокал 
Сърце: виолетка, иланг-иланг, ирис, 
магнолия, роза, момина сълза, озонови 
нотки, жасмин, градински чай, черен 
чай, портокалов цвят, здравец, амери-
канска мента 
База:  сандалово дърво, бял мускус, 
кедър, бензоинова смола, ветивер, 
кашмеран, пачули, циприол, гурмански 
нотки

PURE ROYAL 847
170847 | 
Характер: 
дружелюбен, спокоен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, иланг-иланг, круша, 
червени плодове 
Сърце: жасмин самбак, кайсия, кедър, 
портокалов цвят 
База: ванилия, тубероза, кехлибар, мус

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 842
170842 | 
Характер: 
апетитен, топъл
Ароматни нотки: 
Глава: праскова, бергамот, ревен, джин-
джифил, круша, ананас, касис, кокос, 
ябълка, мандарина 
Сърце: жасмин, фрезия, роза, момина 
сълза, гардения, зелени нотки, портока-
лов цвят 
База: ванилия, кедър, зърна тонка, 
амбра, сандалово дърво, мускус

PURE ROYAL 846
170846 | 
Характер: 
очарователен, но остър
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, круша, червени 
плодове 
Сърце: жасмин, портокалов цвят, бял 
пипер 
База: карамел, млечни нотки, амбра, 
мускус

С НОТКА ШИПЪР

PURE ROYAL 848
170848 | 
Характер: 
стилен, модерен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, бергамот, круша 
Сърце: жасмин, роза, здравец 
База: пачули, сандалово дърво, мускус

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE ROYAL 843
170843 | 
Характер: 
светъл, елегантен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, лимон, лавандула 
Сърце: жасмин, круша, портокалов 
цвят 
База: ванилия, ДЪРВЕСНИ нотки, 
кехлибар, мускус

ЦИТРУСОВИ
свежи и стимулиращи

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 844
170844 | 
Характер: 
свеж, спокоен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, морски нотки, лимон, 
зелена ябълка, тропически плодове 
Сърце: жасмин, виолетка, иланг-иланг, 
момина сълза, касис, зюмбюл, здравец 
База: пачули, бензоинова смола, кокос, 
кожа от праскова, мускус

PURE ROYAL Perfume 
50 ml | Есенция: 20%

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ФЛОРАЛНА НОТКА

Характер:

 ▪ шикозен, завладяващ

Ароматни нотки:

 ▪ Глава:  лимон, малина 

 ▪ Сърце: портокалов цвят, 
жасмин 

 ▪ Основа: пачули, бял мед

50 ml | Есенция: 20% 
130313.02 | 

Емблематичният аромат с елегантен външен вид е идеалната идея за 
подарък за един специален човек. Класическият вид на бутилката за 
парфюм с винтидж помпа е истинско удоволствие за ценителите на 
парфюма. Преоткрийте завладяващата комбинация от лимон, сладка 
малина и мед с опияняващия аромат на портокалов цвят, жасмин и пачули.

Това са парфюми от линията Pure Royal, които имат специална, 
изключително елегантна опаковка за още по-голямо удовлетворение за 
вас и вашите близки.

СПЕЦИАЛНО 
ИЗДАНИЕ
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ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 281
170281 | 
Характер: 
жизнен, секси
Ароматни нотки: 
Глава: касис 
Сърце: жасмин, роза 
Основа: мускус, ягода

PURE ROYAL 322
170322 | 
Характер: 
ведър, чувствен 
Ароматни нотки: 
Глава: дюля, грейпфрут  
Сърце: жасмин, зюмбюл  
Основа: бял мускус, кедър

PURE ROYAL 708
170708 | 
Характер: 
хармоничен, сочен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, личи, праскова 
Сърце: жасмин, божур, портокалов 
цвят 
Основа: дървесни нотки, мъх, мускус

PURE ROYAL 711
170711 | 
Характер: 
зрял, уравновесен, приятелски
Ароматни нотки: 
Глава: ябълка, мандарина, карамфил, 
портокал 
Сърце: роза, жасмин, портокалов цвят 
Основа: пачули, ванилия, мускус, санда-
лово дърво

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Характер: 
женствен, радостен, слънчев, изпълнен 
с положителна енергия
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, грейпфрут, касис 
Сърце: жасмин, тубероза, иланг-иланг 
Основа: роза, сандалово дърво, мускус

PURE ROYAL 806
170806 | 
Характер: 
смели, радостни, позитивни, луксозни
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, жасмин, водни нотки 
Сърце: роза, тубероза, иланг-иланг 
Основа: мускус, сандалово дърво, 
кедрово дърво

PURE ROYAL 807
170807 | 
Характер: 
романтичен, светъл, свеж
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, нероли, пектин 
Сърце: дива праскова, момина сълза, 
жасмин 
Основа: кедрово дърво, мускус

PURE ROYAL 817
170817 | 
Характер: 
радостен, фин, пълен с блясък
Ароматни нотки: 
Глава: малина, лимон 
Сърце: роза, нероли 
Основа: мускус, ванилия, пачули

PURE ROYAL 818
170818 | 
Характер: 
радостен, свеж, съблазнителен
Ароматни нотки: 
Глава: червени плодове, мандарина, 
лимон, круша 
Сърце: гардения, жасмин, момина 
сълза, нероли 
Основа: ванилия, пачули, мускус, бен-
зоинова смола

PURE ROYAL 827
170827 | 
Характер: 
радостен, изпълнен с енергия, слънчев
Ароматни нотки: 
Глава: праскова, лимон, ябълков цвят, 
сочна круша, теменужка 
Сърце: жасмин, фрезия, хибискус, 
зелени листа 
Основа: мускус, кедрово дърво, санда-
лово дърво

PURE ROYAL 833
170833 | 
Характер: 
пудра, достойнство, женственост
Ароматни нотки: 
Глава: праскова, портокал, орлови 
нокти 
Сърце: тубероза, жасмин, перуника 
Основа: сандалово дърво, кедрово дър-
во, ванилия, мускус

PURE ROYAL 835
170835 | 
Характер: 
сладък, но с бодли, непокорен  
Ароматни нотки: 
Глава: ябълка, круша, бергамот, лимон, 
праскова 
Сърце: момина сълза, жасмин, роза, 
перуника  
Основа: кедрово дърво, пачули, вани-
лия, амбра, мускус

PURE ROYAL 836
170836 | 
Характер: 
четлив, приятен, оптимистичен
Ароматни нотки: 
Глава: круша, ябълка, бергамот, момина 
сълза, малина 
Сърце: божур, роза, магнолия, фрезия 
Основа: сандалово дърво, мускус, 
пачули, кехлибар

СЪС НОТКА НА АЛДЕХИД

PURE ROYAL 826
170826 | 
Характер: 
Характер: класически, свеж
Ароматни нотки: 
Глава: алдехид, бергамот, теменужка 
Сърце: момина сълза, жасмин, иланг-
иланг 
Основа: карамфил, перуника, мускус

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE ROYAL 146
170146 | 
Характер: 
пропит със сладост, загадъчен 
Ароматни нотки: 
Глава: фрезия, ябълка, ямайски пипер  
Сърце: теменужка, хибискус, роза, 
люляк  
Основа: лавдан, сандалово дърво, 
кедър, велур

PURE ROYAL 147
170147 | 
Характер: 
изискан, пленителен 
Ароматни нотки: 
Глава: личи, мандарина, праскова 
Сърце: синя слива, момина сълза, 
лилия  
Основа: ванилия, амбра, мускус

PURE ROYAL 317
170317 | 
Характер: 
съблазнителен, чувствен 
Ароматни нотки: 
Глава: червена боровинка, розов пипер  
Сърце: малина, праскова, теменужка, 
люляк  
Основа: пачули, амбра

PURE ROYAL 352
170352 | 
Характер: 
кадифен, вълнуващ 
Ароматни нотки: 
Глава: портокалов цвят  
Сърце: жасмин  
Основа: пачули, мед

PURE ROYAL 355
170355 | 
Характер: 
чувствен, съблазнителен 
Ароматни нотки: 
Глава: цитрусови нотки  
Сърце: жасминов чай, лилия  
Основа: сандалово дърво, кедър, 
ванилия

PURE ROYAL 
Perfume
50 ml | Есенция: 20%
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С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 365
170365 | 
Характер: 
класически, с нотка бароков разкош 
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, бергамот  
Сърце: роза, нарцис, жасмин, здравец, 
пачули  
Основа: сандалово дърво, ванилия, бял 
мускус, зърна от тонка

PURE ROYAL 710
170710 | 
Характер: 
съблазнителен, непокорен
Ароматни нотки: 
Глава: жасмин, османтус (ароматна 
маслина), роза 
Сърце: тубероза, нарцис 
Основа: кехлибар, кедрово дърво

PURE ROYAL 713
170713 | 
Характер: 
роза, определен, елегантен
Ароматни нотки: 
Глава: шафран 
Сърце: роза, жасмин, божур  
Основа: дървесни нотки, мускус, амбра

PURE ROYAL 715
170715 | 
Характер: 
контрастен, елегантен, класически
Ароматни нотки: 
Глава: жълта мандарина, зелена круша, 
розов пипер, касис, праскова, ябълка 
Сърце: едролистен жасмин, портокало-
во дърво, момина сълза, роза, турта 
Основа: пачули, бял мускус, кедрово 
дърво, сухо дърво, ванилия, кашмир

PURE ROYAL 777
170777 | 
Характер: 
елегантен, сдържан, винтидж
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, праскова, слива, касис, 
лилия, круша 
Сърце: мимоза, роза, жасмин, хелиот-
роп, момина сълза, кокос 
Основа: ванилия, сандалово дърво, боб 
тонка, мускус, карамел

ЦИТРУСОВИ 
свежи и стимулиращи

С НОТКА НА МАНДАРИНА

PURE ROYAL 801
170801 | 
Характер: 
свеж, романтичен, чувствен, изпълнен 
с чар
Ароматни нотки: 
Глава: цитрусови коктейли, розови 
плодове, круши, зелени нотки 
Сърце: роза, магнолия, нощен цъфтеж 
на жасмин 
Основа: пачули, ванилия, тонка, санда-
лово дърво

С НОТКА НА ЛИМОН

PURE ROYAL 712
170712 | 
Характер: 
енергичен, светъл, южен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лимон, червени горски 
плодове, клементинка, ябълков цвят 
Сърце: кардамон, жасмин 
Основа: сандалово дърво, кедрово 
дърво, мускус

PURE ROYAL 828
170828 | 
Характер: 
възхитителен, сладък
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, малина, бадем, касис 
Сърце: роза, жасмин, портокалов цвят 
Основа: ванилия, пачули, амбра, мускус

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 709
170709 | 
Характер: 
освежаващ, прозрачен, независим
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лимон, нероли, турта 
Сърце: теменужка, жасмин, циклама 
Основа: черен кехлибар, мускус, вети-
вер, кедрово дърво

PURE ROYAL 714
170714 | 
Характер: 
свеж, приятен, отворен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лайм, ябълков цвят, 
сочна круша 
Сърце: жасмин, роза, черен пипер 
Основа: мускус, сандалово дърво, 
хелиотроп

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 171
170171 | 
Характер: 
експресивен, интензивен, завладяващ
Ароматни нотки: 
Глава: ананас, нектарина, сочна круша 
Сърце: розов божур, фрезия, франги-
пани 
Основа: мускус, сандалово дърво, 
пачули, зърна от тонка, ванилия

PURE ROYAL 809
170809 | 
Характер: 
изтънчен, изискан, стилен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, джинджифил, водни 
нотки  
Сърце: тамян, роза, пачули 
Основа: мускус, ванилия, ветивер

PURE ROYAL 820
170820 | 
Характер: 
чувствен, провокативен, магнитен
Ароматни нотки: 
Глава: портокалов цвят, праскова 
Сърце: иланг-иланг, роза 
Основа: сандалово дърво, амбра, 
ванилия, мускус

PURE ROYAL 834
170834 | 
Характер: 
топъл, кремообразен, уютен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, момина сълза 
Сърце: роза, кокос, лилия 
Основа: бензоена смола, кехлибар, 
дърво, ванилия, сандалово дърво

ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични 

С ВОДНА НОТКА

PURE ROYAL 141
170141 | 
Характер: 
кристално чист, романтичен 
Ароматни нотки: 
Глава: юзу, нар, леден акорд  
Сърце: лотос, магнолия, божур  
Основа: амбра, мускус, махагон

PURE ROYAL 707
170707 | 
Характер: 
пълен с енергия, летни спомени
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лимон, портокал, 
мандарина, листни нотки 
Сърце: момина сълза, жасмин, водни 
нотки 
Основа: пачули, праскова, амбра

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE ROYAL 298
170298 | 
Характер:  
провокативен, сладък 
Ароматни нотки: 
Глава: нектарина, касис, праскова  
Сърце: портокалов цвят, дива орхидея  
Основа: мускус, кехлибар 

PURE ROYAL 810
170810 | 
Характер: 
фин, деликатен, женствен, спокоен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, мандарина, касис 
Сърце: розов божур, роза, могуе, прас-
кова, кайсия 
Основа: мускус, кехлибар, пачули, дъб

Perfume 
PURE ROYAL
50 ml | Есенция: 20%
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С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 286
170286 | 
Характер: 
секси, изискан 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот  
Сърце: роза, пачули  
Основа: амбра, портокал

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани 

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 142
170142 | 
Характер: 
провокативен, пристрастяващ 
Ароматни нотки: 
Глава: къпина, листа на мандарина  
Сърце: роза, тубероза, портокалов цвят  
Основа: сандалово дърво, тонка боб, 
ванилия

PURE ROYAL 162
170162 | 
Характер: 
класически, леко сладък 
Ароматни нотки: 
Глава: цветен мед  
Сърце: роза, ванилия  
Основа: мускус, пачули 

PURE ROYAL 359
170359 | 
Характер: 
магнетичен, интензивен 
Ароматни нотки: 
Глава: жасмин, хелиотроп  
Сърце: корен от ирис, кашмирово 
дърво  
Основа: амбра, ванилия

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE ROYAL 366
170366 | 
Характер: 
бунтарски, градски, секси, ексцентри-
чен 
Ароматни нотки: 
Глава: розов пипер, портокалов цвят, 
круша  
Сърце: кафе, жасмин  
Основа: ванилия, пачули, кедър

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 358
170358 | 
Характер: 
изключително женствен, възхитителен 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, касис  
Сърце: жасмин, момина сълза  
Основа: кедър, сандалово дърво, тонка 
боб, ванилия

WITH A FLORAL NOTE

PURE ROYAL 313
170313 | 
Характер: 
шикозен, завладяващ 
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, малина 
Сърце: портокалов цвят, жасмин 
База: пачули, бял мед

PURE ROYAL 825
170825 | 
Характер: 
елегантен, неочевиден
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лавандула, пелин 
Сърце: елов балсам, жасмин, кедрово 
дърво 
Основа: дъбов мъх, мускус, ванилия

ШИПРОВИ
примамливи и изкусителни

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 362
170362 | 
Характер: 
поразителен, съблазнителен 
Ароматни нотки: 
Глава: листо от касис  
Сърце: роза, фрезия  
Основа: пачули, ванилия, амброксан, 
дървесни нотки

PURE ROYAL 804
170804 | 
Характер: 
смел, модерен, елегантен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, касис, листа от 
бамбук 
Сърце: роза, божур, цвят от портокал 
Основа: пачули, пралина, мускус

PURE ROYAL 811
170811 | 
Характер: 
свеж, лекомислен, неограничен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, круша, малина 
Сърце: жасмин, цвят от портокал, роза  
Основа: кехлибар, пачули, мускус

PURE ROYAL 829
170829 | 
Характер: 
шикозен, самоуверен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, лимон, нектарина 
Сърце: черен пипер, фрезия, божур 
Основа: карамел, мускус, ванилия, 
сандалово дърво

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 802
170802 | 
Характер: 
провокативен, чувствен, оригинален
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, розов пипер, морски 
аромат 
Сърце: здравец, жасмин, роза 
Основа: пачули, мускус, ванилия

PURE ROYAL 803
170803 | 
Характер: 
чувствен, съблазнителен, скандален
Ароматни нотки: 
Глава: портокал, мед, дива праскова 
Сърце: гардения, цвят от портокал, 
ориз 
Основа: пачули, ванилия, кехлибар

PURE ROYAL 819
170819 | 
Характер: 
изискан, модерен, елегантен
Ароматни нотки: 
Глава: червен пипер, бергамот, цвят на 
слива 
Сърце: турска роза, див жасмин, пачули 
Основа: кожа, амбра, дъбов мъх, санда-
лово дърво, тонка боб, ванилия

PURE ROYAL 
Perfume
50 ml | Есенция: 20%
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ШИПРОВИ 
примамливи и изкусителни

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Характер: 
релаксиращ, пикантен 
Ароматни нотки: 
Глава: сицилианска мандарина  
Сърце: розмарин, палисандрово дърво, 
сечуански пипер  
Основа: тамян, дъбов мъх

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Характер: 
докосващ, култов
Ароматни нотки: 
Глава: жасмин, лимон, мента, бергамот 
Сърце: пелин, лавандула, кафе 
Основа: мускус, сандалово дърво, зърна 
от тонка, пачули, ванилия, кехлибар, мъх

PURE ROYAL 830
170830 | 
Характер: 
силен, за самоуверени мъже
Ароматни нотки: 
Глава: зелена ябълка, мандарина 
Сърце: портокалов цвят, лавандула, се-
мена от моркови, ром акорд, индийско 
орехче 
Основа: кожа, ванилия, боб тонка, 
кедрово дърво

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE ROYAL 199
170199 | 
Характер: 
разкошен, многопластов
Ароматни нотки: 
Глава: италианска мандарина,мента  
Сърце: канела, турска роза, кардамон  
Основа: нотки на кожа

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Характер: 
смел, елегантен, магнетичен, жизнен 
Ароматни нотки: 
Глава: джинджифил, мащерка, берга-
мот, грейпфрут, galbanum, лимон 
Сърце: алкохол, ябълка, канела, пипер, 
ванилия, лавандула, здравец 
Основа: захар, ветивер, смирна, 
olibanum, кехлибар, мускус, дъб, кожа

PURE ROYAL 832
170832 | 
Характер: 
безкомпромисен, упорит
Ароматни нотки: 
Глава: черен пипер, лавандула 
Сърце: перуника, карамфил, канела 
Основа: черна ванилия, пачули

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 301
170301 | 
Характер: 
енергичен, силен 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, лимон  
Сърце: кедър, кориандър  
Основа: амбра, лавдан

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Характер: 
съблазнителен, чувствен 
Ароматни нотки: 
Глава: листа на бреза  
Сърце: кардамон, африканска теме-
нужка  
Основа: дървесни нотки, мускус

PURE ROYAL 335
170335 | 
Характер: 
забележителен, модерен 
Ароматни нотки: 
Глава: палисандрово дърво, кардамон, 
пипер  
Сърце: ветивер, агарово дърво  
Основа: ванилия, амбра

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Характер: 
силен, модерен, сложен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, черен пипер, индийско 
орехче 
Сърце: масло моной, мащерка, лавандула 
Основа: кедрово дърво, пачули, мускус

PURE ROYAL 821
170821 | 
Характер: 
енергизиращ, харизматичен, съблаз-
нителен
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, слива, дърво 
Сърце: лешник, кедър, бял мед 
Основа: пачули, мъх, суха дървесина

PURE ROYAL 822
170822 | 
Характер: 
смел, многоизмерен, пристрастяващ
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, тамян, пипер 
Сърце: водни нотки, лавандула, слива 
Основа: кедрово дърво, сандалово дър-
во, ветивер, кехлибар

PURE ROYAL 837
170837 | 
Характер: 
дързък, оригинален, изненадващ
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, черен пипер, бял 
пипер 
Сърце: кедрово дърво, градински чай 
Основа: боб тонка, кехлибарено дърво, 
какао

WITH AN AMBERGRIS NOTE

PURE ROYAL 823
170823 | 
Характер: 
декадентски, луксозен, спорен
Ароматни нотки: 
Глава: дива лавандула, мъдрец от клей 
Сърце: ванилов цвят, ирис, бадем 
Основа: кашмиров мускус, боб от 
тонка, кожа, амбра

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 839
170839 | 
Характер: 
емоционален, есенционален, изпълнен 
с любов
Ароматни нотки: 
Глава: кардамон, розов пипер, мента, 
градински чай 
Сърце: теменужка, листа, портокалов 
цвят, лавандула, ананас 
Основа: ванилия, кехлибар, кедрово 
дърво, гвайково дърво

PURE ROYAL 
Perfume
50 ml | Есенция: 20%
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ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Характер: 
аристократичен, класически 
Ароматни нотки: 
Глава: кориандър, босилек  
Сърце: кардамон  
Основа: кедър, амбра, тютюн

С НОТКА НА ПАЧУЛИ

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Характер: 
мек, изненадващ 
Ароматни нотки: 
Глава: доматени листа, водни цветя, 
касис  
Сърце: черен пипер, роза  
Основа: пачули

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Характер: 
пищен, представителен 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот  
Сърце: черен пипер, тютюн  
Основа: пачули, кипарис

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Характер: 
неукротим, силен 
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, розов пипер  
Сърце: индийско орехче, джинджифил, 
жасмин  
Основа: ветивер, пачули, лавдан

PURE ROYAL 334
170334 | 
Характер: 
освежаващ, с пикантна нотка 
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, портокал  
Сърце: листа от здравец, черен пипер, 
розов пипер  
Основа: кедър, ветивер, пачули

С НОТКА НА ВЕТИВЕР

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Характер: 
изискан, впечатляващ 
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, бергамот, джинджифил  
Сърце: кедър, кехлибар  
Основа: здравец, мускус

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Характер: 
елегантен, хармоничен 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот  
Сърце: пипер, тамян, кожа, тютюн  
Основа: кедър

С НОТКА ШИПЪР

PURE ROYAL 838
170838 | 
Характер: 
властен, изразителен, неотстъпчив
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, нероли 
Сърце: портокалов цвят, кедрово дърво 
Основа: кожа, бял мускус, кехлибар, 
амбра, дървесни нотки

ФУЖЕРНИ 
съблазнителни и класически

WITH A FERN NOTE

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Характер: 
лек, пълен с енергия  
Ароматни нотки: 
Глава: зелена ябълка, мента, мандарина  
Сърце: джинджифил, градински чай, 
папрат  
Основа: дъбов мъх, мускус, сандалово 
дърво

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА

PURE ROYAL 300
170300 | 
Характер: 
лек, динамичен  
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, лимон, грейпфрут  
Сърце: джинджифил, лавандула  
Основа: атласки кедър

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Характер: 
интензивен, магнетичен, динамичен
Ароматни нотки: 
Глава: джинджифил, кардамон, звезден 
анасон, ябълка 
Сърце: канела, лавандула, абсент, 
слива, виолетка 
Основа: кедрово дърво, сухо дърво, 
кехлибар, ванилия, зърна от тонка, 
мускус

PURE ROYAL 831
170831 | 
Характер: 
прозрачен, свеж, деликатен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, мандарина, зелени 
нотки 
Сърце: лавандула, ревен, ябълков цвят 
Основа: сандалово дърво, дъбов мъх, 
кедрово дърво, мускус

PURE ROYAL 849
170849 | 
Характер: 
Тип:класически, светъл
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, грейпфрут, цистус, 
черен пипер, розмарин 
Сърце: пачули, джинджифил, лаванду-
ла, кедър, здравец 
База: бензоинова смола, ветивер, кех-
либар, мускус, сухо дърво

ЦИТРУСОВИ 
свежи и стимулиращи

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Характер: 
съблазнителен, светъл, многослоен
Ароматни нотки: 
Глава: джинджифил, мандарина, лимон, 
босилек, бергамот, теменужка 
Сърце: портокалов цвят, черен пипер, 
тютюневи листа, грейпфрутов цвят 
Основа: кехлибар, пачули, дъбов мъх, 
ветивер, кедрово дърво, кожа

Perfume 
PURE ROYAL
50 ml | Есенция: 20%
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ДАМСКИ

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 |  

МЪЖКИ
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 ml | Есенция: 20%

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

Флакон за 
презареждане
ПУЛВЕРИЗАТОР
REFILLABLE PERFUME 
ATOMISER
Сега любимият Ви парфюм може винаги да 
е с вас, дори ако пътувате с малко багаж. 
Удобни и с класа. Въртящият се пулверизатор 
със стъклен пълнител предпазва любимия Ви 
аромат докато пътувате. В елегантен матиран 
алуминиев контейнер.

10 ml

ЧЕРЕН | 920136 | 

ЗЕЛЕН | 920137 | 

ЕКРЮ | 920138 | 

Н О В О

Парфюмиран  
СПРЕЙ  
ЗА РЪЦЕ
Красиво ароматизирани ръце на 
една ръка разстояние. Насладете 
се на дълготрайния аромат, 
антибактериалните и грижовни 
свойства на Pure Royal Hand 
Perfume - без да се чувствате 
лепкави. Овлажняващите 
вещества ще осигурят 
възхитителен вид на ръцете и 
усещане за свежест

15 ml 
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ДАМСКИ

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

МЪЖКИ

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 

ВЪРД парфюм  
на стик

SOLID PERFUME STICK

Те лесно ще се поберат в чантичка 
или джоб на костюм. Те ще ви 
накарат да се чувствате особено 
на всяко място и по всяко време. 
Съдържа масла: рицина и сладък 
бадем, които правят кожата мека 
и кадифена.

 ▪ практична форма

 ▪ приятен за използване

 ▪ идеален за всяко събитие

 ▪ вдъхновени от парфюма PURE 
ROYAL

5 g
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
362 (523362)   | 366 (523366)  
809 (523809)   | 827 (523827) 

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ: 
199 (523199)   | 335 (523335)  
823 (523823)   

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

Парфюмен  
АНТИПЕСПЕРАНТ  
на стик

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Ефективно предотвратява 
прекомерното изпотяване, 
перфектно неутрализира 
неприятните миризми и запазва 
усещането за свежест за дълго 
време.

 ▪ гарантира комфорт във всяка 
ситуация

 ▪ нежно засяга деликатната 
кожа на подмишниците

 ▪ с прекрасен аромат на 
парфюм PURE ROYAL

75 g | 

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
366 (526366)   | 809 (526809)

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ: 
199 (526199)

АРОМАТИ УНИСЕКС: 
900 (526900)   | 910 (526910) 
913 (526913)

Парфюмиран  
СПРЕЙ  
за тяло

PERFUMED BODY SPRAY

Оставя върху кожата завладяващ 
аромат, който трае дълго време. 
Перфектен като алтернатива 
на парфюмите или козметичен 
препарат, усилващ техния аромат. 

 ▪ ухае като най-красивите 
композиции PURE ROYAL

150 ml 
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
171 (507171)   
366 (507366)  
809 (507809)  

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ: 
199 (507199) 
815 (507815) 
823 (507823)

АРОМАТИ УНИСЕКС: 
900 (507900) 
910 (507910) 
913 (507913)

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
366 (506366)    
809 (506809)

АРОМАТИ УНИСЕКС:  
900 (506900)

PERFUMED SOAP BAR

Благодарение на богатата си формула, той перфектно 
почиства, овлажнява и подхранва кожата. Омекотява 
грубия епидермис и оставя деликатен защитен филм.

 ▪ съдържа масла от глицерин, арган и авокадо, както и 
масла от манго и карите

 ▪ с въглен за антибактериални и противовъзпалителни 
свойства

 ▪ с красив аромат на парфюм PURE ROYAL 900

100 g | 524900 | 

Всеки продукт от тази серия има уникален аромат, който е 
хармонично съчетан с най -популярните парфюми PURE и PURE 
ROYAL. Сред тях определено ще намерите любимия си.

ХАРМОНИЧНИ 
АРОМАТИ

Парфюмен  
ПАРФЮМЕН
PERFUMED SHOWER GEL

Перфектно почиства тялото, оставяйки върху него 
аромата на най-красивия парфюм. 

 ▪ глези сетивата с копринената си 
консистенция 

 ▪ съдържа пантенол с овлажняващи и 
регенериращи свойства

300 ml

Парфюмен БАЛСАМ 
ЗА ТЯЛО

PERFUMED BODY BALM

Обгръща кожата с роса от най-красивия парфюм. 
Съдържа хидратиращи и силно регенериращи 
съставки.   

 ▪ с витамини Е, В5 и алантоин

300 ml
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ЗА НЕЯ: 
366 (530366)

УНИСЕКС: 
900 (530900)    
910 (530910)

ДУШ ГЕЛ 
ПЯНА

FOAMING SHOWER GEL

Истински празник за сетивата 
и момент на успокояваща 
релаксация с кадифена, 
кремообразна текстура.
 ▪ Перфектно се разнася по тялото, 

придавайки усещане за нежен, 
релаксиращ масаж

 ▪ Ефективно почиства Вашата кожа,  
а благодарение на глицерина,  
незабавно я овлажнява

200 ml 

Завладяващото ухание на парфюм Pure Royal придава на банята 
успокояваща сетивата атмосфера.

АРОМАТ  
НА ПАРФЮМ  
PURE ROYAL

Н О В О



215214

PU
RE

 R
O

YA
L 

П
АР

Ф
Ю

М
И

РА
Н

А 
КО

ЗМ
ЕТ

И
КА

PU
RE

 R
O

YA
L 

П
АР

Ф
Ю

М
И

РА
Н

А 
КО

ЗМ
ЕТ

И
К

А

АРОМАТИ УНИСЕКС: 
900 (507900.02)

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
366 (506366.02)

АРОМАТИ УНИСЕКС:  
900 (506900.02)

PERFUMED  
SHOWER GEL 50 ml

PERFUMED  
BODY BALM 50 ml

За да пробвате или да вземете с 
Вас на път. 

 ▪ налични от юни 

50 ml 

МИНИ 
ПРОДУКТИ

ИДЕАЛЕН  
ЗА ЪТУВАНЕ

Парфюмен  
ПАРФЮМЕН

Парфюмен 
БАЛСАМ ЗА 
ТЯЛО



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 FEMME 366 
720366 | 

2
PURE ROYAL FEMME 809 
720809 | 

3
PURE ROYAL UNISEX 900 
720900 | 

4

1 2 3 4 5

Домашен 
ПАРФЮМ

Home Perfume изпълва стаята 
с очарователен аромат. Най-
красивите парфюми PURE ROYAL 
са успокояващи за сетивата, 
интригуващи и невероятни, 
а уникалната им формула 
гарантира, че остават във въздуха 
за много дълго време.

 ▪ Напръскайте колкото е 
необходимо, в зависимост от 
размера на помещението 

 ▪ трябва да бъде закупен 
пулверизатор отделно, не се 
добавя към продукта

250 ml

Преместете се в гората, на поляна, пълна с пъстри цветя или на екзотично 
място по света с помощта на невероятно ароматни интериорни парфюми. 
Изключително ароматните нотки се носят във въздуха дълго време, 
обгръщайки всяка стая с ароматна аура.
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
708052 | PURE ROYAL 809 | 

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

АРОМАТИ УНИСЕКС:  
708054 | PURE ROYAL 900 |  
708089 | PURE ROYAL 910 |  
708090 | PURE ROYAL 913 |

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

АРОМАТИ УНИСЕКС:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 

ПАРФЮМ за 
възглавница
PILLOW MIST

Осигурете си най-
висококачествена почивка и 
по-дълбок сън благодарение на 
ароматната мъгла за спално бельо 
от серията Pure Royal. 

 ▪ Успокояващите и уютни 
композиции приятно 
обгръщат сетивата, отпускат и 
улесняват заспиването.

100 ml

FRESH FEELING | 714001

Комбинация от нотки на зелен 
галбанум, екстракти от прясна 
мента, романтична роза и 
бергамот, които успокояват 
нервите.

CALM MOMENTS | 714002

Комбинация от успокояваща 
лавандула със сандалово дърво, 
използвана в китайската медицина 
с пресен лимон и здравец.

COZY NIGHT | 714003

Комбинация от нотки на канела, 
кардамон, който обгръща 
сетивата, и бял мускус с акорди 
на скъпоценно сандалово дърво и 
лавандула.

PLEASANT EVENING | 714004

Комбинация от флорални нотки 
на изкусителна роза с успокояващ 
жасмин, оживена със зелени, 
сочни плодове.

AMAZING SLEEP | 714005

Комбинация от билкови нотки на 
лавандула, розмарин и салвия, 
преплетени с прекрасна миризма 
на сладка ванилия.

ОСВЕЖИТЕЛ  
за въздух
AIR FRESHENER 

Оригиналната композиция на аромата мирише толкова 
красиво, колкото любимите ви парфюми PURE и PURE 
ROYAL. Постепенно освобождава отчетлив аромат.

 ▪ с удобна еластична лента за закачане

 ▪ идеален за различни интериори, напр. дом, офис 
или кола

9,5 g, 10,5 g

Ароматизатор  
ЗА ГАРДЕРОБ
WARDROBE FRAGRANCE

Уникални парфюмни композиции във вашия гардероб, 
спалня и офис.

 ▪ постепенно освобождава аромата

14,2 g, 15,2 g
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3 6

SOY CANDLE

Свещта изпълва стаята с красив 
аромат, положително настроение 
и силно влияе върху състоянието 
на тялото.

 ▪ съдържа естествени етерични 
масла

 ▪ има лечебен ефект

 ▪ ръчна изработка

 ▪ на базата на растителен восък

 ▪ с памучен фитил

 ▪ широка гама от аромати

170 g

СОЕВА свещ

Свещите PURE HOME ECO са създадени в съответствие с 
екологичната философия. Те са екологично чисти и ви помагат, 
като освобождават полезните свойства на етеричните масла.

НЕ ВРЕДИ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ПОМОГА НА  ВАС

Г Р А В И Р А Н Е  Н А  С Т Ъ К Л О Т О

1  MAKE ME HAPPY | 719830

 портокал, лавандула, пачули 
 цветни и цитрусови плодове 
 подобрява настроението

2  PERFECT SATISFACTION | 719831

 кедър, бор, ветивер 
 дървесен, свеж 
 разпалва чувства

3  TOBACCO RELIEF | 719832

 лимонена трева, портокал, розмарин
 цитрусови плодове, прозрачни
  Елиминира миризмата на цигарен дим

4  BREATHE EASY | 719833

 евкалипт, мента 
 интензивно освежаващо 
 изчиства дихателните пътища

5  POSITIVE ENERGY | 719834

 бор, розмарин 
 дървесно-билкови 
 стимулира действието

6  RELAXING EVENING | 719835

 портокал, карамфил, канела 
 сладко и пикантно 
 отпуска

 етерични масла 

 аромат 

 ароматерапевтични свойства

УНИКАЛЕН СОЕВ 
ВОСЪК

ПОЛЕЗНО ЗА ХОРАТА 
И ПРИРОДАТА

Екологични соеви свещи:

 ▪ биоразградим

 ▪ не димят и не отделят вредни съединения

 ▪ фитилът им не съдържа цинк и олово

 ▪ изгаря до самия край

 ▪ няма мирис, поради което миризмата на етерични масла, съдържащи се в 
свещта, се чува ясно

 ▪ Изгаря при ниски температури, така че не можете да се изгорите. 

 ▪ лесно се отмива от всякаква повърхност
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
718362 | PURE ROYAL 362 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718708 | PURE ROYAL 708 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
718199 | PURE ROYAL 199 | 
718335 | PURE ROYAL 335 |

АРОМАТИ УНИСЕКС:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718907 | PURE ROYAL 907 |  
718910 | PURE ROYAL 910 |

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

АРОМАТИ УНИСЕКС:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 
719913 | PURE ROYAL 913 | 

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
719814 | PURE ROYAL 366 | 

Необичаен ориенталски 
аромат, овкусен с розов пипер? 
Чувствената свещ PURE ROYAL 
366 с неустоима композиция е 
идеална за вас и вашия интериор. 

АРОМАТИЗИРАНИ ПРЪЧИЦИ  
HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

Благодарение на тях можете да 
създавате необичаен аромат във 
вашия дом всеки ден. Подарете си 
лукс благодарение на уникалните 
аромати в красива опаковка.

 ▪ изящни акорди от ценни 
съставки ще изпълнят 
интериора ви с уникален 
аромат за дълго време

 ▪ елегантен дизайн

 ▪ максимална издръжливост на 
аромата - до 70 дни!

100 ml

ПРИЯТЕН АРОМАТ, СТИЛЕН ДИЗАЙН

Ароматизирана свещ HOME RITUAL

HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

С завладяващ аромат и най-висок стандарт за качество. Тя довежда до 
чувственото настроение, като в същото време е украса на всеки интериор. 
Съдържа силно рафиниран парафинов восък, получен след хидрообработка, 
който отговаря на всички строги правила на германските стандарти RAL.

 ▪ време на горене от 35 до 40 часа

 ▪ в елегантно стъкло

 ▪ с аромати на парфюми PURE и PURE ROYAL

150 g
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MELT WAX 900 
719845 | 

MELT WAX 910 
719846 | 

4

LEMONGRASS 
719840 | 

WHITE SANDALWOOD 
719841 | 

1

2

3

3

1

2

4

Ароматизираните  
ВОСЪЧНИ  
ПРЪЧКИ  
Home Ritual

HOME RITUAL WAX MELTS

АРОМАТИЗИРАНИТЕ ВОСЪЧНИ 
ПРЪЧКИ HOME RITUAL изпълват 
интериора на вашия дом с 
красив аромат. Благодарение на 
уникалните ароматни композиции, 
го прави още по-приятен да 
прекарвате времето си вкъщи. 
Восъчните пръчки са направени 
от екологично чисти суровини с 
най-високо качество и са полезни 
не само за членовете на вашето 
домакинство, но и за околната 
среда.

75 g



Pure

Това е вторият свят на FM WORLD, който ви посреща с 
фини Есенции и възможността да бъдете пренесени в друг 
свят. Чувствайте се свободни с Есенциите, които познавате 
толкова отдавна и са ви толкова скъпи. Опитайте любимите 

си Есенции в уникални продукти...
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ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 10
100010 | 
Характер: 
стимулиращ, сладък 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, листа от бръшлян, 
цветчета от чампака  
Сърце: жасмин, африканска орхидея, 
роза  
Основа: амарантово дърво, къпина, 
мускус

PURE 17
100017 | 
Характер: 
стимулиращ, сладък 
Ароматни нотки: 
Глава: пъпеш, праскова, ябълка  
Сърце: фрезия, лилия, мимоза, 
тубероза, жасмин  
Основа: кедър, иланг-иланг, мускус

PURE 25
100025 | 
Характер: 
хармоничен, леко натрапчив 
Ароматни нотки: 
Глава: зелена ябълка, водни акценти  
Сърце: жасмин, фрезия, ирис, 
пасифлора  
Основа: сандалово дърво, кедър, 
ванилия

PURE 180
100180 | 
Характер: 
съблазнителен, непостоянен 
Ароматни нотки: 
Глава: личи, малина, роза  
Сърце: фрезия, момина сълза, кедър  
Основа: ванилия, кехлибар, ветивер

PURE 420
100420 | 
Характер: 
съблазнително сладък, привлекателен 
Ароматни нотки: 
Глава: червени плодове, мандарина  
Сърце: момина сълза, божур  
Основа: пралина, амбра, мускус, 
карамел

PURE 427
100427 | 
Характер: 
радостен, пленяващ 
Ароматни нотки: 
Глава: малина, бергамот  
Сърце: роза, ирис, теменужка  
Основа: пачул

PURE 437
100437 | 
Характер: 
съблазнителен, пълен със сладост 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, ягода, свежи цветя  
Сърце: праскова, османтус, малинови 
макарони  
Основа: какао, кехлибар, ванилия

PURE 438
100438 | 
Характер: 
сладка, женствена, чувствена
Ароматни нотки: 
Глава: ябълков цвят, нектарин, круша 
Сърце: жасмин, божур, хелиотроп 
Основа: кафява захар, ливан, ванилия, 
мускус

PURE 443
100443 | 
Характер: 
елегантен, съблазнителен, топъл
Ароматни нотки: 
Глава: оранжево, бергамот портокал, 
касис 
Сърце: жасмин, портокалов цвят, 
иланг-иланг, лилия на долината 
Основа: кедрово дърво, сандалово 
дърво, ванилия

PURE 447
100447 | 
Характер: 
изразителен, привлекателен, приятен
Ароматни нотки: 
Глава: екзотични плодове, червени 
плодове, бергамот, жълта слива, 
розови горски плодове 
Сърце: момина сълза, фрезия, роза, 
жасмин, праскова 
Основа: пачули, мъх, мускус, 
кехлибарено дърво, сандалово дърво

PURE 449
100449 | 
Характер: 
многопосочен, вълнуващ, грациозен
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, мандарина, круша, бергамот, 
женско биле, ревен, праскова, ананас, кокос, 
слива, грейпфрут, кардамон 
Сърце: едролистен жасмин, роза, момина 
сълза, портокалово дърво, слънчеви нотки, 
теменужка, мушкато, винена утайка 
Основа: ванилия, гурме, пачули, мускус, 
сандалово дърво, кедрово дърво, сухо дърво

PURE 486
100486 | 
Характер: 
сладък, момичешки, апетитен
Ароматни нотки: 
Глава: розов пипер, малина, бергамот 
Сърце: божур, роза, магнолия, 
перуника 
Основа: сандалово дърво, пачули, 
кедрово дърво, мускус

PURE 499
100499 | 
Характер: 
пудра, очарователен
Ароматни нотки: 
Глава: круша, червени плодове, червена 
ябълка 
Сърце: праскова, момина сълза, кедър 
Основа: ванилия, карамел, мускус

PURE 700 
100700 | 
Характер: 
женствен, чувствен 
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, ябълка, листа на 
теменужка  
Сърце: божур, момина сълза 
Основа: кедрово дърво, мускус, кехлибар

PURE 716
100716 | 
Характер: 
сладък, очарователен, безгрижен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, лимон, къпина, касис 
Сърце: жасмин, магнолия, водни нотки 
Основа: мускус, кедрово дърво, 
сандалово дърво

С КАДИФЕНИ НОТКИ

PURE 485
100485 | 
Характер: 
изненадващ, двусмислен
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, касис, листа от червена 
боровинка 
Сърце: роза, жасмин, портокалов цвят, 
праскова  
Основа: пачули, кедрово дърво, 
кехлибар, ванилия, боб тонка, дъбов 
мъх, мускус 

PURE 493
100493 | 
Характер: 
съблазнителен, прекрасен
Ароматни нотки: 
Глава: малина, касис, круша, портокал 
Сърце: роза, фрезия 
База: ванилия, мускус, кашмир, пачули

PURE 706
100706 | 
Характер: 
мек, пудра, романтичен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, теменужка, кориандър 
Сърце: праскова, водна лилия, роза, 
теменужка, нарцис 
Основа: ветивер, кедрово дърво, 
сандалово дърво, мускус

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

PURE 01
100001 | 
Характер: 
хладен и топъл едновременно 
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, чай, червена боровинка  
Сърце: жасмин, божур, водна лилия  
Основа: дървесни нотки, пачули 

PURE 81
100081 | 
Характер: 
ексцентричен, но фин 
Ароматни нотки: 
Глава: зелена ябълка, краставица, 
магнолия  
Сърце: момина сълза, роза, теменужка  
Основа: сандалово дърво, амбра

PURE 
Perfume

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 414
100414 | 
Характер: 
независим, много женствен 
Ароматни нотки: 
Глава: кактус  
Сърце: розова фрезия, жасмин, роза  
Основа: кедър, дървесни нотки

PURE 445
100445 | 
Характер: 
радостен, вибриращ, сочен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, бергамот, нектарин 
Сърце: роза, жасмин, орлови нокти, 
водна лилия 
Основа: сандалово дърво, пачули, 
кедрово дърво, ванилия, мускус

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE 07
100007 | 
Характер: 
балансиращ, мек 
Ароматни нотки: 
Глава: ананас, божур, сладък грах  
Сърце: фрезия, жасмин, лилия  
Основа: сандалово дърво, кедър, 
мускус

PURE 174
100174 | 
Характер: 
магичен, трептящ 
Ароматни нотки: 
Глава: фрезия, личи  
Сърце: лилия, магнолия, жасмин, 
джинджифил, пипер  
Основа: кехлибар, мускус

PURE 488
100488 | 
Характер: 
лек, сияен, елегантен 
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, бергамот, личи, 
водни нотки 
Сърце: роза, жасмин, магнолия, 
карамфил 
Основа: сандалово дърво, амбра, дъбов 
мъх, кедрово дърво, мускус

50 ml | Есенция: 20%

PURE 701
100701 | 
Характер: 
магнетичен, чувствен 
Ароматни нотки: 
Глава: ананас, ревен, ябълка  
Сърце: жасмин, момина съза, фрезия  
Основа: мускус, праскова



231230

PU
RE

 Д
АМ
С
КИ

PU
RE

 Д
АМ

СК
И

PURE 
Perfume
50 ml | Есенция: 20%

ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С ЦИТРУСОВИ НОТКИ

PURE 491
100491 | 
Характер: 
спокоен, безгрижен
Ароматни нотки: 
Глава: иланг-иланг, лимон, морски бриз 
Сърце: жасмин, роза, портокалов цвят 
База: слива, кашмеран, мускус

PURE 702
100702 | 
Характер: 
изразителен, пълен със страст 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, бергамот, водни 
нотки  
Сърце: жасмин, здравец, момина сълза  
Основа: мускус, кехлибар 

СЪС НОТКА НА АЛДЕХИД 

PURE 21
100021 | 
Характер: 
класически, топъл и обгръщащ 
Ароматни нотки: 
Глава: алдехид, иланг-иланг, 
портокалов цвят  
Сърце: роза, момина сълза, ирис  
Основа: цибет, дъбов мъх, сандалово 
дърво

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE 20
100020 | 
Характер: 
съблазнителен, чувствен 
Ароматни нотки: 
Глава: османтус, черен чай, бергамот  
Сърце: роза, фрезия, магнолия, орхидея  
Основа: мускус, пачули

PURE 97
100097 | 
Характер: 
възхитителен, кадифен 
Ароматни нотки: 
Глава: фрезия, момина сълза, роза  
Сърце: лилия, гардения, палмово 
дърво, нарцис  
Основа: касис, мускус, дъбов мъх 

PURE 132
100132 | 
Характер: 
уникален, интензивен 
Ароматни нотки: 
Глава: джинджифил, кардамон, пипер, 
портокал  
Сърце: тубероза, кокосов орех, 
гардения, божур  
Основа: амбра, мускус 

PURE 183
100183 | 
Характер: 
ексцентричен, силен 
Ароматни нотки: 
Глава: червена боровинка, розов пипер, 
дърво тамаринд  
Сърце: черна теменужка, какао, роза, 
кукуряк  
Основа: пачули, ванилия, дърво масоя

PURE 239
100239 | 
Характер: 
вибриращ, интензивен
Ароматни нотки: 
Глава: кардамон, розов пипер, 
мандарина 
Сърце: ирис, камбанка, цейлон чай 
Основа: кедрово дърво, ветивер, 
мускус

PURE 434
100434 | 
Характер: 
дързък, пристрастяем 
Ароматни нотки: 
Глава: портокал, грейпфрут, женско биле  
Сърце: роза, портокалов цвят, момина 
сълза, ирис  
Основа: сандалово дърво, ванилия, 
мускус

PURE 444
100444 | 
Характер: 
съблазнително, изненадващо, топло
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, круша, сладък 
портокал 
Сърце: роза, ирис, виолетка, иланг-
иланг 
Основа: ванилия, мускус, пачули, кафе

PURE 446
100446 | 
Характер: 
непокорен, чувствен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, ябълка, зюмбюл, 
петигрен 
Сърце: портокалов цвят, жасмин, 
тубероза, роза 
Основа: кедър, ванилия, мускус, 
кашмир, сух кехлибар, хелиотроп

PURE 487
100487 | 
Характер: 
фантазия, чувствен, изкусителен
Ароматни нотки: 
Глава: розов пипер, малина, касис, 
ябълка 
Сърце: роза, божур, карамфил, 
перуника 
Основа: пачули, сандалово дърво, 
мускус, ванилия

PURE 489
100489 | 
Характер: 
футуристичен, ексцентричен
Ароматни нотки: 
Глава: зелени листа, анасон, касис 
Сърце: портокалов цвят, водни нотки, 
момина сълза, кашмирено дърво 
Основа: кедрово дърво, пачули, боб 
тонка, амбра 
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ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ФЛОРАЛНА НОТКА 

PURE 09
100009 | 
Характер: силно запомнящ се, магичен 
Ароматни нотки: 
Глава: теменужка, кардамон, зелени 
плодове  
Сърце: бадем, жасмин  
Основа: ванилия, мускус

PURE 101
100101 | 
Характер: 
изтънчен, незабравим 
Ароматни нотки: 
Глава: портокалов цвят, круша  
Сърце: джинджифил, тамян  
Основа: сандалово дърво, ванилия, 
мед, мускус

PURE 257
100257 | 
Характер: 
изящен, изненадващ 
Ароматни нотки: 
Глава: роза, орлови нокти, мандарина  
Сърце: маргаритка, жасмин  
Основа: мускус, пачули

PURE 431 
100431 | 
Характер: 
дързък, чувствен, примамващ 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, ябълка  
Сърце: жасмин, момина сълза  
Основа: тонка боб, мускус

PURE 436
100436 | 
Характер: 
чаровен, бунтарски 
Ароматни нотки: 
Глава: кокосов орех, лешник, момина 
сълза  
Сърце: портокалов цвят, роза  
Основа: кашмирово дърво, ванилия, 
кехлиба

PURE 440
100440 | 
Характер: 
сложни, чувствени, запомнящи се
Ароматни нотки: 
Глава: касис, лешник, праскова, ревен 
Сърце: оранжев цвят, карамел, кокос 
Основа: пачули, мускус

PURE 441
100441 | 
Характер: 
пресни, освободени
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот портокал, лавандула, 
иланг-иланг 
Сърце: жасмин, ирис 
Основа: ванилия, сандалово дърво, 
мускус

PURE 442
100442 | 
Характер: 
топла, пикантна, интригуваща 
Ароматни нотки: 
Глава: роза, портокалов цвят, круша 
Сърце: жасмин, праскова 
Основа: пачули, кедрово дърво

PURE 492
100492 | 
Характер: 
светъл, прахообразен
Ароматни нотки: 
Глава: ревен, нарцис 
Сърце: бадеми, мляко 
База: кашмир, кедър

PURE 717 
100717 | 
Характер: 
примамлив, непокорен
Ароматни нотки: 
Глава: черен пипер, свежи цветя, воден 
мускус 
Сърце: жасмин, бял мускус 
Основа: сандалово дърво, кашмир, 
замразен мускус

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 26
100026 | 
Характер: 
затоплящ, обгръщащ 
Ароматни нотки: 
Глава: гуава, малина, бергамот, кокос  
Сърце: водна лилия, роза, пипер, 
магнолия  
Основа: сандалово дърво, ванилия, 
кафе, карамел

PURE 448
100448 | 
Характер: 
изненадващ, съблазнителен, с намек 
за сладост
Ароматни нотки: 
Глава: венчелистчета на роза, шафран, 
бяла гора 
Сърце: едролистен жасмин, слива, 
плосколистна ванилия 
Основа: ветивер, кехлибар, мускус

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE 24
100024 | 
Характер: 
екзотичен, много пикантен 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, кимион и карамфил  
Сърце: манго, хелиотроп, кардамон, 
иланг-иланг  
Основа: мускус, ванилия, амбра

PURE 173
100173 | 
Характер: 
фантастичен, скептичен 
Ароматни нотки: 
Глава: анасон, женско биле  
Сърце: дърво джакаранда, горчив 
бадем  
Основа: сандалово дърво, мускус, мъх

PURE 177
100177 | 
Характер: 
събужда желанието, топъл 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, дафинов лист, розов 
пипер  
Сърце: шафран, портокалов цвят  
Основа: тамян, ванилия, сандалово 
дърво

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 12
100012 | 
Характер: 
хипнотизиращ, съблазняващ 
Ароматни нотки: 
Глава: пасифлора  
Сърце: жасмин, гардения  
Основа: ванилия, клен, ветивер

PURE 32
100032 | 
Характер: 
очарователен, тайнствен 
Ароматни нотки: 
Глава: пъпеш, кокосов орех, мандарина, 
захарен памук  
Сърце: къпина, манго, синя слива, мед  
Основа: ванилия, шоколад, карамел

PURE 98
100098 | 
Характер: 
свеж, фин 
Ароматни нотки: 
Глава: касис, бергамот, лимон  
Сърце: жасмин, момина сълза, роза  
Основа: сандалово дърво, кедър, 
кехлибар

PURE 237
100237 | 
Характер: 
провокативен, флиртуващ
Ароматни нотки: 
Глава: екзотичен плод, касис 
Сърце: божур, жасмин, слива 
Основа: ванилия, мускус, амбра

PURE 413
100413 | 
Характер: 
много сладък, леко закачлив 
Ароматни нотки: 
Глава: касис, круша  
Сърце: ирис, жасмин, портокалов цвят  
Основа: шоколадови пралини, пачули, 
ванилия

PURE 
Perfume

PURE 426
100426 | 
Характер: 
удебелен, пристрастяващ
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, нероли 
Сърце: оранжев цвят, малина, жасмин 
Основа: пачули, ванилия, кашмирено 
дърво

50 ml | Есенция: 20%
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С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 05
100005 | 
Характер: 
интригуващ, модерен 
Ароматни нотки: 
Глава: фрезия, гардения  
Сърце: сандалово дърво, роза, 
кориандър  
Основа: ванилия, ветивер, пачули

PURE 16
100016 | 
Характер: 
страхотен, очарователен 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, круша, зелени нотки  
Сърце: орхидея  
Основа: пачули, карамел

PURE 34
100034 | 
Характер: 
свободен, радостен 
Ароматни нотки: 
Глава: ирис, ананас, зюмбюл, розов 
пипер  
Сърце: жасмин, лимон  
Основа: ванилия, ветивер, мускус

PURE 80
100080 | 
Характер: 
изненадващ, апетитен 
Ароматни нотки: 
Глава: ягодово сорбе, череша, ананас  
Сърце: карамелизирани пуканки, 
теменужка, роза  
Основа: мускус, амбра, пачули

PURE 372
100372 | 
Характер: 
изискан, класически, балансиран
Ароматни нотки: 
Глава: пачули, зелена ябълка, бергамот, 
лимон, розов пипер 
Сърце: сандалово дърво, роза, мускус 
Основа: праскова, касис, лилия, иланг-
иланг, кехлибар

ЦИТРУСОВИ 
свежи и стимулиращи

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 419
100419 | 
Характер: 
оптимистичен, всекидневен 
Ароматни нотки: 
Глава: цитрусови плодове, грейпфрут, 
бергамот, водни нотки, ароматна диня, 
пъпеш, праскова  
Сърце: дървесни нотки, жасмин, 
момина сълза  
Основа: мускус, амбра

С НОТКА НА ЛИМОН

PURE 33
100033 | 
Характер: 
освежаващ, игрив 
Ароматни нотки: 
Глава: манго, сицилиански лимон, 
ябълка  
Сърце: жасмин, бамбук, бяла роза  
Основа: кедър, амбра

С НОТКА НА МАНДАРИНА

PURE 23
100023 | 
Характер: 
чувствен, с малко сладост 
Ароматни нотки: 
Глава: момина сълза, червен портокал  
Сърце: мандарина, жасмин, роза  
Основа: ванилия, сандалово дърво, бял 
мускус

С ПОРТОКАЛОВА НОТКА

PURE 06
100006 | 
Характер: 
ефирен, дискретен 
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, бергамот, мента  
Сърце: портокал, зелен чай  
Основа: дъбов мъх, амбра

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE 484
100484 | 
Характер: 
сияен и едновременно 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, портокал,  
индийско орехче, карамфил 
Сърце: портокалов цвят, жасмин, 
тубероза, лавандула  
Основа: ванилия, лабданум, пачули, 
сандалово дърво

ШИПРОВИ 
примамливи и изкусителни

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE 432
100432 | 
Характер: 
шикозен, грациозен 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, бергамот, зелени 
нотки  
Сърце: роза, жасмин  
Основа: дървесни, мускусни нотки

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 18
100018 | 
Характер: 
сияен, съблазнителен 
Ароматни нотки: 
Глава: портокал, портокалов цвят  
Сърце: роза, жасмин, иланг-иланг  
Основа: бял мускус, ветивер, тонка боб, 
ванилия

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE 703
100703 | 
Характер: 
свежи, светли и радостни
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, касис, червена боровинка, 
чаени листа 
Сърце: водна лилия, бял божур 
Основа: ванилия, пачули, мускус

С ФЛОРАЛНА НОТКА 

PURE 241
100241 | 
Характер: 
съблазнителен, неограничен, 
грациозен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, портокал 
Сърце: иланг-иланг, казабланска лилия, 
портокалов цвят 
Основа: сандалово дърво, кехлибарена 
смола, ванилия

50 ml | Есенция: 20%
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ОРИЕНТАЛСКИ 
силни и необуздани

С ФУЖЕРНИ НОТКА

PURE 494
100494 | 
Характер: 
прозрачен, светъл
Ароматни нотки: 
Глава: портокал, канела 
Сърце: ирис, ветивер, кестен 
База: кашмир, боб тонка

PURE 496
100496 | 
Характер: 
мощен, но свеж
Ароматни нотки: 
Глава: ябълка, черен пипер, бергамот 
Сърце: канела, кардамон 
База: мускус, ветивер, кестен

С ЦИТРУСОВИ НОТА

PURE 495
100495 | 
Характер: 
прозрачен, привлекателен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина 
Сърце: кокосова вода 
База: кехлибар

50 ml | Есенция: 20%

PURE 
Perfume

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ЦИТРУСОВИ НОТА

PURE 497
100497 | 
Характер: 
позитивен, елегантен
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, мандарина, лимон, 
черен пипер 
Сърце: хвойна, кедър, лют червен 
пипер, здравец 
База: пачули, ветивер, мъх, ДЪРВЕСНИ 
и кехлибарени нотки

ШИПРОВИ
примамливи и изкусителни 

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 498
100498 | 
Характер: 
прозрачен, надежден
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, пъпеш, смола елеми, 
ананас, портокал, касис, лимон, ябълка, 
розов пипер 
Сърце: роза, момина сълза, абсент, 
лавандула, кардамон 
База: кедър, мъх, кожа, хаитянски 
ветивер, пачули, сухо дърво, мускус
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ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ПИКАНТНА НОТКА 

PURE 224
100224 | 
Характер: 
сладък, съблазнителен 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, грейпфрут, трева  
Сърце: шафран, теменужка, индийско 
орехче, жасмин  
Основа: захарна тръстика, ванилия, 
амбра

PURE 466
100466 | 
Характер: 
секси, интригуващ, опушен 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, босилек, лавандула, 
портокал, лимон  
Сърце: ябълков цвят, хелиотроп, водни 
нотки, диня, карамфил  
Основа: мускус, кедрово дърво, тонка 
боб, сандал

PURE 719
100719 | 
Характер: 
прозрачен, изненадващ
Ароматни нотки: 
Глава: кипарис, кардамон 
Сърце: кашмир, градински чай 
Основа: нероли, кожа, пачули

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE 52
100052 | 
Характер: 
примамлив, енергичен 
Ароматни нотки: 
Глава: ябълка, бергамот, мента  
Сърце: жасмин, здравец, лавандула  
Основа: канела, карамфил, мускус

PURE 465
100465 | 
Характер: 
загатващ, ароматен 
Ароматни нотки: 
Глава: кардамон, бергамот, лимон, 
мента, портокал  
Сърце: градински чай, лавандула, 
портокалов цвят, тонка боб, горчив 
портокал  
Основа: сандалово дърво, ванилия, 
амбра, мускус

PURE 481
100481 | 
Характер: 
модерен, екстравагантен, непокорен
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, кипарис, свежи цветя 
Сърце: перуника, лавандула, светло 
дърво 
Основа: кехлибар, перуника, мускус

С НОТКА НА АМБЪР

PURE 64
100064 | 
Характер: 
изискан и чувствен 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, кедър, анасон  
Сърце: розмарин, цветчета от масли-
ново дърво  
Основа: мускус, гваяк, тонка боб

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 471
100471 | 
Характер: 
мистериозен, екстравагантен 
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, портокал  
Сърце: канела, тютюн, карамфил  
Основа: пачули, тонка боб, смирна

PURE 475
100475 | 
Характер: 
топла, привлекателна
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, мандарина, лимон, 
кардамон 
Сърце: лавандула, жасмин, циклама 
Основа: кедрово дърво, мускус, пачули, 
тонка

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 478
100478 | 
Характер: 
ободряващ, страстен, модерен
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, юзу, оранжево, зеле-
на ябълка 
Сърце: здравец, джинджифил, диня, 
канела, карамфил 
Основа: кедрово дърво, сандалово дър-
во, ветивер, кехлибар

PURE 482
100482 | 
Характер: 
стимулиращ, свеж, вълнуващ
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, жълта мандарина, 
ананас, ябълка, бергамот, зелени листа, 
грейпфрут 
Сърце: индийско орехче, черен пипер, 
шафран, джинджифил, портокалово 
дърво, кардамон 
Основа: ванилия, кедрово дърво, кех-
либар, сухо дърво, стирак, пачули, боб 
тонка, хаитянски ветивер

ЦИТРУСОВИ 
свежи и стимулиращи

С НОТКА НА ЛИМОН

PURE 57
100057 | 
Характер: 
огрян от слънце, магнетичен 
Ароматни нотки: 
Глава: синя слива, ябълка, бергамот  
Сърце: канела, розов пипер  
Основа: ванилия, ямайски ром

С ПОРТОКАЛОВА НОТКА

PURE 93
100093 | 
Характер: 
модерен, изпълнен с живот 
Ароматни нотки: 
Глава: ананас, розмарин, бергамот  
Сърце: циклама, лавандула, жасмин, 
джинджифил  
Основа: дъбов мъх, бръшлян

С НОТКА НА МАНДАРИНА

PURE 134
100134 | 
Характер: 
освежаващ, пленителен 
Ароматни нотки: 
Глава: горчив портокал, лимон, бер-
гамот  
Сърце: розмарин, морска трева, 
теменужка  
Основа: пачули, кедър, амбра

PURE 452
100452 | 
Характер: 
силно освежаващ, искрящ 
Ароматни нотки: 
Глава: алдехид, мента, цитрусови пло-
дове, водни нотки  
Сърце: нероли, кедър, пипер, кипарис  
Основа: боб тонка, ванилия, ветивер

PURE 
Perfume

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 718
100718 | 
Характер: 
динамичен, харизматичен
Ароматни нотки: 
Глава: портокал, лимон, алдехидни 
нотки 
Сърце: ябълка, кардамон, жасмин 
Основа: ветивер, кедрово дърво, 
мускус

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE 721 
100721 | 
Характер: 
отворен, положителен, борбен
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, пъпеш, портокал, 
лимон, лавандула, градински чай, 
зелена ябълка 
Сърце: кориандър, жасмин, фрезия, 
кардамон, канела, черен пипер 
Основа: боб тонка, кедрово дърво, 
кехлибар, мускус, лавдан

50 ml | Есенция: 20%
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Perfume

С НОТКА НА АМБРА  
И МУСКУС

PURE 110
100110 | 
Характер: 
малко прибързан, бунтарски 
Ароматни нотки: 
Глава: лавандула, бергамот, кардамон  
Сърце: портокалов цвят, момина сълза  
Основа: мускус, амбра, ванилия

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE 490
100490 | 
Характер: 
смел, характерен, чувствен
Ароматни нотки: 
Глава: хвойна, бергамот, червен 
портокал 
Сърце: червена мащерка, индийско 
орехче, градински чай 
Основа: мускус, пачули, дъбов мъх

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE 704
100704 | 
Характер: 
свеж, привлекателен, упорит
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, джинджифил, ябълка 
Сърце: морски бриз, лавандула, 
мушкато 
Основа: ветивер, боб тонка, кедрово 
дърво, кехлибар

PURE 705
100705 | 
Характер: 
топъл, очарователен, чист
Ароматни нотки: 
Глава: водни нотки, пикантни нотки, 
плодови нотки 
Сърце: флорални нотки, дървесни 
нотки, зелени нотки 
Основа: мускус, амбра, мъх

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ПЛОДОВА НОТКА 

PURE 55
100055 | 
Характер: 
лек и елегантен 
Ароматни нотки: 
Глава: кориандър, ябълка  
Сърце: тамян, сечуански пипер  
Основа: ванилия, дървесни нотки

PURE 472
100472 | 
Характер: 
изразителен, луксозен 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, касис, лайм  
Сърце: ябълка, ананас, розмарин, 
елеми смола  
Основа: мускус, пачули, кедър

PURE 479
100479 | 
Характер: 
свеж, дързък, изискан
Ароматни нотки: 
Глава: Сицилиански бергамот, 
италиански лимон 
Сърце: листа от виолетки, здравец, див 
жасмин 
Основа: бял мускус, дъбов мъх, 
кедрово дърво

С ЦИТРУСОВА НОТКА 

PURE 457
100457 | 
Характер: 
свеж, минималистичен 
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, мандарина, водни 
нотки  
Сърце: жасмин, дафинов лист  
Основа: амбра, пачули, дъбов мъх

PURE 474
100474 | 
Характер: 
независим, привлекателен 
Ароматни нотки: 
Глава: мента, лимон  
Сърце: кардамон, здравец, морски 
нотки  
Основа: кедър, мускус, пачули, 
сандалово дърво

С НОТКА ГУРМЕ

PURE 720 
100720 | 
Характер: 
уникален, апетитен, кокетен
Ароматни нотки: 
Глава: ананас, пелин, лавандула 
Сърце: джинджифил, кокос, черен 
пипер, пикантни нотки 
Основа: ванилия, мъх, кедрово дърво, 
сухо дърво, гурме нотки

ШИПРОВИ
примамливи и изкусителни

С ДЪРВЕСНА НОТКА 

PURE 56
100056 | 
Характер: 
разпалва сетивата, вибриращ 
Ароматни нотки: 
Глава: грейпфрут, лавандула, индийско 
орехче, орлови нокти  
Сърце: малина, хелиотроп, карамфил  
Основа: кедър, смола, хвойн

ФУЖЕРНИ 
съблазнителни и класически

С НОТКА НА ПАПРАТ

PURE 43
100043 | 
Характер: 
енергичен, привличащ окото
Ароматни нотки: 
Глава: мандарина, кумкуат, розов пипер  
Сърце: кориандър, фрезия, кардамон  
Основа: аромат на кожа, дърво 
джакаранда

PURE 135
100135 | 
Характер: 
изненадващ, интензивен 
Ароматни нотки: 
Глава: горчив портокал, мандарина  
Сърце: сантолина, морска трева  
Основа: амбра, дървесни нотки

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА

PURE 54
100054 | 
Характер: 
тайнствен, свеж 
Ароматни нотки: 
Глава: мента, бергамот, ром  
Сърце: кедър, градински чай, лавандула  
Основа: дъбов мъх, ветивер, велур

50 ml | Есенция: 20%

PURE 473
100473 | 
Характер: 
свеж, аристократичен, бунтарски 
Ароматни нотки: 
Глава: бергамот, розов пипер  
Сърце: кехлибар, лавандула  
Основа: пачули, ветивер, сухо дърво

PURE 480
100480 | 
Характер: 
любопитен, хармоничен, тайнствен
Ароматни нотки: 
Глава: лимон, бергамот, нероли 
Сърце: здравец, зюмбюл, лавандула, 
мъдрец от кашкавал, невен 
Основа: кедрово дърво, тонка боб, 
амбра, дъбов мъх, мускус

PURE 483
100483 | 
Характер: 
зрял, уравновесен, ретро
Ароматни нотки: 
Глава: ябълка, мандарина, портокал, 
канела, градински чай 
Сърце: лавандула, пачули, розмарин 
Основа: сандалово дърво, маслинено 
дърво
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081) 
173 (507173)

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ: 
52 (507052) 
134 (507134) 
472 (507472) 
473 (507473)

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
18 (506018) 
20 (506020) 
33 (506033) 
81 (506081) 
173 (506173)

Парфюмен ПАРФЮМЕН

PERFUMED SHOWER GEL

Перфектно почиства тялото, оставяйки върху 
него аромата на най-красивия парфюм. 

 ▪ глези сетивата с копринената си 
консистенция 

 ▪ съдържа пантенол с овлажняващи и 
регенериращи свойства

300 ml

Парфюмен  
БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
PERFUMED BODY BALM

Обгръща кожата с роса от най-красивия парфюм. 
Съдържа хидратиращи и силно регенериращи 
съставки.   

 ▪ с витамини Е, В5 и алантоин

300 ml
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Парфюмен  
ПАРФЮМЕН

Парфюмен 
БАЛСАМ ЗА 
ТЯЛО

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
18 (507018.02) 
20 (507020.02)

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ: 
472 (507472.02) 
473 (507473.02)

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
18 (506018.02) 
20 (506020.02) 
33 (506033.02)

PERFUMED  
SHOWER GEL 50 ml

PERFUMED  
BODY BALM 50 ml

ИДЕАЛЕН  
ЗА ЪТУВАНЕ

За да пробвате или да вземете с 
Вас на път. 

 ▪ налични от юни 

50 ml 

МИНИ 
ПРОДУКТИ
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PHEROMONE 
Perfume

50 ml | Есенция: 20%

GOLD | 920045 | 

SILVER | 920090 | 

ДАМСКИ

Феромоните са без мирис и 
се добавят към парфюмите, за 
да засилят стимулиращия им 
ефект. Това е тайно оръжие, 
чиято мисия е да увеличи вашата 
привлекателност и да укрепи 
самоувереност.

МЪЖКИ

FLIRT
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

SEDUCTION
52 110 473
120052 120110 120473

FASCINO
34 413
120034 120413

SELF-CONFIDENCE
56 135 457
120056 120135 120457

CHARM
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

SUCCESS
64 134 472
120064 120134 120472

PHEROMONES

Преносимо 
парфюмно 
ШИШЕНЦЕ
TRAVEL VIAL

Сега любимият ви парфюм може да е винаги 
с вас дори когато пътувате с малко багаж. 
Удобно и шик. Пулверизаторът със стъклен 
флакон за повторно пълнене държи любимия 
ви аромат в безопасност при пътувания. В 
елегантен матов алуминиев контейнер.

ВИСОЧИНА: 9,5 cm | 8 ml
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INTENSE Perfume

ФЛОРАЛНИ
чувствени и романтични

С ПЛОДОВА НОТКА 
INTENSE 10 | 110010 | 
Аромат, който провокира

INTENSE 17 | 110017 | 
Силата на съблазняването

INTENSE 25 | 110025 | 
Очарователна композиция

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА 
INTENSE 20 | 110020 | 
Експлозия от страст 

INTENSE 97 | 110097 | 
Винаги стилна

INTENSE 489 | 110489 | 
Дъх на модерност

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА 
INTENSE 81 | 110081 | 
Свеж и лек

СЪС НОТКА НА АЛДЕХИД 
INTENSE 21 | 110021 | 
Класически

ЦИТРУСОВИ
свежи и стимулиращи

С НОТКА НА ЛИМОН 
INTENSE 33 | 110033 | 
Освежаващ и енергичен

С НОТКА НА МАНДАРИНА 
INTENSE 23 | 110023 | 
Романтика & наслада

ШИПРОВИ
примамливи и изкусителни

С ДЪРВЕСНА НОТКА 
INTENSE 56 | 110056 | 
Определено модерен

С НОТКА НА АМБРА И 
МУСКУС
INTENSE 110 | 110110 | 
Освободен, мъжествен и смел

ФУЖЕРНИ 
съблазнителни и класически

С НОТКА НА ПАПРАТ 
INTENSE 43 | 110043 | 
Антидот до отегчение

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА
INTENSE 473 | 110473 | 
Душата на бунтовника

ОРИЕНТАЛСКИ 
силни и необуздани

С ФЛОРАЛНА НОТКА 
INTENSE 52 | 110052 | 
Дефиницията за мъж от двадесет и първи век

С НОТКА НА АМБРА
INTENSE 64 | 110064 | 
Силата на елегантността

ШИПРОВИ
примамливи и изкусителни

С ПЛОДОВА НОТКА 
INTENSE 05 | 110005 | 
Събужда сетивата

INTENSE 16 | 110016 | 
Изкусителна сладост 

С ДЪРВЕСНА НОТКА 
INTENSE 18 | 110018 | 
Малка провокация

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ФЛОРАЛНА НОТКА 
INTENSE 09 | 110009 | 
Открийте тайната

INTENSE 436 | 110436 | 
Носи самочувствие

С ПЛОДОВА НОТКА 
INTENSE 98 | 110098 | 
Бизнес елегантност

INTENSE 413 | 110413 | 
Освободен

С ПИКАНТНА НОТКА 
INTENSE 173 | 110173 | 
Екзотично пътуване

50 ml

ДАМСКИ 
ЕСЕНЦИЯ: 30% 

МЪЖКИ 
ЕСЕНЦИЯ: 24% 

ЦИТРУСОВИ 
свежи и стимулиращи

С НОТКА НА МАНДАРИНА
INTENSE 134 | 110134 | 
Същността на лекотата

ДЪРВЕСНИ 
изискани и с класа

С ПЛОДОВА НОТКА
INTENSE 472 | 110472 | 
Впечатляващ характер

С ЦИТРУСОВА НОТКА
INTENSE 457 | 110457 | 
Стимулира активността 

Одеколон (3-5%)

Eau de Toilette (до 16%)

Eau de Parfum (16%)

Парфюм (20%)

INTENSE (24-30%)
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ: 
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

НАЛИЧНИ АРОМАТИ: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)

Парфюмирана  
МЪГЛА  
за тяло

PERFUMED BODY MIST

Действа като морски бриз като 
осигурява незабавен освежаващ 
ефект. Оставя великолепен PURE 
аромат върху кожата.

 ▪ съдържа отличен емолиент 
- диспергирано във вода 
кокосово масло с грижовен 
ефект

 ▪ идеална за горещи дни като 
алтернатива на парфюмите

150 ml 

БЕЗАРОМАТЕН  
рол-он унисекс

FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Универсалният рол-он може да се 
комбинира с всеки парфюм. Осигурява 
дълготрайна защита срещу неприятните 
миризми. 

 ▪ за жени и мъже 

 ▪ не остава петна по дрехите 

 ▪ не съдържа алкохол

50 ml | 508000

Парфюмен рол-он  
ПРОТИВ изпотяване

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Благодарение на комбинация от вещества против изпотяване и 
ароматна композиция, осигурява усещане за комфорт и свежест. 

 ▪ елиминира резултатите от прекомерно изпотяване

 ▪ не оставя петна по дрехите

 ▪ не съдържат алкохол

 ▪ широка гама от аромати

50 ml 
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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 | 

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 | 
718457 | PURE 457 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 | 

Ароматизирани  
пръчици  
HOME RITUAL
ЕСЕНЦИЯ HOME RITUAL

Те ви позволяват да изпитвате 
един изключителен ароматен 
домашен ритуал всеки ден. 
Позволете си малко лукс с 
уникалните аромати в красива 
обстановка.

 ▪ изисканите композиции 
АРОМАТИЗИРАНИ ПРЪЧИЦИ 
ще изпълнят стаята ви с 
уникален, дълготраен аромат

 ▪ елегантен дизайн

 ▪ дълготраен – до 70 дни

100 ml

Престижната линия PURE HOME впечатлява не само с уникалния аромат, 
но и с изключително стилния дизайн. Избрахме най-красивите ароматни 
композиции, които ще ви позволят да създадете невероятен ароматен 
домашен ритуал, за да поглезите сетивата на вашето семейство и да 
очаровате всички ваши гости.

СТИЛЕН ДИЗАЙН, 
УНИКАЛЕН АРОМАТ

Ритуалният аромат за дома е уникална комбинация от ценна ароматна 
композиция и стилен дизайн. Той ще ви даде възможност за един 
изключителен ароматен домашен ритуал, който ще зарадва сетивата ви и 
ще ви отведе в магически свят,  ухаещ на съвършенство.
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
719472 | PURE 472 | 

ДОМАШЕН РИТУАЛ  
ароматна свещ

HOME RITUAL  
ЕСЕНЦИЯ CANDLE

Със завладяващ аромат и 
най-висок стандарт за качество. 
Той въвежда чувствено 
настроение в стаята, като в 
същото време е привлекателна 
декорация за всеки интериор. 
Съдържа парафин, произведен 
в модерен процес на 
хидрообработка, който 
отговаря на строгите изисквания 
на германските RAL стандарти.

 ▪ време на изгаряне: 35 до 40 
часа 

 ▪ потопен в елегантна чаша 

 ▪ с вечните парфюми PURE 

150 g

PURE 489 | 719815

Представете си идеални 
пропорции на цветя и 
ориенталски аромати в една свещ. 
Свещта PURE 489 е футуристична 
композиция на друго ниво 
екстравагантност.

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
PURE 32 | 719816

Сладко, свежо и плодово - по този 
начин Може да се опише свещ 
PURE 32. Очаровайте интериора 
си и изненадайте гостите с 
невероятни и незабравим аромат.

PURE 33 | 719817

Невероятна и уникална 
комбинация от пресни плодове, 
бамбук и цветя, които освежават 
стаята ви в една PURE 33 свещ. 
Създайте жизнена аура във вашия 
интериор.

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
PURE 473 | 719818

Търсите свеж аромат с лавандула, 
но бунтарски в същото време? 
Свещта PURE 473 е за вас. 
Направете вашето място 
интригуващо и открийте неговото 
съвършенство в ежедневието.

Преди всяко запалване изрежете фитила на височина около 5 мм, така че 
пламъкът да бъде стабилен и свещта да не пуши. Изгорете я за 3 до 4 часа 
- това ще предотврати тунелиране (восъкът ще се стопи равномерно), а 
също така ще позволи на свещта да освободи пълната гама от аромати.

КАК ДА ЗАПАЛИТЕ 
ПРАВИЛНО СВЕЩТА 

Home Ritual ароматизирани свещи отговарят на строгите изисквания на 
германския RAL стандарт по отношение на:

 ▪ интензивност на аромата

 ▪ оптимално изгаряне

 ▪ качество на фитила - здрав памучен фитил с подходяща дебелина, 
устойчив на чупене и напояване

 ▪ минимално тлеене, което не замърсява дихателните пътища

 ▪ намалени сажди, което гарантира, че свещта изглежда красива, когато 
се използва

НАЙ-ВИСОКИЯ
СТАНДАРТ
ЗА КАЧЕСТВО
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MELT WAX 472 
719844 | 

1

MELT WAX 18 
719842 | 

2

MELT WAX 413 
719843 | 

3

1

3

2

HOME RITUAL MELT WAX

АРОМАТИЗИРАНИТЕ ВОСЪЧНИ 
ПРЪЧКИ HOME RITUAL  изпълват 
интериора на вашия дом с 
красив аромат. Благодарение на 
уникалните ароматни композиции, 
те правят още по-приятно 
прекарването на време у дома. 
Восъчните пръчки са изработени 
от екологично чисти суровини с 
най-високо качество и са полезни 
не само за членовете на вашето 
домакинство, но и за околната 
среда

75 g

Домашни ритуали  
РАЗТОПЕН  
ВОСЪК
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АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23 |  
708019 | PURE 33 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 | 

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 
708051 | PURE 18 |  
708050 | PURE 20 |  
708059 | PURE 489 | 

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:  
708088 | PURE 473 |  
708049 | PURE 472 | 

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 

ОСВЕЖИТЕЛ за въздух
AIR FRESHENER 

Оригиналната композиция 
на аромата мирише толкова 
красиво, колкото и любимите ви 
PURE и PURE ROYAL парфюми. 
Постепенно освобождава отделен 
аромат. 

 ▪ с удобна еластична лента за 
закачане 

 ▪ идеален за различни 
интериори, напр. дом, офис 
или кола

9,5 g, 10,5 g

Ароматизатори  
ЗА ГАРДЕРОБ
WARDROBE ЕСЕНЦИЯ

Ароматизатор за гардероб Уникални парфюмни композиции във 
вашия гардероб, спалня и офис.

 ▪  постепенно освобождава аромата

14,2 g, 15,2 g

ПАРФЮМНА 
течност за гладене
PERFUMED IRONING LIQUID

Това ще ви позволи да се насладите на 
гладенето. За да направите дрехите си 
приятно ароматизирани, просто добавете 
около 5 мл течност в ютията ви. Предлага 
се в три невероятни вариации.

 ▪ придава на дрехите приятна миризма

100 ml



Personal care products tailored 
to your needs

Your skin requires special attention due to stress, air pollution and the 
changing climate. The fast pace of life makes it easy for us to neglect it. 

That is why we have developed care products which, thanks to the carefully 
selected and concentrated ingredients, will nourish and regenerate your 
skin every day. It will become radiant and healthy like after the best spa 
treatments. The wide range of our products will ensure comprehensive 

skincare that will not only soothe your body but also be a true pleasure and 
relaxation for you.
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ТОНЕР ГЕЛ  
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ
ANTI-AGEING GEL TONER 

 ▪ с щадяща формула без алкохол

 ▪ нелепкавата формула не оставя неприятно 
усещане за опъване на кожата

 ▪ освежава и изглажда кожата

150 ml | 512001 |

БЛЕСТЯЩО  
ОЛИО ЗА ТЯЛО
SHIMMERING BODY OIL 

 ▪ благодарение на златните частици красиво 
подчертава тена на кожата

 ▪ съдържа ценен коктейл от подмладяващи 
компоненти

 ▪ бързо се абсорбира от кожата, без да 
оставя мазно усещане

100 ml | 512006 |
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СКРАБ ЗА ЛИЦЕ  
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

НОЩЕН КРЕМ  
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

ANTI-AGEING FACE SCRUB 

 ▪ ефективно почиства и освежава кожата, като я прави по-гладка и нежно я 
изсветлява

 ▪ препоръчва се за всеки тип кожа, особено за суха и зряла кожа

50 ml | 512007 |  ANTI-AGEING NIGHT CREAM

 ▪ с ресвератрол от червено грозде със силни 
антиоксидантни свойства

 ▪ обогатен с ниацинамид, намалява 
неравностите на кожата, изравнява тена ѝ и 
подобрява защитните ѝ бариерни функции

50 ml | 512004 | 

ОКОЛООЧЕН КРЕМ 
ПРОТИВ СТАРЕЕ

ДНЕВЕН КРЕМ  
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

ANTI-AGEING EYE CREAM

 ▪ бори се с признаците на стареене и умора

 ▪ съдържа бизаболол от лайка с регенериращи 
и успокояващи свойства

 ▪ може да се прилага сутрин и вечер

20 ml | 512002 | 

ANTI-AGEING DAY CREAM 

 ▪ спасение за кожата, която има нужда от стягане

 ▪ перфектно изглажда и възвръща еластичността на 
кожата

 ▪ съдържа подхранващо масло от ший и овлажняваща 
хиалуронова киселина

50 ml | 512003 | 
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E Regenerating 
& Nourishing 
Hand CREAM

Face  
SERUM

3 in 1 Facial 
CLEANSER

Moisturising Body  
BALM

Anticellulite Body 
BALM

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

Created to answer the needs of dry, 
damaged skin of hands exposed to 
harmful external factors. Intensively 
nourishes, smoothes the skin of 
hands and improves the condition of 
nails giving them a healthy and well-
groomed look.

 ▪ formula based on beta-glucan, 
rice oil, castor oil, allantoin

50 ml | 513007 | 

FACE SERUM

Recommended for regular use 
instead of cream, especially in the 
morning and evening, as well as 
topically on areas of the face and 
body that require special treatment.

 ▪ innovative, intensively acting 
cosmetic

 ▪ recommended for sensitive, 
tired and dry skin

 ▪ for every skin type

30 ml | 513002 | 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Exceptionally light formula with 
a light texture. It perfectly removes 
even waterproof makeup. Effectively 
removes dirt, and tones the skin 
leaving your face smooth and 
nourished.

 ▪ the power of ingredients: oat 
beta-glucan, panthenol, sweet 
almond oil, vitamin E, witch 
hazel hydrolat, rose water from 
damask rose

 ▪ does not require rinsing

200 ml | 513001 | 

MOISTURISING BODY BALM

Moisturises and nourishes the skin giving it firmness and 
elasticity.

 ▪ with triglycerides of caprylic and capric acid, which 
strengthen the skin's lipid barrier, gently nourish and 
prevent water loss

 ▪ for every skin type

300 ml | 513008 | 

ANTICELLULITE BODY BALM

Contains a unique Anticellulite Forte complex that 
shapes the body and strengthens tissues. If used 
regularly, it gradually reduces the effect of the so-called 
‘orange-peel’ skin. 

 ▪ visibly shapes thighs, hips, buttocks and abdominal 
areas

 ▪ with the Centella Asiatica extract, which stimulates 
the production of collagen and elastin restoring 
skin's proper density and elasticity and preventing 
the formation of stretch marks

300 ml | 513009 | 

EFFECTIVENESS OF 
β-GLUCAN 

CONFIRMED BY  
NUMEROUS STUDIES

 ▪ provides the skin with optimum moisture 

 ▪ stimulates collagen production and so it has rejuvenating and anti-ageing 
properties 

 ▪ regenerates dry skin, soothes irritations, facilitates the healing processes

 ▪ tightens and makes the skin more elastic, firmer and smoother

 ▪ it is a natural factor protecting against UV radiation
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NATURAL BODY PUDDING
• овлажнява и прави кожата 

по-гъвкава, възвръщайки 
младежкия й вид

• с масло от авокадо, което 
прави кожата по-стегната

200 ml | 515007 |

НАТУРАЛЕН 
ПУДИНГ ЗА 
ТЯЛО

NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB
• почиства, озарява и 

подмладява кожата
• с бадемово масло, 

предотвратяващо появата на 
стрии

200 ml | 515006 |

НАТУРАЛЕН СКРАБ 
ЗА ТЯЛО СЪС 
ЗАХАРNECTAR BODY WASH

• с екстракт от мед, млечна 
киселина и алантоин, които 
перфектно овлажняват 
тялото

• с екстракт от опунция, круша 
и пасифлора

220 ml | 515005 |

ДУШ НЕКТАР 
ЗА ТЯЛО

ЗАХАРЕН СКРАБ 
ЗА ТЯЛО
SUGAR BODY SCRUB
• с арганово масло, което 

предпазва кожата от 
изсушаване и забавя 
процесите на стареене

• с масло от сладък бадем с 
укрепващи свойства, богато 
на магнезий, калий, цинк и 
витамини: E, PP и B комплекс

150 ml | 515003 |

ПУДИНГ ЗА 
ТЯЛО 
BODY PUDDING
• с масло от сладък бадем 

и екстракт от мед, които 
осигуряват перфектна 
хидратация

• с масло от шеа, което 
подхранва кожата

130 ml | 515004 |

СЪСТАВКИ 
С НАТУРАЛЕН 

ПРОИЗХОД

96%

СЪСТАВКИ 
С НАТУРАЛЕН 

ПРОИЗХОД

99%



271270

AL
O

E 
VE

RA

A
LO

E 
V

ER
A

МАСКА ЗА КОСА
HAIR MASK
• подхранва, укрепва и 

защитава косата, като я прави 
гладка, блестяща и мека на 
допир

• лека формула и свеж, 
приятен аромат 

200 ml | 514012 |

FACIAL CREAM 
• съдържа масло от сладък 

бадем и витамин Е за 
забавяне на процесите на 
стареене

• с биоактивен екстракт от 
масло от ший за подсилване 
на защитната бариера на 
кожата 

50 ml | 514011 |

MULTIFUNCTIONAL GEL
• лесно се абсорбира и не оставя 

мазен филм
• с приятен, свеж аромат
• перфектен за лице, тяло и коса

200 ml | 514010 |

КРЕМ ЗА ЛИЦЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 
ГЕЛ

СЪДЪРЖА СОК ОТ 
АЛОЕ ОТ ОРГАНИЧНО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ
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RICH REVITALIZING 
FACIAL MASK
• съдържа екстракти от 

боровинка и касис, които 
осигуряват стягащ ефект и 
придават еластичност на 
кожата

• с масло от авокадо и масло 
от ший, които подхранват 
кожата и укрепват 
хидролипидния й слой 

50 ml | 514007 |

PEEL-OFF  
МАСКА ЗА ЛИЦЕ

БОГАТА 
РЕВИТАЛИЗИРАЩА 
МАСКА ЗА ЛИЦЕ

PEEL-OFF FACIAL MASK
• с успокояващ екстракт от 

жасмин и екстракт от кора 
на дърво Enantia chlorantha, 
който регулира секрецията 
на себум

• за нормална, комбинирана и 
мазна кожа 

50 ml | 514002 |

ПОЧИСТВАЩА 
ПЯНА ЗА ЛИЦЕ

ТОНИК  
ЗА ЛИЦЕ

ГЕЛ-КРЕМ  
ЗА ЛИЦЕ

FACIAL CLEANSING FOAM
• много ефективна (едно 

изпомпване = почистване на 
цялото лице)

• идеална за ежедневна грижа

150 ml | 514009 |

FACIAL TONER
• Възстановява правилното 

pH на кожата и осигурява 
необходимото ниво на влага

• с удобен пулверизатор
• без алкохол 

150 ml | 514003 |

FACIAL GEL-CREAM
• Бързо попива
• Интензивно овлажнява, 

подхранва и успокоява 
кожата

• перфектен за носене под 
грим 

50 ml | 514008 |
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ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАЩ  
ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ

ОСВЕЖАВАЩА 
МИЦЕЛАРНА ВОДА 3 В 1

УНИВЕРСАЛЕН  
ШАМПОАН ЗА КОСА

DEEP CLEANSING FACE GEL

 ▪ почиства, успокоява, придава свеж и сияен вид

 ▪ с екстракт от Азиатски Пенилист, глицерин, 
пантенол, алантоин, алое и витамин Е

220 ml | 501031 | 

REFRESHING MICELLAR LIQUID 3 IN 1

 ▪ почиства, овлажнява и успокоява 
раздразненията

 ▪ с екстракт от Азиатски Пенилист, алое и 
провитамин В5

UNIVERSAL HAIR SHAMPOO

 ▪ оставя косата приятна на допир с дълготрайна свежест

 ▪ с екстракт от Азиатски Пенилист, провитамин B5 и 
алантоин

220 ml | 501032 |  280 ml | 501033 | 

Н О В О
Н О В О

Н О В О
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CLEANSING ANTIBACTERIAL 
HAND GEL

 ▪ предотвратява разпространението 
на бактерии

 ▪ идеален на път, на работа и разходки

50 ml | 501022 | 

ПОЧИСТВАЩ 
АНТИБАКТЕРИАЛЕН  
ГЕЛ ЗА РЪЦЕ

COMPLETE 
CARE ДУШ ГЕЛ

ДЪЛБОКО 
ОВЛАЖНЯВАЩ 
ЛОСИОН ЗА 
ТЯЛО

COMPLETE 
CARE КРЕМ

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

 ▪ почиства, изглажда и 
предпазва от дехидратация

 ▪ с бадемово масло, пантенол и 
алантоин

250 ml | 501002 | 

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

 ▪ подхранва, тонизира, 
изглажда, успокоява, 
предпазва от сухота

 ▪ с бадемово и кокосово 
масло, пантенол, алантоин и 
бизаболол

250 ml | 501003 | 

COMPLETE CARE CREAM

 ▪ овлажнява и изглажда кожата 
на лицето, тялото и ръцете

 ▪ с масла от кокос и авокадо, 
пантенол, алантоин, витамини 
С и Е

30 ml | 501001 | 

УСПОКОЯВАЩ 
СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ 

SOOTHING FACE SERUM 
COMPLETE CARE

 ▪ минимизира появата на 
несъвършенства, подхранва, 
изглажда, овлажнява и 
успокоява

 ▪ с Calmosensine ™ липопептид, 
екстракт от Азиатска 
Пенилист, пребиотик Biolin 
P, ниацинамид, масло от 
гроздови семки, витамин 
Е, пропандиол, трехалоза и 
сквален

40 ml | 501026 | 
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ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ 
СПРЕЙ
INSTANT SANITIZER SPRAY
 ▪ бързосъхнеща формула, без 

лепкаво усещане

 ▪ ефективно дезинфекцира 
предмети от ежедневието, 
спортно оборудване и 
предпазни маски за лице

100 ml | 501027 | 

ОСВЕЖАВАЩ 
ГЕЛ ЗА РЪЦЕ

РЕГЕНЕРИРАЩ 
СЕРУМ ЗА РЪЦЕ

REFRESHING HAND GEL

 ▪ нежно почиства и подхранва 
кожата на ръцете,

 ▪ с добавени сок от алое вера и 
глицерин

 ▪ без неприятно лепкаво 
усещане

100 ml | 503043 |

REGENERATING 
HAND SERUM

 ▪ спасение за увредените и сухи 
ръце

 ▪ попива бързо, без да оставя 
мазен филм

 ▪ дерматологично тестван

100 ml | 501025 |

97IN
GR

ED
IENTS OF NATURAL ORIGIN

SMOOTHING HAND 
PEELING

 ▪ ексфолира мъртвата кожа 
и стимулира нейното 
обновяване

 ▪ с вулканичен перлит, смлени 
орехови черупки, пантенол, 
алантоин и триглицериди 

100 ml | 501005 | 

ИЗГЛАЖДАЩ 
ПИЛИНГ ЗА 
РЪЦЕ

ЕКСФОЛИРАЩ 
ПИЛИНГ ЗА 
КРАКА

EXFOLIATING FOOT PEEL

 ▪ ефективно премахва мазолите

 ▪ съдържа екстракти от мед, 
опунция, круша, маракуя, 
лимон, грозде и ананас

 ▪ оставя краката идеално 
гладки

 ▪ използвайте веднъж месечно

2 × 20 ml | 501024 | 

ОМЕКОТЯВАЩ 
СКРАБ ЗА 
КРАКА

SOFTENING FOOT SCRUB

 ▪ разработен с ексфолиращи, 
естествени гранули от 
кайсиеви костилки, орехови и 
бадемови черупки

 ▪ с освежаващ и релаксиращ 
екстракт от дива водна мента

75 ml | 501017 | 

Н О В О
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ПАСТА ЗА ЗЪБИ 
WHITENING

ПАСТА ЗА 
ЗЪБИ GUMS 
PROTECTION 

ПАСТА ЗА ЗЪБИ 
SENSITIVE

WHITENING TOOTHPASTE

 ▪ премахва обезцветяването и възвръща 
естествената белота

75 ml | 501008 | 

GUMS PROTECTION 
TOOTHPASTE

 ▪ успокоява, регенерира, 
предпазва

 ▪ осигурява отлична 
пародонтална профилактика

75 ml | 501007 | 

SENSITIVE TOOTHPASTE

 ▪ намалява дискомфорта, свързан с 
чувствителните зъби

 ▪ защитава зъбите и спомага да поддържате 
здрави венци

75 ml | 501006 | 

Е Ф Е К Т И В Н О 
Н А М А Л Я В А 

Д И С К О М Ф О Р Т А 
П О  В Р Е М Е  Н А 
К О Н С У М А Ц И Я
 Н А  Т О П Л А  И 

С Т У Д Е Н А  Х Р А Н А

В И Д И М
Е Ф Е К Т 

С Л Е Д  2 
С Е Д М И Ц И
У П О Т Р Е Б А

MILD MINT MOUTHWASH
 ▪ почиства старателно, осигурява дълготраен 

комфорт и усещане за свежест 

500 ml | 501028 | 

ВОДА ЗА УСТА 
МЕНТА
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АФТЪРШЕЙВ 
БАЛСАМ

ПЯНА ЗА 
БРЪСНЕНЕ

AFTERSHAVE BALM

 ▪ с подхранващо масло от 
макадамия

 ▪ с регенериращ пантенол

50 ml 

SHAVING FOAM

 ▪ с освежаващ екстракт от мента

 ▪ с аромат на парфюм PURE 134

250 ml | 516134 | 

ПРЕДЛАГА СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ АРОМАТИ:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)
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Изразете себе си

Гримът се използва още от древни времена, но ролите които играе, 
са толкова различни и разнообразни, колкото самата женска форма. 

Понякога това ни помага да подчертаем естествената си красота и да 
повишим самоувереността си, а понякога ни позволява да създадем 
съвсем нов образ, отразяващ настроението и положението, в което 
се намираме. Благодарение на фантастичната козметика Federico 
Mahora, гримът ви ще бъде в крак с модата. Не се страхувайте да 

експериментирате – играйте с цветовете и превърнете нанасянето на 
грим в забава.

Визуализациите на цветовете на козметичните продукти за грим са само с илюстративна цел. Действителните нюанси 
може леко да се различават от показаните на снимките. Това зависи от светлината, качеството на печата и настройките 

на монитора.
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PINK  
606088 | 

1

YELLOW  
606087 | 

2

НЕОНОВО СИЯ-
НИЕ
- ФЛУО-
РЕСЦЕНТНО
БОИ С ЧЕТКА
ЗА ЛИЦЕ И 
ТЯЛО

ПАЛИТА  
UV Neon Brights
UV NEON BRIGHTS PALETTE

Палитрата UV Neon Brights е невероятно 
изкушаваща палитра от бои за тяло, светещи 
под UV светлина. Създайте фестивален грим 
благодарение на специална формула, затворена 
в 5 уникални цвята. Силно пигментираните 
формули ще се разпръснат перфектно по 
тялото, а трайността на цвета и интензивността 
траят много часове. Разнообразието от 
цветове ще ви позволи да създадете уникална 
характеристика, добавяйки малко лудост към 
вашия грим. UV Neon Brights Palette е продукт 
изработен от екологично чисти съставки

1,1 g x 10

Цветът на обикновените пигменти зависи само от отразената светлина, но 
неоновите флуоресцентни пигменти съчетават явленията на излъчване на светлина, 
причинени съответно от ултравиолетовата светлина и стимулирането на отразената 
видима светлина. Възможно е да се получат ярки цветове с високи светлинни 
ефекти, лекота и наситеност. Силно концентрираните цветни прахове излъчват 
видима или невидима светлина в резултат на действието на светлина с къси вълни. 
Пигментираната повърхност трябва да бъде изложена на UV лампа или диод с 
ултравиолетова светлина, за да осигури специален светещ ефект. Най-важната 
характеристика на флуоресцентните цветове е, че те светят, ярки са и се забелязват 
много по-бързо от обикновените цветове.

СТОЙНОСТИ

 ▪ Тази неонова боя за тяло е идеалният аксесоар за партита, фестивали, вечери, 
обличане, излизане с приятели, клубове с UV светлина

 ▪ Всяка опаковка съдържа дъгова селекция от цветове в различни наситености и 
нюанси: червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, лилаво, розово

 ▪ За възрастни, тийнейджъри и деца

 ▪ Цветните пигменти, реагиращи на UV лъчи, са нетоксични и нерадиоактивни

 ▪ UV праховете са направени от вещества, които не вредят на околната среда или 
здравето на потребителя (дори могат да се използват от деца)

 ▪ UV пигментите не губят своите цветни свойства и интензивност с течение на 
времето. Пигментите се отличават с ярък цвят, силни флуоресцентни ефекти, 
добра дисперсия и големи фини частици

 ▪ Лесно се отстранява със сапун и вода

 ▪ Отлично съотношение цена / качество, тъй като малко боя стига за дълго

 ▪ Съдържание в чашата: около 1,1 г

ПРЕПОРЪКА

Боята най-често се нанася с пръсти, но може да се нанася и с четки или 
гъби. Без ограничение! Светещите неонови бои за тяло са базирани на 
флуоресцентни пигменти. 

Те са прахове във фино натрошено състояние с отчетлив цвят и фини 
частици. Въпреки това, за да се получи светещ ефект, пигментираната 
повърхност трябва да бъде изложена на UV лампа или диод с 
ултравиолетова светлина. Тъй като по-голямата част от сиянието, което 
виждаме, всъщност е отразена светлина, колкото по-ярък е цветът на 
фона, толкова по-ярко изглежда сиянието. Тя се основава на излъчването 
на светлинни вълни през възбудена молекула или атом, за които са 
отговорни фосфорите. Следователно флуоресценцията се класифицира 
като фотолуминесценция. Светлината се излъчва само когато пигментът 
е изложен на лъчите. Когато такива лъчи спрат да се излъчват, ефектът 
изчезва моментално. Цветът остава жив, но без ефекта на сияние.

ЛЕСЕН ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ
 ▪ С кръгови движения, с 

помощта на вода и четка, 
освободете горния слой на 
цвета, за да получите гладка 
и хомогенна, кремообразна 
смес

 ▪ Нанесете няколко слоя върху 
кожата за най-добър блясък 
под UV светлина

 ▪ Лесно отстраняване със сапун 
и вода

ЕФЕКТИ

Изразени ясни и красиви цветове:

 ▪ На дневна светлина – неонови 
цветове

 ▪ В тъмното – без сияние

 ▪ На тъмно с UV светлина – Ярко 
+ ярко + неоново UV сияние
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Минералната пудра е козметичен продукт, който съчетава силата на 
минерали и витамини. Когато се нанесе върху кожата, тя се превръща в 
красива, равномерна повърхност. Лесно се прилага и е много ефикасна. 
Най-добра в борбата срещу несъвършенствата или прекомерното 
производство на себум, оставяйки елегантен матов завършек на кожата.

Bake It Setting  
ПУДРА ЗА ЛИЦЕ

BAKE IT SETTING  
POWDER

Фиксиращата пудра Bake It перфектно 
маскира несъвършенствата и осигурява 
дълготраен кадифен завършек. Тя нежно 
отразява светлината, което я прави 
идеална за контуриране на лицето чрез 
техниката на печене. Универсалният 
нюанс подхожда на всеки цвят на 
кожата. С тампон или четка нанесете 
върху цялото лице или нанесете дебел 
слой върху зоните, които се нуждаят от 
осветяване. Оставете за няколко минути, 
след което отстранете излишъка

6,6 g | 602027 | 

БАМБУКОВА  
пудра за лице

BAMBOO POWDER

Бамбукова матова пудра с прозрачна формула 
осигурява перфектен завършек. Ефективно маскира 
признаци на умора и всички несъвършенства. 
Екстрактът от бамбук абсорбира себума, 
осигурявайки дълготраен матов ефект. С вдишване 
или четка нанесете върху цялото лице или върху 
избрани зони, като Т-зоната.

3,3 g | 602028 | 

HD EFFECT MINERAL POWDER

Минерална пудра HD Effect перфектно изглажда 
кожата и гарантира перфектен завършек на грима. 
Прозрачната формула, обогатена с грижовно масло 
от жожоба, е подходяща за всички цветове на 
кожата. С тампон или четка нанесете върху цялото 
лице

4,3 g | 602029 | 
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HIGH PROTECTI
O

N

6 СТЪПКИ  
за перфектна кожа

СТЪПКА 1

БАЗА
 ▪ удължава дълготрайността на 

грима

СТЪПКА 4

ПУДРА
 ▪ придава матов завършек

 ▪ фиксира грима

СТЪПКА 2

ФОН ДЬО ТЕН
 ▪ изглажда тена на кожата

 ▪ видимо подобрява  
състоянието на кожата

СТЪПКА 5

БРОНЗАНТ
 ▪ моделира овала на лицето

СТЪПКА 3

КОРЕКТОР
 ▪ прикрива несъвършенствата на 

кожата

СТЪПКА 6

ХАЙЛАЙТЪР
 ▪ придава на кожата младежки 

блясък

Многофункционална  
БАЗА ЗА ГРИМ SPF 30

силиконова  
БАЗА

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Кремообразната емулсия с бежов оттенък придава на кожата красив, 
здрав вид и нежно изравнява цвета. Перфектно изглажда кожата, като 
същевременно подкрепя защитата срещу вредното въздействие на UV 
лъчите.

 ▪ изключително лека формула

 ▪ не се натрупва в бръчките, не натоварва, нито изсушава кожата

 ▪ обогатена с вода от лайка и екстракти от алое и невен

 ▪ прекрасен аромат

30 ml | 601312 | 

SILICONE BASE

Удължава живота на грима. 
Матира и осигурява свеж вид за 
дълго време. Мигновено изглажда 
кожата и прикрива фините 
бръчици и разширените пори.  

 ▪ с комплекс витамини С и Е, 
които имат антиоксидантни 
свойства 

 ▪ препоръчва се за кожа, 
нуждаеща се от матиране и 
със склонност към лъщене

15 ml | 601301 | 

И З П О Л З В А Й Т Е  П О Д 
Г Р И М А  И Л И  К А Т О 
С А М О С Т О Я Т Е Л Е Н 

К О З М Е Т И Ч Е Н  П Р О Д У К Т

М А Т И Р А  И  П Р И -
К Р И В А  Н Е С Ъ -

В Ъ Р Ш Е Н С Т В А Т А
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16h

UP TO 16H WITH NO TOUC
H

-U
PS

OLIVE BEIGE 
601107 | 

SATIN SAND 
601206 | 

NUDE 
601105 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 

ДЪЛГОТРАЙНА 
ФОРМУЛА, 
УСТОЙЧИВА НА 
ВЛАГА

 ▪ идеален за горещи дни

 ▪ препоръчва се за физически активни хора

 ▪ позволява Ви да се насладите на перфектен външен вид дори по време 
на тренировка

 ▪ идеален за т.нар страхотни излизания

ФОН ДЬО ТЕН  
идеално покритие
IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Осигурява полуматово покритие и 
перфектен външен вид без ефекта 
на маска за невероятно дълго 
време. Благодарение на своята 
лека и копринена консистенция, 
продуктът се нанася прецизно. 
Съдържа ценни витамини В3 и Е.

 ▪ устойчив на влага

 ▪ прикрива всички 
несъвършенства

 ▪ перфектно изравнява тена на 
кожата

 ▪ с висока степен на 
пигментация

 ▪ много ефективен - 
равномерно покрива и нежно 
матира след нанасяне дори на 
тънък слой

30 ml

И Д Е А Л Е Н  З А  В С Е К И  Т И П  К О Ж А

ЕФЕКТЪТ BLUR

Известен също като ефект на мекия фокус или мекия завършек, е добре 
известен термин във фотографията. Позволява да изгладите всички остри 
контури и да размажете изображението на снимката, така че лицето на 
модела да изглежда безупречно и идеално гладко. Козметичната индустрия 
предоставя много подобни ефекти. Благодарение на съставките със 
специфични оптични свойства, нашият фон дьо тен създава слой върху 
повърхността на кожата, който равномерно отразява и разсейва светлината, 
маскирайки несъвършенствата на кожата.

ЛИФТИНГ ФОН  
ДЬО ТЕН с ефект 
на замъгляване

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Перфектно покрива 
несъвършенствата и изравнява 
цвета на кожата. Гарантира 
безупречен, младежки и 
естествен вид без ефекта на 
маската. Благодарение на своята 
лека, течна консистенция, се 
нанася перфектно.

 ▪ предотвратява лъщенето на 
кожата

 ▪ осигурява мек завършващ 
ефект

 ▪ незабавно осигурява видим 
повдигащ ефект

 ▪ подходящ за вегетарианци

30 ml

И Д Е А Л Е Н  З А  З Р Я Л А  К О Ж А
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It will illuminate  
your forehead

It will optically  
enlarge your eyes

It will make your eyes 
look brighter

It will accentuate  
your cheekbones

It will make your nose 
appear smaller

It will make your lips look 
noticeably fuller

It will highlight your chin 
and enlarge the lower lip

HOW TO APPLY MAKEUP  
USING THE STROBING TECHNIQUE

БЛЕСТЯЩИ КАПКИ 3D liquid highlighter  
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Те незабавно осветяват кожата и й придават допълнителен блясък. Копринена и течна формула. Те не се размазват и не са 
тежки за кожата.

 ▪ гарантира феноменално свеж и сияен вид

 ▪ оптически подмладява кожата и елиминира признаците на умора

 ▪ идеален за техниката на стробинг грим

 ▪ да се използва на капки по различни части на лицето и тялото

 ▪ с формула, съдържаща масло от пшеничен зародиш и бетаин

 ▪ може да се нанася както под фон дьо тена, така и локално върху него, или да се смесват непосредствено преди 
нанасяне

 ▪ с пипета за лесно дозиране

 ▪ подходящ за вегетарианци

10 ml | 601311 | 

ФИКСИРАЩ  
спрей за грим  

MAKE UP SETTING SPRAY

Създава невидим филтър, който защитава 
грима. Не оставя чувство на лепкавост 
или опъване. 

 ▪ освежава и добавя сияен блясък през 
деня 

 ▪ под формата на лек, хидратиращ 
спрей

100 ml | 609003 | 
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MAGICAL ALMANDINE 
607050 | 

BOLD TANZANITE 
607049 | 

GEMSTONE COLOUR MASCARA

A perfectly matched composition.

 ▪ It will emphasise not only your eyes but also your 
character and strength

 ▪ Thanks to the three unique shades, all eyes will be 
turned to you

 ▪ The perfect consistency and composition ensure 
perfect durability 
 
9 ml

N E W Gemstone Colour  
MASCARA

INTENSE EMERALD 
607048 | 
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Легендарна СПИРАЛА  
за мигли FULL HD

LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Благодарение на своята усъвършенствана формула, 
спиралата ще направи вашите мигли изключително 
плътни, закачливо извити и максимално дълги. 
Специално проектираната четка прецизно ще 
раздели и ще подчертае всяка мигла, дори най-
късата. 

 ▪ перфектно повдигнати и оптически плътни 
мигли след първото нанасяне

 ▪ не образува бучки, не се лющи и не се размазва

 ▪ съдържа восъци, които подхранват миглите, 
подобрявайки тяхното състояние

 ▪ благодарение на екстракта от орех и 
иновативния хексапептид-1, дава фин ефект на 
оцветени мигли

13.5 ml | 607039 | 

М Н О Г О И З М Е Р Е Н  
F U L L  H D  Е Ф Е К Т

Г О Л Я М  О Б Е М 
К О Л К О Т О 

1 3 , 5  М Л

СПИРАЛА за 
мигли експерт  

феноменална 
СПИРАЛА за 
мигли

СПИРАЛА 
за мигли 3 стъпки  

LASH EXPERT MASCARA 

Перфектен грим за очи, траещ до 
12 часа без размазване и ронене.  

 ▪ максимално удължени и 
съблазнително извити 

 ▪ асиметричната гъвкава 
четчица моделира и повдига 
миглите с по-дългите 
косъмчета и покрива и 
разделя дори и най-фините 
мигли от по-късите косъмчета

11 ml | GLAM BLACK 
607105 | 

PHENOMENAL MASCARA 

Подобрената формула и 
изключително прецизната четчица 
гарантират невероятен резултат. 

 ▪ с иновативна съставка, 
подпомагаща растежа на 
вашите мигли

 ▪ удължени, сгъстени, 
перфектно разделени и 
извити мигли  

 ▪ гъвкава мини четчица, която 
перфектно подчертава дори и 
най-късите и най-фини мигли

10 ml | INTENSE BLACK 
607104 | 

3 STEP MASCARA 

Иновационната формула 
увеличава изумително обема 
на миглите, гарантирайки им 
необходимата хидратация. 

 ▪ 3 в 1: по-дълги, по-плътни, по-
повдигнати мигли

 ▪ изключителната форма 
на четчицата позволява 
нанасянето на спиралата от 
основата чак до върха на 
миглите

8 ml | PERFECT BLACK 
607103 | 
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MEDIUM BROWN  
607043 | 

DARK BROWN  
607044 | 

1

22

1

ПОМАДА  
за вежди
EYEBROW POMADE

Ясно подчертаните вежди са 
основата за перфектен грим. Само 
с няколко движения на четката 
можете да изпишете оформени 
вежди в перфектно съчетан 
нюанс. Сатенената формула 
на помадата гарантира лесно 
нанасяне, матово покритие и 
издръжливост до 12 часа 

2,5 g
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1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 

Нанасяйте постепенно цвета, прилагайки следващите слоеве. Нанесете малко количество сенки с пръста си и го разнесете върху 
клепачите си.

Крем-сенки  
за очи 
LONG-LASTING  
SPARKLE
LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Оставят завладяващ, интензивен 
блясък върху клепачите. 
Благодарение на кремообразно-
прахообразната си консистенция 
се нанася лесно и не се натрупва в 
гънките на кожата.

 ▪ изключително ефикасни и 
дълготрайни, издържат през 
целия ден

 ▪ бързо се фиксират към 
клепачите, придавайки им 
зашеметяващ блясък

 ▪ не лепнат и не се лющят

3.5 g

ПОЗАБАВЛЯВАЙТЕ 
СЕ С ГРИМА

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА 
УДОБСТВОТО НА 
ПОЛЗВАНЕ
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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
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Дълготраен молив  
за ОЧИ КАЯЛ  

LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Очаровайте другите с красивия си, 
смел поглед. Прокарайте молива 
по долната линия на окото си, за 
да го увеличите и подчертаете 
визуално, като премахнете 
признаците на умора. 

 ▪ изключителна издръжливост 
– до 12 часа

 ▪ използвайте го, за да 
увеличите визуално очите си 
и да им придадете отпочинал, 
свеж вид

 ▪ изключително издръжлив и 
устойчив на размазване

 ▪ предлага се с вграден 
практичен инструмент за 
наостряне

 ▪ офталмологично тестван

0.33 g

резултат: ПО-ГОЛЕМИ ОЧИ, 
СВЕЖ ВИД

ДЪЛГОТРАЕН  
автоматичен молив  
за очи
LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE PENCIL

Търсите изразителен грим на 
очите с брилянтен, дълготраен 
ефект? Ние направихме това 
възможно. Моливът работи 
перфектно за дневния и 
вечерния грим. Той очертава 
както дебели, така и тънки 
линии с голяма точност. 

 ▪ остава на лицето ви без да се 
размазва до 12 часа

 ▪ нанася се перфектно, 
благодарение на меката си 
кадифена текстура

 ▪ функционалният 
автоматичен механизъм с 
вградено острие улеснява 
бързото и прецизно 
използване

 ▪ широка гама от цветове – 
със сигурност ще намерите 
точно това, което търсите.

 ▪ офталмологично тестван

0.31 g

резултат: ДЪЛБОК, 
ХИПНОТИЗИРАЩ 

ПОГЛЕД
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BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

Автоматичен  
МОЛИВ ЗА ВЕЖДИ  

Диамантен  
МОЛИВ ЗА ОЧИ

AUTOMATIC BROW PENCIL

Подчертава формата на веждите и 
оптически ги сгъстява. 

 ▪ гарантира дълбок, дълготраен 
цвят и естествен ефект  

 ▪ с вградена острилка

0.31 g

DIAMOND EYE PENCIL 

С диамантен блясък, който ще добави сияние към 
погледа ви. 

 ▪ впечатляващ резултат 

 ▪ водоустойчив

0.34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

И З П О Л З В А Й Т Е  
Б Л Е Н Д И Р А Щ А 

Г Ъ Б А  З А 
С Ъ З Д А В А Н Е 

Н А  С Т Р А С Т Е Н 
О П У Ш Е Н  Г Р И М
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ОЧНА 
ЛИНИЯ 
deep black

Течна очна 
ЛИНИЯ

Водоустойчива 
СПИРАЛА ЗА 
ОБЕМ

BOTTLED EYELINER

Интензивно черно и невероятна 
прецизност за изразителен и 
флиртуващ грим на очите.

 ▪ дълготраен ефект, без да е 
необходимо коригиране на 
линията през деня

 ▪ изследвана под наблюдението 
на офталмолог

 ▪ дерматологично тествана

 ▪ подходяща за вегани

4 g | DEEP BLACK 
607001 | 

LIQUID EYELINER

Красиво подчертава контура 
на окото и оптически 
сгъстява миглите, придавайки 
изразителност на погледа.

 ▪ страхотно решение за бърз, 
елегантен грим 

 ▪ перфектно и лесно нанасяне

1.1 ml | CARBON BLACK 
607009 | 

VOLUMIZING 
WATERPROOF MASCARA

Добавя невероятен обем на 
миглите, докато перфектно 
изработената четка позволява да 
се нанесе равномерно от корена 
до върха, увеличавайки ефекта 
на обем. Летливият силикон, 
включен в състава й, я прави 
дълготрайна. Уверете се, че имате 
красив, съблазнителен поглед с 
едно мигване!

 ▪ тя ефективно предпазва 
вашите мигли от вода и влага

 ▪ подходящ за вегани

8 ml | 607108 | 

Серум за увеличаване  
на МИГЛИТЕ
EYELASH ENHANCING SERUM

Благодарение на биматопрост, активна съставка 
(най-ефективният стимулант за растеж на косъма), 
серумът поддържа растежа на миглите, удебелява и 
видимо подобрява на тяхното състояние. Подходящ 
при носене на контактни лещи (преди употреба 
свалете лещите). Може да се използва след 
химиотерапия, къна, върху удължени и сгъстени 
мигли, постоянен грим.

 ▪ миглите стават по-дълги и по-гъсти

 ▪ подхранва и регенерира дори най-слабите косми

3 ml | 607107 | 
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RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | 

CLASSY LADY 
604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | 

UNICORN DUST 
604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

Гланц за устни  
с хиалуронова киселина  
LUSTRE EFFECT

LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Съдържа хиалуронова киселина, 
която перфектно овлажнява 
нежната кожа на устните, като ги 
прави меки и гладки. Лъскавите, 
полупрозрачни нюанси осигуряват 
естествен ефект, което ги 
прави подходящи за ежедневна 
употреба и специални поводи.

 ▪ оптически увеличава устните

 ▪ устните изглеждат чувствени 
и еластични

 ▪ когато се използва редовно, 
подобрява състоянието им

 ▪ с удобен и мек апликатор

 ▪ не лепне и приятно мирише

7 ml

Е Ф Е К Т  Н А  В О Д Н О 
О Г Л Е Д А Л О

М И Г Н О В Е Н О ,  Ч У В С Т В О  Н А 
И З Г Л А Ж Д А Н Е

Гланц за устни с chili  
PLUMP EFFECT

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Благодарение на хилядите 
блестящи частици, оптически 
увеличава устните, правейки 
ги невероятно примамливи. 
Експресивните, модерни цветове 
им придават съблазнителен 
външен вид, разкривайки 
сексуалната привлекателност на 
всяка жена.

 ▪ с екстракт от люта чушка

 ▪ примамливо подчертава 
устните 

 ▪ с удобен и мек апликатор

 ▪ не лепне и приятно мирише

7 ml

О С Л Е П И Т Е Л Н И 
О Т Р А Ж Е Н И Я

Е Ф Е К Т  Н А  В О Д Н О 
О Г Л Е Д А Л О
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1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

1 2 3

МОЛИВ  
ЗА УСТНИ

LIPLINER

Благодарение на кремообразната, 
водоустойчива формула се 
разнася перфектно и издържа 
невероятно дълго. Високата 
пигментация осигурява идеално 
покритие. 

 ▪ идеален за оформяне на устни 
или като червило 

 ▪ дълготраен-до 8 часа без 
размазване 

 ▪ осигурява матово покритие 

 ▪ дерматологично тестван

1.19 g
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

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

Червило  
COLOR INTENSE
COLOR INTENSE LIPSTICK 

То напълно покрива устните ви с интензивен 
матов цвят. И е удоволствие да го прилагате, тъй 
като неговата кремообразна текстура позволява 
изключително лесно нанасяне. Подхранващото 
масло от семена от чиа, което се съдържа в него, 
предпазва червилото от изсушаване на устните ви, 
правейки ги много гладки и изкусителни. 

 ▪ гарантира копринено гладко матово покритие 
и интензивен цвят, който остава дълго върху 
устните ви

 ▪ с ценно масло от семена от чия

 ▪ благодарение на кремообразната си текстура, 
червилото не залепва по устните, като 
предоставя дълготраен комфорт – дори няма да 
го усетите на устните си

4.2 g
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CERISE 
604012 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

PINK POWDER 
604047 | 

HOT RED 
604014 | 

PEACH 
604048 | 

CRIMSON 
604010 | 

VICTORIAN ROUGE 
604046 | 

BLUSH 
604013 | 

CLARET 
604018 | 

CREAMY 
604016 | 

VIOLET 
604015 | 

MAUVE 
604009 | 

Дълготрайно  
МАТОВО ТЕЧНО  
червило

LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

Перфектно матово червило, което остава 
на устните в продължение на много часове. 
Свръхлеката формула не само гарантира 
перфектно, интензивно матово покритие, 
но и не натоварва устните, осигурявайки 
уникално усещане за комфорт. Освен това 
не ги изсушава благодарение на ценните, 
естествени съставки като пчелен восък 
и масло от авокадо. Лесното нанасяне и 
дълготрайният цвят без слепване, изсушаване 
или размазване ще Ви накарат да заобичате 
това червило още от първото приложение.

 ▪ честото коригиране на грима остава в 
миналото – червилото остава на устните 
ви до 6 часа.

 ▪ уникалният състав осигурява интензивен, 
матов цвят, който, вместо да изсушава 
устните ви, ги кара да се чувстват добре 
хидратирани

 ▪ благодарение на прецизния апликатор, 
копринената консистенция и приятен 
аромат, гримирането на устните Ви ще 
бъде истинска радост

6 ml

ДЪЛГОТРАЙНО ТЕЧНО МАТОВО 
ЧЕРВИЛО ДАВА НА УСТНИТЕ ВИ
ДЪЛГОТРАЕН КАДИФЕН МАТОВ
ЕФЕКТ ЗА ЗАВЪРШЕК.

A P P LY  E V E N LY  T O  T H E  L I P S  U S I N G  T H E  A P P L I C A T O R .
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ДВУФАЗЕН лосион  
за почистване на грим

МИЦЕЛАРЕН 
ЛОСИОН

КЪРПА за 
демакиаж

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Нежно и в същото време изключително ефективно 
премахва грима на очите и устните, също така е 
водоустойчива.

 ▪ оставя кожата овлажнена, мека и гладка

 ▪ хипоалергична

150 ml | 609001 | 

MICELLAR LOTION 

Премахва грима и почиства кожата, перфектно я 
подготвя за следваща грижа. 

 ▪ създадена на основата на розова вода от 
дамаска роза 

 ▪ перфектно освежава кожата

150 ml | 609002 | 

MAKEUP REMOVER TOWEL

Премахва изцяло дори водоустойчив грим без 
употребата на козметични продукти. 

 ▪ само я навлажнете с вода 

 ▪ подходяща за всички типове кожа, включително 
чувствителна кожа

608107 | 

БЕЗЛАТЕКСОВА 
гъбичка за грим
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Помага за създаване на идеалния грим на лицето.  
Идеална е за нанасяне на фон дьо тен и коректор.

 ▪ без латекс

 ▪ уникална, прецизна форма

608104 | 
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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 | 

ЛАК за нокти  
с гел ефект

NAIL LACQUER GEL FINISH

Перфектно завършени, блестящи нокти 
след първото нанасяне. Гелообразната 
формула на лака гарантира не само 
ултра бързо изсъхване, отлично 
покритие, но и без напукване и 
издръжливост за наистина дълго 
време. Ярките, наситени цветове ще 
бъдат идеални за всеки повод.

 ▪ осигурява наситен, дълготраен 
цвят и отлично покритие още след 
първото нанасяне 

 ▪ устойчив на лющене и надраскване 
и не губи блясъка си 

 ▪ с широка четка за нанасяне на лак

11 ml



Представете си място, обляно от слънчева светлина, с невъобразимо красив 
аромат във въздуха. Пред вас се простира необятността на природата, 

изпълнена с най-красивите си цветове и аромати. Заобиколени сте от тишина, 
която успокоява всички сетива и Ви кара да усетите онази мъничка магия, с 
щипка от която създаваме нашите кафета и чайове.Обиколихме целия свят, 
за да намерим такова място. Взехме част от съкровищата му и създадохме 

уникални вкусове и аромати, затворени в FM кутии. Новата серия Aurile 
Selection има абсолютно перфектни богати вкусове и аромати, които обгръщат 

сетивата и Ви канят на дълго пътуване до края на света. Новите специални 
кафета - принадлежащи към групата на най-добрите кафета в света - са 

гаранция за прясно набрани зърна, доставени директно в завода за печене, 
където се ражда вкусът на кафето: чисто и богато. Нашите първокласни чайове 

идват от много малки традиционни плантации. Те са уникални, необичайни 
и наистина оригинални. Вкусовете им нежно се променят, всеки път те 

изненадват и те отвеждат на поредното екзотично пътешествие.
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МЛЯНО КАФЕ PERU 
SPECIALTY COFFEE  
100% ARABICA

GROUND COFFEE PERU SPECIALTY COFFEE 100% 
ARABICA

Кафе от региона Кахамарка в Перу, точно на границата 
с Еквадор. Благодарение на специфичния климат и 
местоположение зърната растат много по-бавно. Всяко зърно 
е специално подбрано и събрано с най-голямо внимание.

Неговият уникален вкус, без кисел вкус и с висок интензитет, е 
истински празник за обонянието и вкуса.

 ▪ уникален и интензивен вкус, без кисела нотка

 ▪ поради специфичния климат и местоположение зърната 
растат много по-бавно; всяко от тях е специално 
подбрано и събрано с най-голяма грижа

125 g | 803009 |

МЛЯНО КАФЕ  
BRAZIL SPECIALTY 
COFFEE 100% ARABICA
GROUND COFFEE BRAZIL SPECIALTY COFFEE 
100% ARABICA

Деликатно, истинско бразилско кафе с нотки на лешник и 
шоколад. Произхожда от региона Cerrado Mineiro, където 
се събират в Бразилия най-високото качество кафени зърна 
Арабика. Този отличителен аромат, уникалната комбинация от 
вкусове и ниска киселинност са предложение за тези, които 
искат да се насладят на изтънчеността на черното кафе.

 ▪ деликатно, с нотки на лешник и шоколад, придаващи 
уникален аромат - необичайната комбинация от вкусове 
и ниската киселинност Ви позволяват да се насладите на 
Вашето черно кафе в по-деликатен вариант

 ▪ отгледано в регион, известен с най-висококачествените 
зърна в Бразилия

125 g | 803005 |

Peru
Cajamarca 

region
Brazil

Cerrado Mineiro 
region



Papua 
New Guinea
Western Highlands 

Province
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МЛЯНО КАФЕ 
PAPUA NEW
GUINEA 
SPECIALTY 
COFFEE
100% ARABICA

GROUND COFFEE PAPUA NEW 
GUINEA SPECIALTY COFFEE 
100% ARABICA

Кафе от Западните високи части в Папуа 
Нова Гвинея. Кафеевите храсти растат 
изключително върху плодородната 
вулканична почва на долината Вахги в 
Централните планини. Усеща се вкусът 
на нежен цитрус, включително портокал, 
обвит във вкуса на млечен шоколад. Има 
истински вкус на кафе с нотка на сладост.

 ▪ невероятна комбинация от цитруси, 
включително портокали, обвити 
в прекрасен млечен шоколад - 
истински вкус на кафе с деликатна 
нотка на сладост

 ▪ расте в плодородната вулканична 
почва на долината Вахги в 
Централните планини

125 g | 803008 |

МЛЯНО 
КАФЕ COFFEE 
ETHIOPIA 
SPECIALTY 
COFFEE 
100% 
ARABICA

GROUND COFFEE 
ETHIOPIA SPECIALTY 
COFFEE 100% ARABICA

Флорално кафе с осезаеми 
цитруси направо от Етиопия. 
Зърната му се берат ръчно на 
висока надморска височина от 
1800 метра. Подбират се само 
зрели и здрави плодове. Това 
осигурява интензивен вкус и 
аромат, смесен с неговата лекота 
и деликатност.

 ▪ цветен, с осезаеми цитрусови 
нотки - интензивен, но 
деликатен и лек

 ▪ зърната се берат ръчно на 
надморска височина 1,800м.

125 g | 803006 |

Ethiopia



МЛЯНО КАФЕ INDONESIA 
SPECIALTY COFFEE 100% ARABICA

GROUND COFFEE INDONESIA SPECIALTY COFFEE 100% ARABICA

Кафе от източната част на остров Ява в Индонезия. Кафеевите храсти виреят сред вулкани и буйни тропически гори. Дължи 
интензивния си вкус на подправките, но сладкият кайсиев послевкус е приятно лека изненада за истинските ценители на кафето.

 ▪ с интензивен, пикантен аромат, допълнен от изненадващ, сладък послевкус на кайсия

 ▪ кафеевите храсти виреят сред вулкани и буйни тропически гори

125 g | 803007 |

Indonesia
East Java 

Island
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МЛЯНО КАФЕ 
RWANDA
SPECIALTY 
COFFEE 100%
ARABICA

GROUND COFFEE RWANDA 
SPECIALTY COFFEE 100% 
ARABICA

Бърбън кафе от Руанда. Отглежда 
се на много малки насаждения, 
разположени на 1500 м надморска 
височина.

Това кафе има уникална комбинация 
от плодови аромати и лекотата на 
типичния аромат на кафе. Има силен 
аромат на касис с неочаквана, лека 
нотка на хибискус.

 ▪ уникално благодарение на 
комбинацията от интензивен 
касис и изненадващо лек 
хибискус

 ▪ от ботаническия сорт бърбън, 
характеризиращ се със сладост и 
деликатен вкус

125 g | 803010 |

Rwanda
plantations located 

over 1500 m 
above sea level



Guatemala
Huehuetenango 

region
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МЛЯНО КАФЕ 
GUATEMALA
SPECIALTY 
COFFEE 
ФИЛТЪРНИ 
ПАКЕТЧЕТА
GROUND COFFEE GUATEMALA 
SPECIALTY COFFEE FILTER BAGS

Кафе от един от трите невулканични района на 
Гватемала - Хуехуетенанго.

Топлият въздух от Мексико се смесва със 
студа, спускащ се от планините Кучуматанес, 
създавайки необичаен микроклимат, който 
предпазва от замръзване и позволява на

отглеждане на кафе на 2000 м надморска 
височина. Отличава се с лека киселинност и 
плодови нотки, съчетани с деликатен млечен 
шоколад.

 ▪ отличава се с лека киселинност и плодови 
нотки, съчетани с деликатен млечен шоколад

 ▪ произхожда от регион, където топлият 
въздух се смесва със студения въздух, 
който се спуска от планините Кучуматанес, 
създавайки уникален микроклимат, който 
защитава културите от замръзване на 
надморска височина от 2000 м

5x 10 g = 50 g | 803011 |

МЛЯНО КАФЕ  
HONDURAS SPECIALTY 
ФИЛТЪРНИ ПАКЕТЧЕТА

GROUND COFFEE HONDURAS SPECIALTY 
FILTER BAGS

Кафе от Сигуатепеке в департамент Комаягуа в 
Хондурас. Расте под гъстата сянка на местната 
растителност по тучните склонове на планината 
Монтесилос. Вкусът е на черен шоколад и лешник. 
Това го прави деликатен и интензивен едновременно.

 ▪ деликатен, но интензивен с осезаеми нотки на 
черен шоколад и лешник

 ▪ расте по склоновете на планината Монтесилос, 
засенчени от буйна растителност

5x 10 g = 50 g | 803013 |

Honduras
Siguatepeque in 
the Comayagua 

department



Mexico

МЛЯНО 
КАФЕ 
MEXICO
SPECIALTY 
ФИЛТЪРНИ 
ПАКЕТЧЕТА

GROUND COFFEE MEXICO 
SPECIALTY FILTER BAGS

Алтернатива за тези, които обичат вкуса 
на кафето, но не желаят да консумират 
кофеин. Без кофеиново кафе от Мексико. 
Кофеинът е премахнат по естествен път 
благодарение на процеса Планинска 
Вода. Липсата на кофеин не отнема 
интензивния вкус, в който силно се 
усещат черен шоколад и слива.

 ▪ липсата на кофеин не отнема нито 
една нотка на интензивен вкус, 
в който силно се усещат черен 
шоколад и слива

 ▪ кофеинът е премахнат по естествен 
път благодарение на процеса 
Планинска Вода

5x 10 g = 50 g | 803012 |

C
O

FF
EE

S

CO
FF

EE
S

335334



TE
AS

 

337336

TE
A

S 



YERBA MATE 
ARGENTINA 
ФИЛТЪРНИ 
ПАКЕТЧЕТА

YERBA MATE ARGENTINA FILTER 
BAGS

Изключително меко йерба мате от 
Аржентина с балансиран вкус и аромат. Ще 
Ви отведе направо в Южна Америка, за да 
почувствате фантастичното богатство на 
природата, от където идва. Съдържа листа, 
клонки и малко количество прашец. Multi-
brewing е идеален за тези, които не обичат 
да се разделят с чашата си.

 ▪ изключително меко йерба мате с 
балансиран вкус и аромат

 ▪ съдържа листа, клонки и малко 
количество прашец

5x 10 g = 50 g | 805020 |

Argentina
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КИТАЙСКИ 
ЧЕРЕН С РОЗОВИ 
ЛИСТЕНЦА

CHINESE BLACK  
WITH ROSE PETALS

Церемониален сорт черен чай Конго с розови листенца. 
Този чай идва от региона Анхуей в Китай. Според 
китайската традиция се овкусява с розови листенца. 
Редовното пиене на черен чай намалява умората, 
има положителен ефект върху концентрацията, има 
успокояващ и релаксиращ ефект.

 ▪ церемониален сорт черен чай, овкусен с розов цвят 
според китайската традиция 

 ▪ намалява умората, успокоява и релаксира и 
подпомага концентрацията

40 g | 805040 |

ИНДИЙСКИ ЧЕРЕН 
DARJEELING
ПЪРВА РЕКОЛТА
INDIAN BLACK DARJEELING FROM  
THE FIRST HARVEST

Дарджилинг е черен чай, който расте в Индия в подножието на 
Хималаите. Събира се в периода от февруари до април. Смята се 
за най-добрия чай в света. Инфузията с тъмен кехлибарен цвят 
с много деликатен и флорален аромат ще Ви отведе на място, 
където да релаксирате.

Чай Дарджилинг от първа реколта има с цели 30% повече 
полифенолни съединения в сравнение с други чайове. Това 
ефективно забавя процеса на стареене на клетките. Редовното 
пиене на черен чай подпомага кръвоносната система, регулира 
кръвното налягане и понижава лошия холестерол.

 ▪ смятан за най-добрия сорт в света, с много деликатен 
флорален аромат и тъмно кехлибарен цвят

 ▪ има до 30% повече полифенолни съединения от другите чайове

 ▪ освобождава напрежението и релаксира, ефективно забавя 
процеса на стареене на клетките, подпомага кръвоносната 
система, регулира кръвното налягане и намалява нивото  
на лошия холестерол

40 g | 805041 |

India
Hamlai 
foothills

China
Aanhui 
region
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ЧЕРЕН ОТ 
ТРОПИЧЕСКИТЕ 
ГОРИ НА ЛАОС 
ФЕРМЕНТИРАЛ В 
БАНАНОВИ ЛИСТА
BLACK LAOS FROM THE RAINFOREST 
FERMENTED IN BANANA LEAVES

Племето Пху Ну добива див черен чай в тропическите гори на 
Регион Фонгсали в Лаос. Процесът на създаване на този чай 
отнема много време и е деликатен: чаените листа се навиват, 
след което се увиват и ферментират в бананови листа. Едва 
след този процес те могат да бъдат изсушени. В резултат  
на това чаят става черен и се радва на своя деликатен,  
сладък вкус.

 ▪ деликатен и сладък, черен на цвят

 ▪ дълъг и деликатен процес: чаените листа се завиват и 
ферментират в бананови листа, след което се сушат

 ▪ расте див и се събира от местното племе Пху Ну

40 g | 805043 |

Laos
Phongsaly 
rainforest

South Korea
Seogwang Garden 

on the volcanic island 
of Jeju
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КОРЕЙСКИ 
ЗЕЛЕН С ПЕЧЕН 
ОРИЗ И МАТЧА
KOREAN GREEN WITH ROASTED 
RICE AND MATCHA

Генмайча – зеленият чай с печен ориз е 
най-популярният чай в Япония и Южна 
Корея. За създаването на тази смес е 
използван зелен чай Seejak, който идва 
от градината Seogwang, разположена 
на вулканичния остров Чеджу в Южна 
Корея. Печеният ориз с добавка на матча 
прави получената инфузия наситено 
зелена и по-сладка от традиционния 
зелен чай. Пиенето на зелен чай помага 
за премахване на токсините, регулира 
метаболизма и повишава енергийните 
нива.

 ▪ печен ориз и матча дават на 
инфузията по-интензивен цвят, а и 
по-сладък вкус от традиционния 
зелен чай

 ▪ пречиства тялото от токсини, 
регулира метаболизма и осигурява 
енергия

40 g | 805042 |



345344

Влезте в прекрасния свят на Aurile, където калориите нямат значение и 
където вкусът подобрява настроението дори и в най-лошото есенно време. 

Опитайте нашите шоколади с различен интензитет на вкус и изискани 
бадеми в различни видове шоколад. Всеки ценител ще намери нещо за 

себе си.



MILK 
CHOCOLATE 40% 
MILK 
CHOCOLATE 40%

DARK 
CHOCOLATE 54% 
DARK 
CHOCOLATE 54%

DARK 
CHOCOLATE 74% 
DARK 
CHOCOLATE 74%

DARK 
CHOCOLATE 99% 
DARK 
CHOCOLATE 99%

100 g | 806007

A combination of milk and noble cocoa that melts in your 
mouth. This chocolate is a perfect alternative for the 
enthusiasts of classic sweets.

100 g | 806010

The expressive aroma of cocoa in its purest form 
constitutes a feast for the connoisseurs of sublime 
experiences. Nothing will distract from the savoury and 
deep taste.

SWEETNESS WITHOUT CALORIES 
Stevia is an exceptional plant – the extract obtained from its leaves is about 300 times sweeter than 
table sugar. Its glycemic index amounts to zero and it does not supply calories, which makes it  
a perfect food supplement for people, who care about their health and slim figure. We used its 
amazing properties, so that you could enjoy the taste of our chocolates without any stings of remorse. 
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This chocolate balances between sweet and 
savoury aromas. It is a perfect combination of a 
bitter taste with a hint of milky delight.

100 g | 806008

High cocoa content ensures intense sensations. The aromas, 
which are contrasted  with a subtle aftertaste of sweetness, 
caress the taste buds.

100 g | 806009



DELICIOUS TREAT IN THE CROWN 
Although it is called the king of nuts, almond is actually a seed of the almond tree. It owes its title 
to the richness of nutritional values, e.g. potassium, magnesium, fibre, unsaturated fatty acids, 
vitamins B2 and E. Its delicate taste makes it appealing to almost everyone who tries it.

The crispy interior wrapped in a velvety melt-in-your-
mouth chocolate caresses the palate from the first bite.

100 g | 806012

This perfect combination of subtle sweetness  
of a nut with the intensity of dark chocolate intrigues  
and stimulates the senses.

100 g | 806011

This tempting combination of nuts and an 
irresistible heavenly coating is the perfect 
proposition for the enthusiasts of sweet treats.

100 g | 806013

ALMONDS 
IN MILK 
CHOCOLATE 
Almonds in milk 
chocolate

ALMONDS 
IN DARK 
CHOCOLATE 
Almonds in dark 
chocolate

ALMONDS 
IN WHITE 
CHOCOLATE 
Almonds in white 
chocolate
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Разтворимо  
кафе CREME

CREME  
INSTANT COFFEE

Хармоничният състав на 
висококачествено кафе с мек вкус 
и възхитително богат аромат 
завладява сетивата още от 
първата глътка. Пълната с финес 
чаша очарова с изразителни 
нотки, правейки всеки момент 
уникален.

 ▪ деликатно и перфектно 
балансирано

 ▪ създава кадифена пяна на 
повърхността

 ▪ идеално за следобедни срещи 
с приятели

80 g | 802001 |

INTENSE  
разтворимо 
кафе
INTENSE INSTANT COFFEE

Това е композиция от перфектно подбрани 
видове кафе, създаващи интригуваща 
комбинация от изразителност и богат аромат. 
Стимулира активността Ви като същевременно 
осигурява силни усещания. Това е чаша, пълна с 
черна, енергизираща същност.

 ▪ благодарение на процеса на лиофилно 
сушене, кафето впечатлява със силния си 
многопластов вкус

 ▪ за ценители на дълбоки кафени акценти

 ▪ идеално за добро начало на деня

100 g | 802002 |

INSTANT Стимулиране на сетивата. Празник за небцето. Насладете 
се на момент на удоволствие с ароматно кафе навсякъде 
и по всяко време.



Голямата сила на природата 
Чисто без химикали

Непобедима срещу мръсотия и мазнини, изцяло обновената серия 
Smart&Clean е тук. Искахме да запазим удивителната ефективност на 
продуктите, като същевременно ги направим напълно безопасни за 

околната среда, за Вас и за Вашите близки. Ето защо, като допълнение 
към пробиотичните ни продукти, концентрирахме силата на нашите 
почистващи продукти в нови, малки таблетки, които можете лесно 
да разтворите във вода, за да създадете специална течност. След 

като използвате течността, трябва само да използвате нова таблетка 
в същата бутилка. Така намаляваме броя на пластмасовите бутилки и 
насърчаваме многократната им употреба. Запознайте се с удобството 
на използването им и ги оставете да Ви изненадат с още по-голяма 

ефективност!
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ЛИСТЧЕТА ЗА 
ПРАНЕ

ЛИСТЧЕТА ЗА 
ПРАНЕ FRESH 
LINEN

ЕКОЛОГИЧНИ 
ТАБЛЕТКИЗА 
ПЕРАЛНА МАШИНА

LAUNDRY DETERGENT 
SHEETS

Деликатни, разтворими 
листчетата за пране са направени 
със съставки от растителен 
произход. Те са лесни за 
съхранение и можете да ги 
вземете със себе си на път.

 ▪ 100% натурални, без токсични 
химикали

 ▪ Не съдържат оптични 
избелители и оцветители

 ▪ Опаковките им са напълно 
рециклируеми, с тях се 
грижите за планетата!

10 pcs | 720020 | 

LAUNDRY DETERGENT 
SHEETS FRESH LINEN

Листчета за пране с фин свеж 
аромат, който остава върху 
тъканите за изключително дълго 
време.

 ▪ Без химикали, токсични бои и 
избелители

 ▪ Оставят свеж, успокояващ 
аромат за дълго време

 ▪ 100% натурален аромат, 
съставен от етерични масла и 
растителни екстракти

10 pcs | 720021 | 

ECOLOGICAL WASHING 
MACHINE TABLETS

Само една таблетка е достатъчна 
за изпиране на до 8 кг пране! Eco 
Tabs са направени от възобновяеми 
ресурси и в същото време могат 
да се справят много добре с тежки 
петна!

 ▪ Работят на ниска температура и 
са подходящи за ръчно пране

 ▪ Съдържат агент за пране с 
активен кислород, благодарение 
на който отстраняват упоритите 
петна и предпазват тъканите от 
посивяване

 ▪ Ефективността им е невероятна - 
имате нужда само от една малка 
таблетка за 8 кг пране!

19 pcs | 720001 | 

Н О В О Н О В ОН О В О
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ТАБЛЕТКИ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА 
КУХНЯ

ТАБЛЕТКИ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА 
СТЪКЛО

ТАБЛЕТКИ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
НА БАНЯ

ТАБЛЕТКИ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПОД

УНИВЕРСАЛНИ 
ПОЧИСТВАЩИ 
ТАБЛЕТКИ

KITCHEN CLEANING TABLET

Истински герой във Вашата кухня. Лесно се 
разтваря и премахва мазнините естествено 
и безопасно за околната среда. Никога не 
се отказва дори срещу най-упоритата храна, 
мръсотия и мазнина по съдовете. Малкият 
размер не е пречка, защото концентрираната 
формула го прави много ефективен.

 ▪ Перфектен като универсален почистващ 
препарат за кухня

 ▪ Разработен специално за борба с 
мазнините – неговата ефективност е 
невероятна

 ▪ Плочките, плотовете, аспираторите 
блестят

4 g | 720005 | 

GLASS CLEANING TABLET

Стъклените и огледалните повърхности 
вече ще светят с безупречен блясък! 
Тази бързоразтворима таблетка създава 
рН-неутрална течност. С нейна помощ 
премахването и на най-упоритите замърсявания 
става изключително лесно.

 ▪ Непобедима в борбата с най-трудните за 
премахване замърсявания по стъклото: 
отпечатъци от пръсти, мазни ивици, петна 
от паста за зъби

 ▪ Деликатна и напълно безопасна за стъклени 
повърхности

 ▪ След нанасяне изсъхва бързо и оставя само 
блестяща чистота

4 g | 720004 | 

BATH CLEANING TABLET

Чиста и напълно безопасна баня и 
без вредни изпарения. Таблетката за 
почистване на баня е универсален 
препарат, който е идеален за 
почистване на тоалетни, мивки, 
кранове и душ завеси.

 ▪ Не отделя вредни изпарения – 
напълно безопасен е за Вас и 
Вашите близки

 ▪ Разтваря варовик - ненадминат е в 
борбата с мръсотията в банята!

 ▪ Не оставя ивици и бели петна – 
банята е безупречно чиста!

4 g | 720002 | 

FLOOR CLEANING TABLET

Финес и сила са заключени заедно 
в малка таблетка. Благодарение на 
нея можете да се отървете от най-
упоритите замърсявания от Вашия 
под, без да се притеснявате за тях. 
Таблетката е безопасна и за най-
деликатния паркет, лакирано дърво 
или мрамор.

 ▪ Бързо изсъхва, благодарение на 
което не излага пода на влага

 ▪ Работи чудесно върху 
повърхности, които трябва да 
избягват мокрене

 ▪ Оставя пода чист, сух и с лек 
блясък

4 g | 720003 | 

ALL PURPOSE CLEANING 
TABLET

Чист дом и красив аромат - това е 
специалитетът на универсалната 
Smart & Clean таблетка. Създава 
деликатна, но изключително 
ефективна течност, която премахва 
замърсявания.

 ▪ Отстранява замърсяванията, 
оставяйки след себе си 
деликатен и приятен аромат

 ▪ Грижи се за свежестта на Вашия 
дом, както и за безопасността 
на околната среда около Вас

4 g | 720006 | 

ЗАЛЕПЕТЕ КАКВОТО 
НАМЕРИТЕ ВЪТРЕ

Таблетките се доставят със стикери, всеки с различен цвят, които 
можете да залепите върху бутилката много пъти, за да знаете какво 
има вътре. Така ще избегнете грешки!

* Една таблетка от 4 гр. е достатъчна за 500 - 750 мл течност.

СТЪКЛО КУХНЯ ПОД БАНЯ УНИВЕРСАЛЕН

Н О В О Н О В О Н О В О Н О В О Н О В О
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ТОРБИЧКИ ЗА БОКЛУК 60 L 
10 бр | 720101 | 

Биоразградими 
ТОРБИЧКИ ЗА БОКЛУК
BIODEGRADABLE TRASH BAGS

Разделянето и изхвърлянето на отпадъци става 
още по-екологично без използването на найлонови 
торбички. Биоразградимите торби за боклук са 
създадени с уважение към природата и мисълта 
за това колко е важно да намалим изпозването на 
вредна пластмаса.

 ▪ Произведени от царевично нишесте

 ▪ 100% биоразградими

ТОРБИЧКИ ЗА БОКЛУК 35 L 
10 бр | 720100 | 

1

2

1 2

УНИВЕРСАЛНИ 
КЪРПИЧКИ  
БИО 

UNIVERSAL WIPES BIO

96% съставки от естествен 
произход, необходима ви е само 
една мокра кърпичка, за да 
почистите ВСЯКА повърхност! 
Универсалните мокри кърпички 
могат да почистват стъклени, 
дървени, пластмасови, метални и 
други повърхности.

 ▪ Неутрализират неприятните 
миризми и оставят свеж, фин 
аромат

 ▪ Те са безопасни за вашите 
ръце - дерматологично 
тествани

 ▪ Кърпичките са 100% 
биоразградими и 
компостируеми

50 бр | 720007 | 
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ПРОБИОТИЧЕН 
УНИВЕРСАЛЕН 
ПРЕПАРАТ

1 0 0 %  А К Т И В Н И  П Р О Б И О Т И Ц И П О Ч И С Т В А  Н А  М И К Р О С К О П И Ч Н О  Н И В О

Д Ъ Л Г О Т Р А Й Н О  Е Л И М И Н И Р А Т 
П А Т О Г Е Н И  И  Б А К Т Е Р И И

С Ъ З Д А В А Т 
З Д Р А В О С Л О В Е Н 
М И К Р О К Л И М А Т

ПРОБИОТИЧЕН 
ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ  
НА ПОД 

ПРОБИОТИЧЕН 
ПРЕПАРАТ ЗА 
МИЕНЕ НА 
СЪДОВЕ 

ПРОБИОТИЧЕН 
ГЕЛ ЗА РЪЦЕ

ПРОБИОТИЧЕН 
ГЕЛ ЗА ПРАНЕ

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Осигурява ефективно и дългосрочно премахване на 
всички замърсявания и неприятни миризми от всички 
видове миещи се повърхности, сред които: керамика, 
подове, кухненски плотове, стени и санитария.

1000 ml | 713005 | 

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Отстранява замърсителите и лошите бактериални 
култури от почистваните повърхности, като 
елиминира и неприятните миризми за дълго време.

1000 ml | 713001 | 

PROBIOTIC WASHING-UP LIQUID

Перфектно почиства съдовете. Освен това 
поддържа водопроводните компоненти 
чисти и е нежен към кожата.

750 ml | 713003 | 

PROBIOTIC HAND GEL

Почиства ръцете старателно 
без използване на вода, като 
едновременно с това и идеално 
ги хидратира. Възстановява 
естествената микрофлора на 
кожата.

500 ml | 713004 | 

PROBIOTIC LAUNDRY 
LIQUID

Благодарение на концентрираната 
му формула е достатъчен за 50 
пранета. Перфектно почиства бели 
и цветни дрехи, осигурявайки 
им красив аромат. Освен това 
предпазва пералнята от натрупване 
на мръсотия.

1500 ml | 713002 | 

Екологичните почистващи продукти ще се погрижат не само за 
Вашия дом, но и за кожата, здравето и околната среда. Открийте 
полезната сила на пробиотичните препарати.

Положителното въздействие на пробиотиците върху човешкия 
организъм е известно от години. Техните полезни свойства се вписват 
идеално в непрекъснато развиващата се еко тенденция. Използвахме 
ги, за да създадем изключителна линия домакински продукти с които 
да е възможно отстраняването на опасни патогени от повърхностите. 
Интериорът на Вашия дом не само ще бъде идеално чист, но и ще бъде 
населен с полезни щамове бактерии.

НЕКА ДОБРИТЕ 
БАКТЕРИИ  
СЕ ЧУВСТВАТ  
У ДОМА СИ 

Открийте нашия 
специален 
символ и го 
потърсете и на 
други продукти 
– всеки е 
екологичен!



Погрижете се за дома си, без 
да полагате усилия

Винаги е удоволствие да се върнеш в спретнат, чист и ароматен дом. 
За да можете наистина да се насладите и на времето си за почистване, 
ние създадохме нашата модерна марка SMART & CLEAN. Благодарение 

на нашата професионална линия от продукти вече можете лесно с 
един миг да се погрижите за чистотата и хигиената на вашия дом, 

докато новата линия пробиотични продукти е екологично чиста, като ви 
помага да създадете здравословен микроклимат във вашия дом.
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ГРАНУЛИ за 
отпушване на тръби

DRAIN CLEAR GRANULES

Използвайте ги и ще забравите телефонния 
номер на водопроводчика! Разграждат 
мазнините, космите и хранителните 
отпадъци. Създадени за отпушване на 
канализационни тръби, канали и сифони на 
мивки, вани и душ кабини. 

 ▪ абсолютно необходими за всяка кухня 
и баня 

 ▪ използвайте поне веднъж месечно

500 g | 706001 | 

Те достигат до всеки кът на вашия дом и премахват всички нежелани 
гости. Нищо не може да ги спре. Оставете вашите кухня и баня в 
ръцете на нашите почистващи препарати за специални цели.

ПОЧИСТВАЩИ 
ПРОДУКТИ ЗА 
СПЕЦИАЛНИ 
ЗАДАЧИ
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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 2

3 4

1

ВАКУМЕН  
освежител

VACUUM FRESHENER

Докато почиствате с прахосмукачката, 
ароматизаторът изпълва стаята с красив 
аромат, неутрализиращ неприятната 
миризма на прах и осигуряващ 
дълготраен вътрешен освежителен 
ефект. Подходящ за всички видове сухи 
прахосмукачки. Лесен за използване – 
просто го поставете близо до филтъра 
за изпускане на въздуха.

2 бр. (4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

АРОМАТИЗАТОР за гардероб

WARDROBE FRAGRANCE

Оригиналният аромат, с който са навлажнени ароматизаторите се 
освобождава постепенно. Прекрасни акорди изпълват вътрешността 
на гардероба, осигурявайки свежестта на Вашето облекло.

15,2 g

ПАРФЮМ 
за дома

HOME PERFUME

Красиви ароматни композиции  
за вашия дом.

40 ml

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Леките, морски акорди, съчетани 
с фината сладост на екзотични 
плодове, напомнят за последната 
Ви райска почивка.

1

SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Портокал, окъпан в сочни, 
плодови и флорални нотки, 
пулсира почти като Градът на 
Лъва.

2

GREEN SPA 
708023 | 

Освежаваща композиция от 
мириса на алое вера и нотка 
зелена краставица ще ви поставят 
в добро настроение и ще ви 
помогнат да отпочинете.

3

CHARMING ALLEY 
708024 | 

Фин дует от розови и мускусни 
аромати обвива стаята с 
романтична аура.

4

Красиви аромати, които подобряват настроението ви, създават атмосфера 
и събуждат емоции. Позволете им да бъдат с вас по всяко време и 
навсякъде. Това е възможно с нашите освежаващи продукти.

ОТ ПОКРИВА ДО 
ИЗБАТА
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НАЙ-ДОБРОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗА ВАШИЯ  
FM WORLD
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All prices in the Catalogue include VAT. The FM WORLD product catalog No. 37 is valid from the catalog premiere. The offer in terms of prices and products contained in the catalog 
is binding from the date of catalog No. 37 premiere. Until stocks are exhausted or a new catalog is introduced. Detailed information about the products and usage methods  
can be found on distribution.fmworld.com. Catalogues, the Marketing Plan and other advertising, promotional, and information materials that are issued or explicitly approved  
by FM WORLD are the only authorised sources of information for the purpose of selling and advertising of FM WORLD. The FM WORLD branded products are genuine products  
by FM WORLD. 

© FM World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, address: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, registered in the National Court Register, District Court Wrocław–
Fabryczna in Wrocław, 6th Economic Department of National Court Register, under no. NCR (KRS) 0000411446, NIP: 8952010760, with a fully paid-up share capital in 
the amount of PLN 182 900,00, 2021.


