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În lumea luxului

Alătură-te călătoriei în lumea incredibilă a brandului UTIQUE, care vă oferă 
compoziții bogate, uleiuri prețioase și cele mai bune rețete. Este locul în 

care clasa, rafinamentul și finețea se întâlnesc, devenind o experiență unică 
de senzații. Aromele perfect compuse, reflectă frumusețea, armonia și 

energia vieții. Uleiurile de Lux reprezintă o fuziune de neuitat a subtilității și 
intensității. Lasă-te încântat de magia lumii UTIQUE..
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UTIQUE 
Parfum 

Caracter:

 ▪ Senzual, seducător, delicios 
întunecat, descoperă misterele 
amurgului

Note de parfum:

 ▪ Vârf: cassis, piper negru, şofran

 ▪ Mijloc: trandafir, tămâie, paciuli

 ▪ Bază: pudră de zmeură, lemn de 
cașmir, chihlimbar dulce, mosc

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502066 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502066.02 | 

N O U

Un parfum senzual, ale căror acorduri misterioase sunt dezvăluite sub magia 
nopții și scoate în evidență cele mai nobile, neîmblânzite note de parfum care vă 
vor introduce în lumea dispoziției excepționale și a plăcerii. Lăsați-vă captivați de 
această compoziție extraordinară, care datorită combinației remarcabile de șofran, 
chihlimbar dulce, trandafir nobil cu mosc captivant și paciuli, creează un parfum 
oriental, carismatic și de neuitat.

MISTERIOS PRECUM 
FRUCTUL INTERZIS

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l

Î N  C U R Â N D
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MALACHITE 
Parfum
Caracter:

 ▪ enigmatic, palpitant, precum cele 
patru elemente naturale

Note de parfum:

 ▪ Vârf: mandarină, bergamot, 
wallflorii, note de aldehidă, prună, 
coacăze negre, șofran, iederă, 
coajă de piersici

 ▪ Mijloc: iasomie, violete, tuberoză, 
iris, trandafir,crin din vale, ylang-
ylang, floare de portocal

 ▪ Bază: lemn de santal, vanilie, 
mușchi, vetiver haitian, patchouli, 
mosc

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 |

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502057.02 |

Toate simțurile se intensifică pe timp de noapte. Malachite este sinonimul 
unei aventuri care începe la amurg și rămâne veșnic în memoria ta. Este 
ca dansul iubitilor în lumina lunii, ca o reuniune a prietenilor la malul 
oceanului nesfârșit. Afectat de căldura pielii, își schimbă culoarea ca un 
mineral, transformând tonurile sale pline de fericire în acorduri incitante.

SCHIMBĂ CULOAREA 
CA UN MINERAL

Caracter:

 ▪ profund, misterios, absolut

Note de parfum:

 ▪ Vârf: bergamot, piper roșu, 
semințe de chimen, cardamom

 ▪ Mijloc: Iasomie sălbatică, crin din 
vale, ylang-ylang

 ▪ Bază: ambergris, fasole tonka, 
labdanum, piele, ovakMoss, 
patchouli, mosc

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502048 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502048.02 | 

AMBERGRIS 
Parfum

ACORDURI MARINE 
CONDIMENTATE CU 
VÂRFURI PICANTE

Plutind pe valurile oceanului ambergrisul fermecat uimește cu parfumul 
cu acorduri marine condimentate cu vârfuri picante. Este ca o croazieră 
secretă la apus de soare, care nu se încheie cu sosirea zori. Aceasta este 
o poveste misterioasă despre puterea fără precedent de atracție.

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l
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Caracter:

 ▪ încântător, seducător

Note de parfum:

 ▪ Vârf: bergamot, cardamom, 
lămâie

 ▪ Mijloc: crin de vale, iasomie, 
mentă

 ▪ Bază: lemn de guaiac, mosc, lemn 
de cedru

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502009 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502009.02 | 

PARFUMUL 
PARADISULUI 
NEDESCOPERIT

CELE MAI FRUMOASE 
AMINTIRI DE VARĂ

FLAMINGO 
Parfum

BUBBLE 
Parfum

Caracter:

 ▪ fermecător, seducător ca un fruct 
interzis

Note de parfum:

 ▪ Vârf: trandafir sălbatic, șerbet de 
mure, note verzi

 ▪ Mijloc: trandafir damascian, 
iasomie, caisă

 ▪ Bază: note lemnoase, acord 
cristalin de trandafir, mosc 

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502007 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502007.02 | 

Flamingo este parfumul paradisului nedescoperit. Chintesenţa inocenței și           
a eleganţei. Este ca o poveste minunată, plină de culoare. O aventură de neuitat 
în care toate simțurile se cufundă. Misterios și incontestabil de fermecător.

O briză de eleganță și o prospețime excepțională ascunse în 
parfumul Bubble, te fac să te gândești la cele mai frumoase amintiri 
de vară. Pur și simplu închide ochii, pulverizează parfumul și aura 
revigorantă, precum o baghetă magică, te va duce la momentele 
minunate lipsite de griji.

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l
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Caracter:

 ▪ intrigrant, nobil, de neuitat

Note de parfum:

 ▪ Vârf: lămâie, trandafir, șofran

 ▪ Mijloc: note lemnoase, bujor, 
amyris, note de piele

 ▪ Bază: chihlimbar, oud, vanilie

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502006 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502006.02 | 

Caracter:

 ▪ Fără inhibiții, ambiguu, plin de 
dorințe

Note de parfum:

 ▪ Vârf: prune

 ▪ Mijloc: iris, violete, ylang-ylang, 
cedru, paciuli 

 ▪ Bază: lemn de santal, rășină 
benzoică, vanilie, mosc

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502034 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502034.02 | 

MUFFIN 
Parfum

SEXY  
CASHMERE 
Parfum

O ISPITĂ  
IREZISTIBILĂ

O EXPLOZIE DE 
DORINȚĂ ȘI PASIUNE 
IREMEDIABILĂ

Muffin este tentația căreia nu-i poți rezista. Dulceață şi rafinament într-un 
singur produs. Un mariaj între bogăție și gust extraordinar. Cufundă-te în lumea 
colorată a acestor intrigante note de parfum și fiecare moment se va transforma 
într-o experiență de neuitat.

Sexy Cashmere este o explozie de dorință și pasiune fără limită. În primele 
momente, se combină cu acorduri puternice și fascinante, transformându-
se încet în note moi și calde care înfășoară corpul ca o eșarfă de cașmir. 
O compoziție plină de contradicții ce îți va aprinde imaginația, scoțându-ți 
în evidență cele mai profunde dorințe.

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l
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Caracter:

 ▪ sofisticat, uimitor

Note de parfum:

 ▪ Vârf: trandafir, catifea, șofrănel

 ▪ Mijloc: zmeura congelată, piele, 
trandafir salbatic, cypriol 

 ▪ Bază: lemn de agar, mosc alb, 
ambră balsamică

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502012 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502012.02 | 

VIOLET OUD 
Parfum

MAIESTUOS,  
NOBIL,  
IMPREVIZIBIL

Violet Oud conține un element mistic care vă conduce către o călătorie 
spre necunoscut. Maiestuos, nobil, imprevizibil. Răspândiți magie în jurul 
vostru și plutiți în adâncul violet al imprevizibilului.

Caracter:

 ▪ senzual, șarmant, misterios

Note de parfum:

 ▪ Vârf: bergamotă, portocală, măr, 
scorțișoară

 ▪ Mijloc: cuișoare, tutun, cedru

 ▪ Bază: patchouli, boabe tonka, mir, 
mosc

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502008 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502008.02 | 

CAPTIVANT PRECUM 
BIJUTERIILE 
PREȚIOASE

AMBRE  
ROYAL 
Parfum

Ambre Royal este o compoziție regală, uluitoare ca cea mai prețioasă 
bijuterie și surprinzătoare ca ploaia de vară. Încearcă-l și vezi cum 
își dezlănțuie puterea din oră în oră, fascinându-te cu notele sale 
neobișnuite de parfum.

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l
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Caracter:

 ▪ luxos, elegant

Note de parfum:

 ▪ Vârf: piper roz, lemn de cedru, 
nucșoară 

 ▪ Mijloc: iris, șofran, vetiver

 ▪ Bază: cipriol, patchouli, mosc 
negru, chihlimbar

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502002 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502002.02 | 

Caracter:

 ▪ elegant, sofisticat, misterios

Note de parfum:

 ▪ Vârf: note lemnoase, șofran, 
stirax

 ▪ Mijloc: vetiver, ambră, vanilie

 ▪ Bază: piele, lemn de santal, 
chihlimbar

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502001 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502001.02 | 

GOLD 
Parfum

BLACK 
Parfum

ESENȚA  
SPLENDORII 
ORIENTALE

ADICTIV,  
CAPTIVANT 
ȘI ÎNCÂNTĂTOR

Gold este un parfum strălucitor ca aurul şi rafinat ca bijuteriile lucrate 
manual. Maiestuos, esențial, inspirator. Esența splendoarei orientale. 
Răspândiți în jur o aromă fermecătoare de senzații senzuale.

Black conferă o semnificație unică fiecărui moment. Dependent, uimitor 
si amețitor. Este un parfum cu o dimensiune misterioasă, în care căldura 
întâlnește rafinamentul. Învăluiți-vă cu aroma eleganței negre.

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l
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Type:

 ▪ Magnetic, attractive, seductive

Fragrance notes:

 ▪ Head: cashmere wood, jasmine, 
cistus

 ▪ Heart: vanilla, amberwood, 
balsamic notes

 ▪ Base: white oud, black musk, dry 
wood

100 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 100 | 502003 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20% 
UTIQUE 15 | 502003.02 | 

RUBY SOLID PARFUM

O combinație unică de note 
prețioase de parfum, care este 
o sursă de experiență excepțională 
mângâind simțurile. O combinație 
luxoasă în care iasomia, rockrose și 
cașmirul alternează jucăuș cu aroma 
dulce de vanilie și amberwood 
pentru a descoperi cele din urmă 
note clare de mosc alb, mosc negru 
și lemn uscat. Datorită texturii sale 
cremoase, parfumul este excepțional 
de durabil și rămâne pe piele pentru 
o lungă perioadă de timp. Doar 
o cantitate mică de cremă este 
suficientă pentru a simți mângâierea 
care stimulează toate simțurile.

20 g | 502029 |

RECOMANDARE

Parfumul se aplică cel mai bine cu 
degetele în locurile unde sângele 
pulsează și corpul menține căldura, și 
anume: în interiorul încheieturilor, în 
spatele urechilor, pe gât și în zonele 
de îndoire de la nivelul coatelor și 
genunchilor. Parfumurile vor rămâne 
astfel pe piele pentru o perioadă 
lungă de timp. 

SEDUCE, DOMINĂ, 
STIMULEAZĂ POFTA

Imaginează-ți cum parfumul tău preferat capătă o formă unică pe care 
o poți atinge și de care te poți bucura pentru totdeauna ... Se amestecă pe 
pielea ta, lăsând un miros seducător și captivant. Te învăluie ca o țesătură 
delicată, mângâindu-ți simțurile. Astfel poate fi descris Parfumul Ruby 
Solid. Aceasta este chintesența luxului concentrat într-o consistență 
cremoasă.

RUBY 
Parfum

RUBY 
Solid Parfum

Ruby trezeşte simțurile și învăluie pielea ca o ceaţă fină. Magnetism, 
pasiune, seducţie - cele mai minunate emoții închise într-un flacon. 
Seduce şi captivează. Este o evadare din viața de zi cu zi, o călătorie 
fascinantă în sufletul uman.

424.90 LEI
4249.00 LEI / 1 l

103.90 LEI
6926.67 LEI / 1 l

899.90 LEI
44995.00 LEI / 1 kg
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Parfumurile UTIQUE nu numai că sunt disponibile în sticle mai mici, de 
15 ml, la îndemână, dar și în set elegant. Arome captivante într-un ambalaj 
frumos.

AROME CAPTIVANTE 
ÎNTR-UN AMBALAJ 
FRUMOS

BLACK 
Set

BLACK SET

Intră în lumea eleganței negre, în 
care sunt lideri cele trei parfumuri 
senzuale: Ruby, Gold și Black. Setul 
conține trei flacoane de parfum, cu 
un volum de 15 ml fiecare, ambalate 
într-o cutie elegantă. Este setul 
perfect atunci când dorești să faci un 
cadou unei persoane speciale sau, 
simplu, vrei să îți asiguri o gamă mai 
variată de arome captivante, într-un 
ambalaj frumos. 

3 x 15 ml | Compuși aromatici: 20% 
502010 | 

320.90 LEI
7131.12 LEI / 1 l
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Un factor natural de hidratare NMF (Natural Moisturizing Factor) este un grup de 
substanțe care se găsesc în piele. Acestea asigură un nivel adecvat de hidratare 
a stratului cornos. Săpunurile de lux din gama UTIQUE au fost îmbogățite cu 
complexul unic Biohydration Plus®, care imită perfect NMF, lăsând pielea 
mătăsoasă și netedă la atingere.

Mâinile sunt cartea ta de vizită. Merită o îngrijire de cea mai înaltă calitate. 
Săpunurile lichide de lux UTIQUE te vor răsfăța prin formula sofisticată și 
parfumurile intrigante. 

INSPIRAT DIN 
PROCESELE 
NATURALE DE 
HIDRATARE A PIELII

MÂINILE SUNT 
CARTEA TA DE VIZITĂ

SĂPUN
LICHID 
de lux

LUXURY  
HAND WASH

 ▪ spumos, vă acoperă mâinile cu o 
spumă catifelată

 ▪ curăță ușor și nu usucă pielea

 ▪ oferă o senzație plăcută de 
hidratare

 ▪ conține compusul Biohydration 
Plus® special selectat pentru 
FM WORLD

 ▪ lasă pe mâini o aromă captivantă 
care relaxează simțurile

300 ml

1

2

3

4

1 3

2 4

AMBER 
502035 | 

Mixul dulce cu note de vanilie, 
paciuli și scorțișoară îi va seduce 
pe pasionații de senzații sofisticate. 
Parfumul profund și ambiguu 
impresionează prin bogăția 
buchetului.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

Un parfum încântător, captivant, cu 
note de grapefruit răcoritor și flori 
senzuale de portocal. O fuziune 
originală de arome, care conferă 
energie și bună dispoziție.

OUD & ROSE 
502037 |

O combinație unică de note perfect 
armonizate de agar magnetizant 
și trandafir senzual. Acest parfum 
misterios te va duce cu gândul la 
splendoarea amețitoare a grădinilor 
regale.

FIG LEAVES 
502038 |

Un acord multidimensional de frunze 
de smochin îți vor învălui mâinile cu 
un parfum sublim iar prospețimea 
revigorantă va completa notele 
nobile. O adevărată sărbătoare 
pentru simțuri.

129.90 LEI
433.00 LEI / 1 l
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 ▪ Biohydration Plus® este o formulă unică, selectată special pentru FM WORLD 
care asigură pielii tale o hidratare imediată pentru o perioadă lungă de timp. 
Datorită tehnologiei sale avansate, acțiunea sa este completă: regenerare 
imediată și destindere. În plus, previne pierderea apei, protejând astfel pielea de 
uscare. 

 ▪ WhitesenseTM este un extract extraordinar din florile albe ale trandafirul 
de Provence (Rosa centifolia L.), iasomie (Jasminum officinale L.) și margaretă 
(Bellis perennis L.), care face imediat pielea corpului netedă și extrem de 
moale. Prezența produsului WhitesenseTM în gama de lux UTIQUE garantează 
o experiență excepțională și senzuală care vă va face să vă simțiți bine.

O modalitate minunată de a prelungi persistența unui parfum și de a-l intensifica 
este aplicarea în straturi. Folosind cele mai extraordinare compoziții de parfumuri 
UTIQUE în Gelurile de duș de lux, puteți fi siguri ca parfumul îmbietor va persista 
pe tot parcursul zilei.

NECTAR REGENERANT 
DIN INGREDIENTE 
PREȚIOASE

EXTINDEȚI AROMA 
PARFUMULUI MULT 
TIMP, INTENSIFICAȚI 
PARFUMUL

LUXURY  
SHOWER GEL

 ▪ transformă o baie într-o senzație 
fascinantă care mângâie toate 
simțurile

 ▪ conține ingrediente inovatoare 
care ajută la starea perfectă a 
pielii

 ▪ o lasă mătăsoasă și netedă

 ▪ compozițiile captivante de parfum 
asigură o relaxare cât mai plăcută

200 ml

1 7

2

11

6

10

5

9

4

8

3

1
RUBY 
502039 | 

2
MUFFIN 
502040 | 

3
BLACK 
502042 | 

4
GOLD 
502043 | 

5
VIOLET OUD 
502044 | 

6
FLAMINGO 
502045 | 

7
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015 | 

8
FIG LEAVES 
502016 | 

9
AMBER 
502020 | 

10
OUD & ROSE 
502014 | 

11
SANDALWOOD & 
PATCHOULI 
502013 | 

GEL	DE	DUȘ 
de lux

115.90 LEI
579.50 LEI / 1 l
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 ▪ Revitaoils Supreme® este un complex inovator de revitalizare a pielii, selectat 
special pentru FM WORLD. Secretul său este originea sa naturală. Este 
o combinație unică de uleiuri provenite din macadamia, avocado, măsline, 
nucă de cocos, in, floarea-soarelui și arborele de argan, care oferă o sursă de 
vitamine și acizi grași nesaturați pentru piele.

 ▪ HydromanilTM este o substanță activă foarte valoroasă derivată din semințele 
unei plante peruane numite Tara. Datorită tehnologiei avansate, aceasta oferă 
o acțiune dublă: hidratare imediată și de durată și reglează procesul de exfoliere 
epidermică, ceea ce duce la îmbunătățirea aspectului pielii.

O FORMULĂ 
INOVATOARE DE 
COCKTAIL NUTRITIV 

ACORDURI ÎN 
PERFECTĂ ARMONIE

LUXURY  
BODY BALM

 ▪ are o consistență mătăsoasă

 ▪ învăluie corpul cu o aromă 
relaxantă

 ▪ oferă pielii o hidratare excelentă, 
catifelare și netezime

 ▪ conține compuși valoroși 
– Revitaoils Supreme® și 
HydromanilTM

200 ml

11
FLAMINGO 
502046 | 

2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

Notele parfumului UTIQUE, asortate perfect cu notele Loțiunii 
de corp de lux, vă vor permite să intensificați parfumul și să 
măriți persistența acestora. Descoperiți combinațiile preferate 
într-un ambalaj complet nou.

2

4

3

5

BALSAM
DE CORP 
de lux

115.90 LEI
579.50 LEI / 1 l
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LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

Sursa puterii sale este în combinația 
unică de uleiuri naturale certificate, 
extrase chiar din inima plantelor. 
Revitalizează culoarea și conferă 
strălucire părului, lăsându-l moale, 
neted și catifelat la atingere.

 ▪ se absoarbe bine

 ▪ nu încarcă părul

 ▪ are un miros plăcut de marțipan

 ▪ cu un atomizor convenabil 
pentru o aplicare ușoară

50 ml | 502005 |

LUXURY  
FACE OIL

O compoziție exclusivistă de uleiuri 
prețioase de origine vegetală. Redă 
pielii aspectul sănătos și radiant. 
Conține o doză foarte concentrată 
de vitamine şi antioxidanți, asigurând 
hrănirea intensă, hidratarea și 
regenerarea pielii. 

 ▪ este ideal sub machiaj, se poate 
utiliza atât ziua cât și noaptea 

 ▪ datorită capacului cu pipetă, 
produsul se dozează și se aplică 
cu ușurință pe față

30 ml | 502004 |

Ulei de lux 
PENTRU	PĂR

Ulei de lux 
PENTRU	FAȚĂ

Indispensabilele uleiuri de argan și de jojoba conferă efectul de piele hidratată 
şi sănătoasă. Minunata acțiune a uleiului pentru față se datorează uleiurilor de: 
primula, floarea soarelui, soia, ricin, gălbenele, trandafir, avocado și orez, precum și 
uleiurilor esenţiale selectate: de geranium, de ylang-ylang și de neroli.

O MULTITUDINE 
DE INGREDIENTE 
PENTRU UN TEN 
SĂNĂTOS

PUTEREA ULEIURILOR 
PENTRU PĂRUL TĂU

Combinația sofisticată a uleiurilor de argan, jojoba, ale semințelor 
de in, soia și migdale dulci, combinată cu untul de shea, face părul 
vizibil mai puternic, hrănit și hidratat.

269.90 LEI
5.398.00LEI/ 1l

269.90 LEI
8.996.67 LEI/ 1l



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

3130

FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Uleiul de lux pentru masaj FIRMING 
RITUAL intensifică senzațiile 
senzuale și îmbunătățește aspectul 
pielii. Conține un ingredient unic 
sub formă de ulei pe bază de extract 
de ghimbir, care susține perfect 
procesul de ardere a grăsimilor, 
contribuind la fermitatea pielii.

 ▪ susține arderea grăsimilor și 
ajută la combaterea celulitei

 ▪ conține ulei de eucalipt, care 
are un efect pozitiv asupra stării 
de bine

 ▪ cu un atomizor convenabil 
pentru o aplicare ușoară

200 ml | 502049 |

RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Datorită proprietăților de 
aromaterapie transformă masajul 
într-o experiență fericită, 
îmbunătățind starea de bună-
dispoziție. Conține ulei de lămâie, 
care determină o relaxare completă, 
ceea ce face ca acest produs să fie 
ideal pentru masajele de relaxare.

 ▪ cu un miros puternic relaxant

 ▪ îngrijește perfect pielea

 ▪ pompița cu care este dotat ajută 
la dozarea cu precizie

200 ml | 502050 |

Ulei de lux 
PENTRU
MASAJ  
FIRMING
RITUAL

Ulei de lux  
PENTRU
MASAJ  
RELAXING
RITUAL

Rețetele prețioase care au concentrații bogate în acizi grași și uleiuri cu vitamine 
precum argan, trandafir, jojoba, avocado, orez, primula de seară și gălbenele, 
hrănesc minunat pielea, restabilind strălucirea sa sănătoasă.

REȚETE  
PREȚIOASE

O SĂRBĂTOARE 
PENTRU PIELE ȘI 
SIMȚURI

Masajul cu uleiurile UTIQUE nu va fi doar un moment de relaxare și de detașare 
de grijile cotidiene, dar și un tratament de îngrijire care îți va lăsa pielea mătăsoasă, 
netedă și plăcută la atingere. Datorită ingredientelor atent alese, uleiurile sunt 
ideale pentru masajul întregului corp și pentru toate tipurile de piele, în special 
pentru pielea uscată și sensibilă. Mirosurile captivante se datorează leiurilor 
esențiale naturale.

769.90 LEI
3.849.00LEI/ 1l

769.90 LEI
3.849.00LEI/ 1l



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

3332

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® afectează sinteza a două proteine cheie pentru aspectul tânăr: 
fibronectina, care interacționează, printre altele, cu colagenul și proteoglicanii 
și proteinele p53 implicate în reînnoirea ADN-ului. Datorită acestui fapt, are 
proprietăți puternice anti-îmbătrânire – regenerează și netezește pielea.

 ▪ Cea mai nouă și mai blândă generație a derivatului din vitamina A reprezintă, 
în prezent, una dintre cele mai eficiente substanțe anti-rid, dând strălucire 
tenului și îmbunătățind în mod eficient aspectul acestuia.

 ▪ Extractul din floarea-de-colț alpină contracarează efectele stresului oxidativ 
cauzat de poluarea aerului și radiațiile ultraviolete, având un puternic efect de 
lifting asupra pielii din zona gâtului, ridicând în mod vizibil obrajii și netezind 
așa-numitele riduri “laba gâștei”. Datorită lui, tenul obosit și lipsit de strălucire 
va fi de domeniul trecutului, iar pielea ta va deveni mai rezistentă la efectele 
negative ale factorilor externi responsabili de procesele de îmbătrânire.

 ▪ Untul de shea – este un ulei obținut din semințele unui copac African cu 
denumirea de Arborele de Shea (care în Africa este considerat sacru, fiind 
venerat de mii de ani). Lasă pielea perfect moale și hidratată

INGREDIENTE 
REVOLUȚIONARE 
CARE INTRĂ ÎN 
PROFUNZIME ÎN PIELE 
ÎN TIMPUL SOMNULUICEA MAI BUNĂ 

REȚETĂ PENTRU O ZI 
EXCEPȚIONALĂ

ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

 ▪ o combinație rafinată de 
ingrediente active de cea mai 
bună calitate și o tehnologie 
avansată

 ▪ o formulă ce întinerește, fiind 
meticulos preparată

 ▪ hidratează intens, tonifică și 
reconstruiește pielea

 ▪ face ca tenul tău să-și recâștige 
un aspect sănătos, radiant și 
strălucitor

50 ml | 502026 |

ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

 ▪ o multitudine de ingrediente 
active anti-îmbătrânire și de 
fermitate

 ▪ intră în profunzime în piele în 
timpul somnului

 ▪ hidratează perfect, regenerează și 
netezește tenul

50 ml | 502027 |

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® reduce efectele negative ale radiațiilor electromagnetice, care 
include printre altele, radiațiile UV și lumina albastră. În plus, protejează eficient 
împotriva stresului oxidativ și afectează perfect reconstrucția epidermei. 

 ▪ Tripeptyd-38 este o puternică peptidă anti-rid de generație nouă, care 
întărește sinteza celor șase ingrediente principale de reconstrucție a pielii. 
Datorită acestui fapt, umple ridurile din interior, dând pielii un efect vizibil mai 
neted și mai plin.

 ▪ Antioxidant ultramodern se activează numai sub influența radiațiilor UV și 
protejează pielea împotriva radicalilor liberi, pentru o perioadă lungă de timp. 
Uitați de pielea obosită și lipsită de strălucire, și bucurați-vă de o piele mai 
rezistentă la efectele negative ale factorilor externi responsabili de procesele 
de îmbătrânire.

 ▪ Acid hialuronic cu masă moleculară mică este o polizaharidă naturală care 
umple spațiile dintre fibrele de colagen, hidratând perfect pielea, îmbunătățind 
flexibilitate, și impulsionând întinerirea.

E P I G E N E T I C S

Cremă de zi  
ROYAL
PERFECTION

Cremă de  
noapte  
ROYAL
PERFECTION

1039.90 LEI
20798.00 LEI / 1 l

1039.90 LEI
20798.00 LEI / 1 l
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 ▪ L.C.G.S MC 4.0® are proprietăți puternice anti-îmbătrânire - regenerează 
intens și netezește tenul. Pregătește perfect pielea pentru aplicarea produselor 
cosmetice ulterioare, acționând sinergic cu acestea și sporindu-le efectul.

 ▪ Cea mai nouă generație derivată din vitamina A – mai delicată pentru piele 
– în prezent una dintre cele mai eficiente substanțe de reducere a ridurilor 
– luminează delicat decolorarea pielii și îmbunătățește în mod eficient aspectul 
pielii.

 ▪ Lipodipeptide – prin stimularea sintezei de elastină, contracarează subțierea 
pielii, ridicând în mod clar conturul feței.

 ▪ Complexul valoros de fitoestrogeni – reglează funcția glandelor sebacee.

 ▪ Combinația prețioasă de extract de caviar și oligoelemente – aur, argint, 
platină – ajută la întârzierea procesului de îmbătrânire a pielii, reducând vizibil 
ridurile.

ACȚIUNE INTENSĂ 
DATORITĂ 
INGREDIENTELOR 
PREȚIOASEPENTRU NEVOILE 

PIELII DELICATE DIN 
JURUL OCHILOR

EYE CREAM  
COMPLEX

 ▪ o combinație perfectă de 
ingrediente de cea mai bună 
calitate

 ▪ se întinde excelent și hidratează 
pielea sensibilă din jurul ochilor

 ▪ luminează ușor cercurile sub-
oculare întunecate neatractive

 ▪ lasă pielea fină și revigorată

20 ml | 502028 |

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

 ▪ o combinație perfectă de 
ingrediente de cea mai bună 
calitate

 ▪ se întinde excelent și hidratează 
pielea sensibilă din jurul ochilor

 ▪ reduce cercurile sub-oculare 
întunecate

 ▪ lasă pielea fină și revigorată

30 ml | 502030 |

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® – radiațiile UV și lumina albastră au un efect advers asupra 
pielii sensibile din jurul ochilor, provocând stres oxidativ și, de asemenea, 
contribuind la apariția ridurilor de expresie cauzate, printre altele, de clipirea 
excesivă. Prin urmare, crema a fost îmbogățită cu un compus care funcționează 
în două moduri: reduce efectele negative ale radiațiilor electromagnetice și 
sprijină regenerarea pielii și netezirea, întârziind procesele de îmbătrânire.

 ▪ Complexul din extrasul de Albizia julibrissin și rutozid – stimulează sinteza 
colagenului și are efect asupra procesului de regenerare a pielii, netezind în 
mod vizibil ridurile "laba gâștii". În plus, are un efect de lifting asupra pleoapelor 
superioare ale ochilor, înălțându-le în mod vizibil

 ▪ Acidul hialuronic cu masa moleculară mica- este absorbit rapid în piele, 
sporind aftel fermitatea pielii și îmbunătățind elasticitatea acesteia.

 ▪ Peptida ciclica și ectoina – hidratează profund și reduce vizibil ridurile, 
crescând fermitatea pielii.

 ▪ Cofeina– stimulează microcirculația sangvină, luminând ușor cearcănele 
inestetice de sub ochi. 

E P I G E N E T I C S

Cremă          
pentru ochi 
EYE       
COMPLEX

Serul facial          
pentru  
LIFTING  
ANTI-						
-ÎMBĂTRÂNIRE

769.90 LEI
38495.00 LEI / 1 l

839.90 LEI
27996.67 LEI / 1 l
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 ▪ Slimenum Ultra³ MC 16.0® reduce cantitatea de țesut adipos acumulat, 
subțiind în mod eficient corpul și reducând în mod vizibil imperfecțiunile pielii. 
Datorită acestui fapt, silueta este modelată 3D, asigurând efecte comparabile 
cu tratamentele cu ultrasunete.

 ▪ Acidul ximenic face pielea mai elastică, asigurându-se că rămâne fermă și că își 
păstreazăel asticitatea. În plus, crește eficiența mecanismelor antioxidante ale 
pielii, susținând protecția împotriva stresului oxidativ și asigurându-i un aspect 
frumos și sănătos.

 ▪ combinație valoroasă de alge marine și proteine din plante asigură un efect 
vizibil de lifting.

 ▪ Extractul de bougainvillea, o plantă valoroasă, originară din America de Sud, 
este o componentă avansată din punct de vedere tehnologic, care susține 
procesele de reducere a grăsimii corporale și previne lăsarea pielii, crescând 
sinteza proteoglicanilor, colagenului și elastinei.

SILUETĂ PERFECT 
CONTURATĂ

O REȚETĂ PERFECTĂ 
PENTRU SÂNII CU 
FORMĂ IDEALĂ

ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

 ▪ conține o formulă dezvoltată pe 
baza celor mai înalte tehnologii

 ▪ este ideală pentru fermitatea 
și elasticitatea pielii din jurul 
bustului

 ▪ asigură un efect vizibil de lifting

 ▪ este o alternativă excelentă la 
chirurgia estetică invazivă de 
modelare a sânului

50 ml | 502031 |

FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

 ▪ o combinație perfectă a celor mai 
bune ingrediente

 ▪ concepută pe baza unei 
tehnologii avansate de modelare 
a corpului

 ▪ se întinde perfect și netezește 
pielea

 ▪ ajută la reducerea țesutului 
adipos acumulat

120 ml | 502032 |

 ▪ Complexul unic Volumenic Plus MC 12.0® stimulează maturizarea și 
diferențierea celulelor adipoase și ajută la procesul de stocare a lipidelor. 
Efectul este așa-numitul "lipofilling cosmetic", care mărește volumul de 
țesut adipos pe bust, fiind o alternativă excelentă la tratamentele de 
medicină estetică.

 ▪ Extrasul de alge maro din familia Dictyoptales are efect asupra nutriției 
adipocitelor, făcând bustul vizual mai mare și mai plin.

 ▪ Complexul de alge și pullulan bogat în aminoacizi, polizaharide, vitamin C 
și B12, fortifiază țesutul subcutanat, corectând forma bustului. 

Cremă pentru 
bust intens 
MODELATOARE  
ULTRA FIRMING

Cremă de 
corp pentru  
FERMITATE 
INTENSĂ	 
FIRMING 
COMPLEX

699.90 LEI
13998.00 LEI / 1 l

899.90 LEI
38495.00 LEI / 1 l
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 ▪ 3 fitile într-o candelă care asigură chiar și arderea cerei

 ▪ uimitoare, unică,  cu un parfum

 ▪ impresionant are un design artistic

 ▪ oferă o atmosferă impresionantă

 ▪ timp de ardere: 35-40 ore (190g)/ 50-60 ore (435g)

Aromele unice de UTIQUE vă oferă oportunități mari. Ele vor învălui nu numai 
pielea, ci și interiorul casei tale. Faceți o călătorie de neuitat prin ținuturile 
senzuale.

ÎNCÂNTĂ INTERIORUL 
CASEI CU UN PARFUM 
DEOSEBIT 

CĂLĂTORIE DE 
NEUITAT PRIN 
ȚINUTURI SENZUALE

LUXURY  
SCENTED CANDLE

Datorită compoziției fine a notelor 
de parfum, înconjoară camera cu 
o aură fascinantă, permițându-
vă să vă bucurați de acordurile 
preferate de parfumuri UTIQUE 
pentru o perioadă incredibil de 
lungă. Fascinează prin designul său 
original care conferă interiorului 
un ton modern. Este confecționat 
din parafină care îndeplinește 
cerințele stricte ale standardelor 
germane RAL.

 ▪ de cea mai înaltă calitate

 ▪ proiectat cu atenție la fiecare 
detaliu 

 ▪ într-un pahar elegant pătrat 

180 g

435 g

5 6

4

2

3

1

1

2

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 | 

Lumânare  
PARFUMATĂ
DE LUX

499.90 LEI
277.72 LEI / 100 g

999.90 LEI
229.86 LEI / 100 g
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13 14

1211

7

9

11

13

8

10

12

14

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 | 

N O U N O U

N O U N O U

Adevărata esență a luxului oriental 
într-un parfum. Descoperă o 
compoziție sofisticată care scoate în 
evidență un parfum de neuitat. 

Tentație irezistibilă, dulceață și sofisticare 
într-un singur MUFFIN. De la UTIQUE. 
Lumânarea este o combinație de neuitat 
de rafinament și bun gust.

Magnetism, pasiune ... Atâtea emoții 
intense într-o lumânare. Stimulați-vă 
simțurile cu seducătorul RUBY care 
captivează.

Surprindeți cu lumânarea AMBRE 
ROYAL Care uimește prin compoziția 
și aroma parfumului UTIQUE. 
Câștigați experiență regală și 
stimulați-vă senzațiile uimitoare.

9 10

87
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2117 2218

2016 1915

15

17

19

21

16

18

20

22

BUBBLE | 180 g 
502062 | 

SEXY CASHMERE | 180 g 
502063 | 

AMBERGIS | 180 g 
502064 | 

MALACHITE | 180 g 
502065 | 

BUBBLE | 435 g 
502062.02 | 

SEXY CASHMERE | 435 g 
502063.02 | 

AMBERGIS | 435 g 
502064.02 | 

MALACHITE | 435 g 
502065.02 | 

N O U N O U

N O U N O U

Închideți ochii și reveniți la cele mai 
dragi amintiri de vară și la libertatea 
minunată cu lumânarea BUBBLE. 
Experimentați atingerea elegantă 
și emoțiile intense de la prima 
aprindere.

Combinația de picant și mirosul de 
mare creează amintirile croazieră 
secretă fără sfârșit. Acest amestec 
de momente pașnice și miros picant 
umple lumânarea AMBERGIS cu 
proporții îmbietoare.

Vă place să fiți copleșiți cu parfumuri 
puternice și cu o incontrolabilă 
pasiune? O explozie de dorință și lux 
combinate într-o singură lumânare 
SEXY CASMHERE care vă învăluie 
ca un un șal de cașmir. Fiți pregătiți 
pentru această experiență.

Porniți cu lumânarea MALACHITE 
într-o aventură cu minerale & 
briza proaspătă. Experimentați 
transformarea din miros încântător 
la arome încântătoare cu propriile 
voastre simțuri.



Cele mai strălucitoare  
dintre toate stelele

Ajungeți la cer! Permiteți-vă să aveți mai multe! Descoperiți linia luxoasă de 
produse cosmetice pentru îngrijirea în profunzime a pielii și machiaj sofisticat. 

ALAYA este perfect în fiecare inch, începând cu un logo care exprimă 
unicitatea și ambalajul elegant, prin formule de înaltă calitate, până la efecte 
uimitoare, de lungă durată. Avânta deasupra orizonturilor și lasă machiajul să 

arate încântare ca capodopera unui artist.
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UNICORN ELIXIR  
PEEL-OFF MASK

Datorită extractelor din ceai verde 
și ghimbir, precum și coenzima Q10 
netezește perfect și revitalizează 
pielea, eliminând în același timp 
celulele moarte ale pielii. De 
asemenea, curăță perfect, reduce 
aspectul porilor și absoarbe excesul 
de sebum.

 ▪ rezultate vizibile după o utilizare

 ▪ pregătește perfect pielea pentru 
aplicarea make-up

 ▪ cu particule strălucitoare

 ▪ ușor de utilizat

28 ml | 606086 | 

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

Formula bogată garantează un efect puternic 
și eficient de îngrijire a pielii. Extractele din 
fructe acai, goji, mure și afine face pielea 
mătăsoasă, extrem de radiantă și sunt o sursă 
excelentă de vitamina C și antioxidanți care 
protejează pielea împotriva radicalilor liberi.

 ▪ evidențierea bazei de machiaj sub forma 
unui elixir hrănitor

 ▪ îmbunătățește starea, hidratează 
profund și revitalizează pielea

 ▪ crește semnificativ durabilitatea 
fundației

 ▪ formula ușoară, nu lasă un film gras

 ▪ foarte eficient

30 ml | 601313 | 

VEGAN  
FRIENDLY

PENTRU TOATE 
TIPURILE DE TEN 2 IN 1PENTRU TOATE 

TIPURILE DE TEN

Mască 
peel-off  
UNICORN 
ELIXIR 

2 In 1 ser 
pentru față  
UNICORN 
ELIXIR

144.90 LEI
5175 LEI / 1 l 136.90 LEI

4563.33 LEI / 1 l
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Fond de ten
PERFECT 
MATT 2 IN 1

PERFECT MATT 2 IN 1 
COVERING FOUNDATION

Fondul de ten cu acoperire mată 
perfectă 2-în-1 oferă un finisaj mat 
și un aspect perfect pentru toate 
machiajele până la 12 H. Fondul de 
ten poate fi folosit precum concelear, 
acoperind foarte bine toate 
imperfecțiunile. Formula sa ușoară 
nu astupă porii și permite pielea să 
respire fără senzație neplăcută de 
mască. 12 H PENTRU FIECARE TIP 
DE TEN 2 ÎN 1.

30ml

2 IN 1PENTRU TOATE 
TIPURILE DE TEN

12 HOURS  
ON SKIN

CARAMEL 
602026 | 

HAZELNUT 
602025 | 

VANILLA 
602024 | 

N O U

249.90 LEI
8.330.00 LEI/ 1l
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SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

Face ca pielea să arate sănătoasă și 
radiantă, sărutată parcă de soare și 
luminată de razele sale scânteietoare. 
Datorită texturii sale mătăsoase, 
oferă o sursă bună de stare de bine 
din momentul aplicării.

 ▪ oferă un efect natural de bronz, 
cu o strălucire delicată aurie

 ▪ se întinde uniform

 ▪ nu lasă dungi sau pete

11.5 g | 602022 | 

GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

Întinerește vizibil pielea. Datorită gradului 
ridicat de pigmentare, oferă un finisaj extrem 
de luminos pentru o perioadă de timp 
incredibil de lungă. Perfect pentru machiajul 
de zi și de seară.

 ▪ conferă pielii o strălucire proaspătă și 
strălucitoare

 ▪ vă permite să obțineți așa-numitul efect 
de strălucire

 ▪ eficient și multifuncțional

 ▪ în nuanțe calde, reci și neutre

15 g | 602023 | 

PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE

Pudră 
iluminatoare 
bronzantă 
SUNNY SOFT 
TOUCH

Pudră 
iluminatoare  
GLASS SKIN

PENTRU TOATE 
TIPURILE DE TEN

PENTRU TOATE 
TIPURILE DE TEN

VEGAN  
FRIENDLY

VEGAN  
FRIENDLY

ÎNTR-O CUTIE 
ELEGANTĂ CU 

OGLINDĂ

ÎNTR-O CUTIE 
ELEGANTĂ CU 

OGLINDĂ

236.90 LEI
2060.00 LEI / 100 g

236.90 LEI
1579.33 LEI / 100 g
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EYESHADOW PALETTE

Datorită texturii moi și mătăsoase 
a fardurilor, vă permite să vă transformați cu 
ușurință machiajul într-o adevărată opera de 
artă. Cu o gamă variată de culori vă veți simți 
ca un artist,  transformând astfel machiajul 
într-o adevărată operă de artă.

 ▪ permite amestecarea culorilor și 
gradarea nuanțelor

 ▪ umbrele nu se desprind sau se destramă

 ▪ puternic pigmentat

 ▪ într-o gamă variată de culori 

9 g

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 | 

PENTRU TOATE 
TIPURILE DE TEN

ÎNTR-O CUTIE 
ELEGANTĂ CU 

OGLINDĂ

PALETĂ  
de farduri

195.90 LEI
2176.66 LEI / 100 g



Descoperă frumuseţea  
unui păr sănătos

Îngrijire profesională a părului în confortul casei tale? De acum, este posibil! 
Pentru a răspunde așteptărilor tale, am creat HAIRLAB, o nouă linie de 

produse care va garanta un aspect al părului sănătos și frumos. Compoziția 
bogată și rețetele perfecte adaptate nevoilor tale individuale vor face ca visul 

unui stil de păr extraordinar să fie o realitate. Linia HAIRLAB îți permite să 
descoperi frumusețea părului sănătos!

Maciej Maniewski – cunoscut ca hairdresser-ul profesionist al celebrităților, 
a fost juratul principal al emisiunii TV „Master Cut” din Polonia, gazda 

emisiunii TV „Hairdresser’s Affair” la canalul TV din Polonia „TVN Style” și un 
maestru al metamorfozei din emisiunea TV „Sablewska way to fashion” din 
Polonia. Este un adevărat virtuoz al foarfecii. Omul pentru care părul nu are 

niciun secret. Maciej este acum ambasadorul liniei HAIRLAB.
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SWIFT2 STYLING 
HAIRSPRAY

Conține pantenol și keratină, 
care hrănesc și susțin restaurarea 
structurii tuturor tipurilor de păr, 
astfel îmbunătățindu-i culoarea. Face 
părul strălucitor, exact așa cum îl 
doriți.

 ▪ finisează imediat părul și îți 
fixează coafura

 ▪ adaugă strălucire și crește 
volumul părului

 ▪ ușor de pieptănat

 ▪ cu parfum plăcut de fructe

150 ml | 520021 |

RAPID2 HAIR REFRESH  
DRY SHAMPOO

Datorită amidonului din orez și a făinii 
de tapioca, acționează ca un burete care 
absoarbe excesul de sebum și impuritățile. 
Oferă părului un miros plăcut, de parcă ar 
fi spălat doar cu șampon obișnuit. Formula 
unică asigură acțiune instantanee și se poate 
utiliza foarte ușor.

 ▪ curăță eficient și împrospătează părul 
fără a folosi apă

 ▪ crește vizibil volumul și le ridică firul de 
păr la rădăcină

 ▪ perfect pentru călătorii și înaintea unei 
întâlniri neașteptate

 ▪ are un miros apetisant de mere

150 ml | 520020 |

SWIFT2 
STYLING

RAPID2 
REFRESHING

Spray de păr  
SWIFT2 
STYLING 

Părul perfect aranjat este visul tuturor celor cărora le place să experimenteze cu 
imaginea lor. Lăsați-vă imaginația să liberă, seria SWIFT2 STYLING vă va face să 
vă bucurați de coafura perfectă pentru o perioadă incredibil de lungă

Vizite neanunțate, călătorii bruște, întâlniri neașteptate – indiferent de 
circumstanțe, vrem să arătăm perfect. Gama RAPID2 REFRESHING va 
oferi părului tău un aspect impecabil în orice situație.

Șampon uscat 
pentru păr  
RAPID2 
REFRESH 

56.90 LEI
379.33 LEI / 1 l

56.90 LEI
379.33 LEI / 1 l
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AQUA2

AQUA2 SHAMPOO

Va face chiar și cel mai uscat păr să 
aibă un aspect sănătos și strălucitor. 
Datorită acidului hialuronic, acesta 
hidratează intensiv, hrănește și 
întărește părul. De asemenea, curăță 
delicat scalpul și părul. 

 ▪ conține acid hialuronic, care 
hidratează intens părul, 

 ▪ face ca părul să aibă un aspect 
sănătos și frumos

 ▪ pentru rezultate mai bune, 
folosiți împreună cu masca 
AQUA2 Mask 

250 ml | 520001 |

50 ml | 520001.02 |

AQUA2 MASK

Salvarea pentru părul uscat, deteriorat şi care se electrizează. Masca hidratează 
intens și hrănește părul, făcându-l să arate sănătos și strălucitor. În plus, aceasta 
facilitează pieptănarea. Efect: păr puternic şi plin de strălucire.

 ▪ se limpezește

 ▪ conține uleiuri de in, de jojoba și de orez

 ▪ previne ruperea firului de păr și electrizarea sa

 ▪ pentru a intensifica acțiunea măștii, merita să adaugi în ea câteva picături de 
ulei de hidratare intensă pentru păr – Aqua2 Oil

 ▪ dacă aveți păr vopsit, adăugați câteva picături de Ideal2 Color Elixir pe mască, 
care va scoate la iveală profunzimea extraordinară a culorii și le va oferi 
o strălucire frumoasă

AQUA2 OIL

Hidratează, calmează părul, împiedică 
despicarea vârfurilor și face pieptănarea 
ușoară. Ingredientele selectate special 
protejează părul împotriva deshidratării. 
Masează cu câteva picături de ulei părul 
pentru a-l face moale și mătăsos. 

 ▪ contine ulei hrănitor de jojoba, care 
îmbunătățește condiția părului

 ▪ poate fi folosit pe părul umed sau uscat

 ▪ hidratează intens părul, făcându-l moale 
și oferindu-i o strălucire deosebită

MASCĂ  
pentru păr deshidrat

ULEI DE 
HIDRATARE 
intensă pentru păr

POTRIVIT 
PENTRU 
CĂLĂTORII

PERFECT 
FOR TRAVEL

30 ml | 520003.02 | 100 ml | 520004 |250 ml | 520003 |

ŞAMPON 
pentru păr 
deshidrat

Datorită formulei hrănitoare intens, îmbogățită cu o porție suplimentară de 
acid hialuronic, seria AQUA2 hidratează perfect părul uscat, predispus la creț 
și deteriorat. Restabilește elasticitatea și moliciunea, protejând în același timp 
culoarea și oferind o strălucire incredibilă.

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

48.90 LEI
978.00 LEI / 1 l

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

48.90 LEI
978.00 LEI / 1 l

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l
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INTENSE2 
REGENERATING

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Conceput pentru părul uscat, fragil, foarte deteriorat, 
sensibilizat ca urmare a intervențiilor chimice. 
Conține pantenol, datorită căruia hrănește perfect 
părul, îl regenerează și îl întărește. Curață delicat 
pielea capului.

 ▪ intens hidratantă pentru părul deteriorat

 ▪ combină perfect proprietățile de curățare, 
regenerare și protecție 

 ▪ pentru rezultate mai rapide, durabile, se 
foloseşte împreună cu Masca pentru păr vopsit-
Intense2 Regenerating Mask

250 ml | 520005 |

50 ml | 520005.02 |

INTENSE2 REGENERATING MASK

Dacă te lupți cu păr deteriorat, predispus la deteriorare, 
masca INTENSE2 REGENERATING MASK este o soluție 
ideală! Aceasta conține pantenol hrănitor, care hidratează 
și restabilește elasticiliatea firului de păr. Soluția ideală 
pentru un păr sănătos și puternic.

 ▪ după aplicare se clătește părul

 ▪  descurcă perfect chiar şi cu părul foarte deteriorat

 ▪ cu scopul de a intensifica acțiunea măștii, poţi 
adăuga câteva picături de Elixir pentru păr vopsit 
(în special, dacă ai părul vopsit)

250 ml | 520006 |

30 ml | 520006.02 |

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenerează și reconstruiește în profunzime chiar și cel 
mai deteriorat păr sau predispus la deteriorare. Spray-ul 
are o textură ușoară și delicată, care nu încarcă părul și 
care facilitează pieptănarea și stilizarea acestuia.

 ▪ conține pantenol care revitalizează părul

 ▪ nu necesită clătire

 ▪ extrem de rapid și ușor de aplicat: pulverizează-l 
pe păr, de la rădăcină până la vârf, iar acesta își va 
redobândi aspectul sănătos

150 ml | 520007 |

POTRIVIT 
PENTRU 
CĂLĂTORII

POTRIVIT 
PENTRU 
CĂLĂTORII

ŞAMPON  
intens regenerant 
pentru păr

MASCĂ  
intens regenerantă

SPRAY  
intens regenerantă

Datorită ingredientelor selectate cu atenție, această linie 
hidratează și hrănește intens părul. Seria cuprinde trei produse 
cosmetic ideale asociate, care garantează efecte mai bune 
asupra părului uscat și deteriorat.

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

48.90 LEI
978.00 LEI / 1 l

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l

48.90 LEI
978.00 LEI / 1 l
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IDEAL2 
COLOUR

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Datorită ingredientelor selectate cu 
atenție, asigură îngrijirea profesională 
a părului după vopsire. Împreună 
cu masca din aceeași gamă este 
un tratament excelent care ajută 
la menținerea nuanței originale a 
părului vopsit, împiedicându-l să 
devină plictisitor.

 ▪ conține pantenol și extract din 
frunze de coada-calului

 ▪ a se utiliza împreună cu 
Ideal2 Colour Mask și 
Ideal2 Colour Elixir 

250 ml | 520019 |

IDEAL2 COLOUR MASK

Formula sa unică, prelungește rezistența culorii pe 
firul de păr și oferă părului strălucire. În același timp, 
îl regenerează și hrănește, astfel, oferindu-i un aspect 
sănătos și mai strălucitor.

 ▪ conține filtre UV naturale

 ▪ după aplicare se clătește părul

 ▪ formula protejează împotriva decolorării și asigură 
părului o strălucire de lungă durată

 ▪ părul devine mătăsos

 ▪ pentru a intensifica acțiunea sa, poți să adaugi în 
mască câteva picături de Ideal2 Colour Elixir pentru 
păr vopsit

250 ml | 520010 |

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Recomandat pentru toate tipurile de păr după vopsire. 
Întărește adâncimea și durabilitatea culorii.

 ▪ după aplicare se clătește

 ▪ datorită elixirului, părul are un aspect sănătos și 
strălucește extraordinar

 ▪ trebuie doar să adăugați 5-10 picături la Masca 
Color Ideal2 pentru a obține o nuanță distinctă

75 ml | 520011 |

ȘAMPON  
pentru părul 
vopsit

IDEAL2 COLOR – îmbunătățește pigmentul și intensitatea culorii după 
tratamentele de culorare și protejează împotriva decolorării. Mai mult, 
hidratează și hrănește părul cu ingrediente prețioase. Coafura ta va arăta ca și 
cum tocmai ai părăsit salonul de frumusețe. 

MASCĂ  
pentru păr vopsit

ELIXIR  
pentru păr vopsit

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l
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CURLY2

CURLY2 SHAMPOO

Conceput pentru părul predispus la 
cârlionțare. În combinație cu masca 
din aceeași gamă este un tratament 
profesionist care disciplinează 
buclele și le face moi la atingere.

 ▪ Bază pentru îngrijirea buclelor 
nedisciplinate

 ▪ Îmbunătățit cu pantenol și 
colagen hidrolizat

 ▪ A se utiliza împreună cu Curly2 
Mask și Curly2 Smoothing 
Emulsion

250 ml | 520017 |

CURLY2 MASK

Completează perfect ritualul de îngrijire a părului creț. 
Efectul sinergic al produselor cosmetice din întreaga 
gamă, delicate pentru pielea scalpului și păr, ajută la 
pieptănarea și aranjarea ușoară a acestuia.

 ▪ facilitează coafarea părului creț 

 ▪ conține unt de shea, ulei de avocado și colagen 
hidrolizat

 ▪ a se utiliza împreună cu Curly2 Shampoo și Curly2 
Smoothing Emulsion

250 ml | 520018 |

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Emulsia îmbogățită cu colagen hidrolizat face ca buclele 
să fie vizibil mai definite. De asemenea, protejează părul 
împotriva absorbției umedității, îl protejează împotriva 
condițiilor de mediu și a temperaturii ridicate în timpul 
aranjării. Ajută la aranjarea naturală a părului creț și 
ondulat. 

 ▪ definește buclele și hidratează 

 ▪ fără clătire

 ▪ facilitează așezarea părului datorită conținutului de 
proteine din grâu, definește buclele și le hidratează 

175 ml | 520002 |

ȘAMPON  
pentru părul 
creț

Bogate în nutrienți prețioși, produsele CURLY2 fac părul creț mai neted și 
mai predispus la coafare și aranjare. Acestea protejează părul împotriva 
umidității, condițiilor meteorologice și temperaturilor ridicate în timpul 
coafării. 

MASCĂ  
pentru părul creț

EMULSIE  
pentru definirea 
buclelor184.90 LEI

739.60 LEI / 1 l

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l
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VOLUME2 DELICATE2

VOLUME2 SHAMPOO

Datorită acestuia, părul subțire, delicat și lipsit de suplețe și volum nu va mai fi grija 
ta. Conține proteine hidrolizate din grâu, care stimulează revitalizarea, hidratarea și 
mărirea volumului părului.

 ▪ pentru uz zilnic

 ▪ delicata lui consistență nu încarcă părul

 ▪ oferă volum părului fin și-i dă un aspect mai bogat

250 ml | 520008 |

VOLUME2 SPRAY

Datorită conținutului de proteinę hidrolizate din grâu, acesta conferă părului moliciune și îi 
mărește optic volumul. Are o textură delicată, astfel încât nu încarcă părul.

 ▪ nu necesită clătire

 ▪ este suficient să-l pulverizați pe păr pentru a obține un volum incredibil cu efect 
hrănitor

 ▪ folosiți împreună cu Volume2 Shampoo

150 ml | 520009 |

DELICATE2 SHAMPOO

Datorita formulei sale bogate, 
precum și proprietăților delicate, 
acesta calmează scalpul și reface 
echilibrul acestuia, iar părul își 
recapătă vitalitatea și hidratarea 
adecvată.

 ▪ Calmează scalpul iritat și, în 
același timp hrănește părul

 ▪ poate fi folosit pentru toate 
tipurile de păr

250 ml | 520012 |

ŞAMPON  
pentru creșterea volumului

SPRAY pentru creșterea 
volumului

ȘAMPON  
delicat pentru 
scalp Iritat și 
sensibil

Linia de produse garantează un volum incredibil în timp ce hrănește și 
hidratează. Datorită rețetei sale unice și excepționale, veți redescoperi 
elasticitatea și strălucirea părul.

Curăță delicat părul și scalpul, asigurând o hidratare optimă a parului 
datorită ingredientelor perfect selectate.

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l
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ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

Șamponul are o formulă care curăță 
temeinic și revigorează scalpul. 
Ajută la ameliorarea sentimentului 
de mâncărime, uscăciune și iritare 
cauzate de mătreață.

 ▪ ajută la combaterea mătreției, 
în timp ce întărește structura de 
keratină a firelor de păr

 ▪ are proprietăți calmante pentru 
scalp

 ▪ cele mai bune efecte când este 
utilizat cu Anti-Dandruff2 Elixir

250 ml | 520016 |

ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

Conține ingrediente active preţioase: 
extract de mesteacăn, vitaminele B6 
şi PP, precum și pantenol, care curăță 
pielea capului.

 ▪ datorită proprietaților de 
calmare reduce senzația de 
mâncărime

 ▪ formula pentru calmarea 
scapului

 ▪ se poate folosi pe părul uscat 
sau umed

 ▪ ușor de folosit: masați 
o cantitate mică de elixir pe 
scalp după spălarea părului

150 ml | 520015 |

ANTI 
DANDRUFF2

ŞAMPON  
antimătreață

ELIXIR  
antimătreață

Linia de produse ANTI DANDRUFF2 reglează secreția excesivă de 
sebum și producerea mătreții datorită formulei tehnologice avansate 
și a bogăției de ingrediente. Întărește stratul de păr deteriorat și uscat, 
ajutând la ameliorarea oricărei inflamații a scalpului.

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l
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ENERGISING2 STRONG2 
& MORE HAIR

ENERGISING2  
SHAMPOO

Destinat pentru părul slab, cu 
tendință de cădere. Conține extracte 
prețioase de plante, inclusiv extracte 
de ginseng și de brusture, care 
fortifică părul și previne căderea 
lui. Șamponul are o acțiune de 
normalizare și de regenerare.

 ▪ pentru domni care doresc păr 
puternic, sănătos

 ▪ pentru cele mai bune 
rezultate folosiți împreună cu 
Strong2 & More Hair Oil

250 ml | 520013 |

50 ml | 520013.02 |

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

Conține un amestec special 
selectat de extracte din plante 
(coada șoricelului, chinină, podbal) 
și substanțe active (zinc, vitamine), 
care îmbunătățeşte starea rădăcinii 
părului şi care reduce considerabil 
căderea părului.

 ▪ cu miros plăcut și fresh

 ▪ ușor de folosit: masați 
15-20 picături pe scalp zilnic

30 ml | 520014 |

POTRIVIT 
PENTRU 
CĂLĂTORII

ȘAMPON  
fortifiant 
pentru păr

Scalp perfect revitalizat și structură întărită a părului. Datorită 
ingredientelor prețioase și a formulei unice, șamponul previne 
căderea părului, oferind un aspect mai sănătos și strălucitor.

Datorită tehnologiei avansate, îmbunătățește starea rădăcinilor 
părului și reduce vizibil căderea părului. HAIRLAB ultra 
întăritor de păr slab și predispus la cădere.

ULEI  
fortifiant 
împotriva 
căderii 
părului

198.90 LEI
1 989.00 LEI / 1 l

184.90 LEI
739.60 LEI / 1 l

249.90 LEI
8 330.00 LEI / 1 l



O sursă de tinerețe

Indiferent de vârstă, vrea să aibă o piele fermă, bine îngrijită și un zâmbet 
orbitor. În laboratoarele din întreaga lume, oamenii de știință cercetează și 

perfecționează în permanență produse care să facă accesibil acest vis tuturor. 
Am folosit cele mai noi tehnologii și ne-am bazat pe ultimele descoperiri din 
acest domeniu. Astfel a fost creată marca de produse cosmetice specializate 

FONTAINAVIE.
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SER COMPLEX 
pentru ochi

COMPLEX EYE SERUM

Serul pentru ochi conține un 
complex de substanțe regeneratoare 
active, care întineresc și ingrediente 
calmante pentru pielea delicată din 
jurul ochilor. Datorită conținutului 
ridicat de acid hialuronic hidratează 
și stimulează celulele pielii pentru 
a reconstrui.

 ▪ conține substanțe antioxidante 
precum cafeina

 ▪ preveni formarea de noi riduri

 ▪ reduce cercurile întunecate de 
sub ochii

15 ml | 504028 |

Are un vârf încorporat, acționat de baterie, pentru a 
oferi un aspect subtil și un masaj relaxant pentru zona 
din jurul ochilor.

N O U

329.90 LEI  
2.166.00 LEI/ 100 ml
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PLASTURI 
PENTRU 
ochi cu  
Aloe Vera

HYDROGEL ALOE VERA  
MULTI EYE PATCH

Plasturii pentru ochi cu gel hidratant 
sunt o modalitate minunată de 
a ameliora umflăturile și cercuri 
întunecate, precum și linii fine și 
oboseală. Datorită conținutului 
de aloe vor calma pielea din jurul 
ochilor, precum și o vor hidrata 
corespunzător.

 ▪ nu mai există semne de oboseală

 ▪ piele răcorită în jurul ochilor

90 g | 504030 |

N O U

VEGAN  
FRIENDLY

AMBALAJ
ELEGANT

349.90 LEI
388.80 LEI/ 100g
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HIDRATARE 
INTENSIVĂ DATORITĂ 
UNEI FORMULE 
BOGATE

ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Regenerează în mod eficient pielea 
feței și a corpului. Atenuează iritațiile 
prin reducerea uscăciunii, roșeții și 
keratozei. Este un lucru indispensabil 
Comprese liniștitoare după 
tratamentele cosmetice, depilare și 
expunere excesivă la radiațiile UV.

 ▪ nu conține siliconi sau parabeni

 ▪ perfect pentru toate tipurile de 
piele, în special pentru pielea 
uscată și sensibilă

 ▪ potrivit pentru utilizarea de zi 
cu zi

Puterea hidratării și a ingredientelor hidratante active:

 ▪ beta-glucan din boabele de ovăz oferă netezime și flexibilitate, precum și 
susține reînnoirea celulelor

 ▪ argintul coloidal are proprietăți antibacteriene

 ▪ coconut oil softens, nourishes and protects against harmful external factors

 ▪ esterii acizilor grași superiori afectează funcționarea adecvată a celulelor

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

CREMĂ 
ULTRA 
UNIVERSALĂ  
de recuperare

249.90 LEI
498.90 LEI/ 1l

169.90 LEI
679.60 LEI/ 1l

159.90 LEI
10.661.34 LEI/ 1l
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SARE ȘI ULEI
- REȚETA PENTRU
O PIELE FRUMOASĂ

PERFECT SKIN 
NOURISHING  
BODY SALT SCRUB

Exfoliază eficient celulele moarte 
ale pielii, făcând pielea elastică, 
matasoasă, netedă și moale la 
atingere. Atunci când este utilizat 
în mod regulat, își îmbunătățește 
semnificativ starea, restabilește 
hidratarea corectă și stimulează 
microcirculația.

 ▪ uleiuri perfect, hrănește și 
regenerează pielea

 ▪ formula bogată în ulei înseamnă 
că după aplicare nu este 
necesară utilizarea unei loțiuni 
de corp

 ▪ cu parfumul suculent al 
parfumului PURE ROYAL 900

200 g | 503035 |

Baza produselor cosmetice este uleiurile prețioase de cea mai 
înaltă calitate – uleiuri de avocado, floarea soarelui și argan 
– precum și unturile de mango și karité. Este o bogăție reală de 
vitamine valoroase pentru piele, min. E, C, B, PP, A și K, acizi grași 
nesaturați, acid linoleic și minerale – potasiu, fier și cupru. 

SCRUB DE 
CORP CU 
SARE  
pentru 
hrănirea pielii

143.90 LEI
719.5 LEI / 1 kg
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LIFT EXTREME EYE SERUM

Reduce liniile fine, ridurile și ochi pufoși. 
Printr-o combinație a Pentapeptida-18 și 
Hexapeptida-8, funcționează ca botox având 
un efect ferm, netezind pielea.

 ▪ un efect imediat de lifting

 ▪ pentru utilizare sub ochi și pe părțile 
selectate ale feței

5 ml | 503001 |

Ser Pentru ochi
LIFT EXTREME

259.90 LEI
51980.00 LEI / 1 l
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Ruj intens regenerant 
advanced repair LIP BALM

HYDRO THERAPY 
HYALURONIC SHEET MASK

Proprietățile extraordinare ale maștii 
crește semnificativ pătrunderea 
nutrienților în piele. Datorită acestui 
fapt, matifiază pielea perfect, 
netezind ridurile, hrănește intens și 
se regenerează eficient.

 ▪ bogată în ingrediente active de 
hidratare

 ▪ garantează un aspect frumos și 
sănătos

 ▪ asigură un efect vizibil de 
întinerire a pielii

20 ml | 503033 |

ADVANCED REPAIR LIP BALM

Creat pe bază de ulei de ricin îmbogățit cu ceară de albine, candelilla și 
frunze de copernicia, ulei de migdale, precum și lanolina și vitamina E care 
regenerează eficient buzele crăpate.

 ▪ ajutorul buzelor uscate

 ▪ le face incredibil de netede și de mătăsoasă

 ▪ lasă o senzație plăcută de hrănire și hidratare

 ▪ protejează împotriva efectelor negative ale radiațiilor UV

 ▪ conține acid hialuronic care intensifică conturul buzelor

 ▪ poate fi utilizat zilnic

4.8 g | 503031 |
SPF
15

PROPRIETĂȚI DE 
ULTRAHIDRATARE

REZULTATE 
CONFIRMATE

Conține o mulțime de ingrediente care se găsesc în mod natural pe piele, cum ar fi 
acidul hialuronic, complexul de aminoacizi, sarea de sodiu a acidului piroglutamic și 
ureea. Datorită proprietății sale apoase, hidratează intens și de lungă durată tenul, 
lăsându-l ferm, catifelat și neted.

100% dintre respondenți* confirmă că:

 ▪ îngrijește pielea

 ▪ o hidratează pentru mult timp

 ▪ asigură o regenerare intensivă

 ▪ întinerește vizibil tenul

 ▪ lasă pielea fermă și catifelată

* Studiul a fost făcut pe un grup de 25 de femei cu vârste cuprinse între 19 și 56 de ani, într-o perioadă de 
4 săptămâni

MASCĂ DE 
HIDRATARE  
cu acid hialuronic

57.90 LEI
289.50 LEI / 100ml

34.90 LEI
727.00 LEI / 100 g
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PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Acest produs previne în mod 
eficient înmulțirea bacteriilor, care 
duc la apariția cariilor dentare. De 
asemenea, minimizează riscul de 
dezvoltare a microorganismelor care 
cauzează cariile dentare.

 ▪ extrem de eficient – o doză este 
suficientă timp de șapte zile

 ▪ prietenos cu mediul

 ▪ este potrivit și pentru protezele 
dentare

10 × 4 ml | 713006 |

3 IN 1 TEETH  
WHITENING FOAM

Formula inovatoare cu acțiune de 
albire îmbunătățește în mod eficient 
aspectul dinților, curățând smaltul și 
împrospătând respirația.

 ▪ produs de specialitate pentru 
îngrijirea zilnică

 ▪ într-o consistență de spumă

 ▪ conține percarbonat de sodiu

 ▪ ușor de utilizat datorită pompiței 
igienice

 ▪ pentru utilizarea de către adulți

50 ml | 503032 |

100% PROBIOTICE ACTIVE

Igiena orală perfectă înseamnă, de asemenea, îngrijirea instrumentelor 
utilizate pentru spălarea dinților, care sunt habitatul microorganismelor 
periculoase pentru sănătatea noastră. În timp ce avem grijă de mediul natural 
și dorim să vă oferim o protecție corespunzătoare, am creat un preparat 
probiotic inovator, care se bazează pe funcția tulpinilor bacteriene benefice.

ALBEȘTE, 
REÎMPROSPĂTEAZĂ, 
CURĂȚĂ

Percarbonatul de sodiu conținut în spumă eliberează peroxid de 
hydrogen, foarte valoros în stomatologia estetică. Acest compus 
reacționează cu substanțe organice colorate, oxidându-le și 
descompunându-le în particule mai mici, în urma cărora devin mai 
strălucitoare și deci mai puțin vizibile. 

 ▪ extrem de eficient – până la 4 luni 

 ▪ effects visible after 1-3 weeks of use

Descoperiți 
simbolul nostru 
special și căutați-l 
pe alte produse 
– fiecare este 
ecologic!

LICHID DE 
CURĂȚARE  
cu probiotic 
pentru peria 
de dinți

SPUMĂ  
pentru albirea 
dinților 3 în 1

153.90 LEI
384.75 LEI / 100 ml

159.90 LEI
3198.00 LEI / 1 l
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YLANG-YLANG 
MOISTURISING 
FACE ESSENCE

Datorită ingredientelor atent 
selectate, menține echilibrul 
natural al pielii și aduce o ușurare 
miraculoasă a pielii. Poate fi utilizat 
ca toner, pregătind perfect pielea 
pentru aplicare de machiaj sau ca 
ceață răcoritoare.

 ▪ cu benefice esențiale de apă 
ylang-ylang

 ▪ cu un parfum unic, relaxant

 ▪ asigură o aplicare plăcută

 ▪ pentru toate tipurile de piele

150 ml | 504027 |

THERMAL WATER

Apa noastră termală reduce ridurile, reduce 
reacțiile alergice, susține vindecarea rănilor și 
îmbunătățește alimentarea cu sânge a pielii. 
Ingrediente precum magneziu, calciu, sodiu, cloruri 
și bicarbonați au un efect pozitiv asupra aspectului 
și stării pielii.

 ▪ un produs cosmetic versatil

 ▪ reîmprospătează, relaxează și calmează

 ▪ conține o multitudine de minerale

 ▪ destinat utilizării de zi cu zi

300 ml | 503042 |

2 ÎN 1
CU PROPRIETĂȚI VINDECĂTOARE 

PENTRU TEN FRUMOS

C U M  A C Ț I O N E A Z Ă

ÎNGRIJEȘTE ȘI 
PROTEJEAZĂ ÎN 
FIECARE ZI

REÎMPROSPĂTARE 
ÎN TIMPUL VERII

REÎMPROSPĂTEAZĂ DUPĂ 
ANTRENAMENT

CALMEAZĂ DUPĂ 
MUȘCĂTURI DE 
INSECTE

HIDRATEAZĂ  
CAMERE CU AER 
CONDIȚIONAT

REGENEREAZĂ DUPĂ 
ARSURI SOLARE

FIXEAZĂ  
MACHIAJUL

CALMEAZĂ DUPĂ  
ÎNDEPĂRTAREA PĂRULUI

98IN
G

RE
DIE

NTE DE ORIGINE NATURALĂ

YLANG-YLANG 
esență de 
hidratare
a feței 

APĂ TERMALĂ

78.90 LEI
526.00 LEI / 1 l

82.90 LEI
552.66 LEI / 1 l
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

Netezește perfect pielea și 
o pregătește pentru plajă. Datorită 
particulelor de exfoliere din alge 
calcaroase, îndepărtează celulele 
moarte ale pielii, făcând bronzul mai 
uniform și mai durabil.

 ▪ 2 în 1: curăță eficient

 ▪ un pas esențial pe drumul spre 
un ton perfect al pielii

 ▪ conține extract de bumbac, 
vitamina E și alge roșii

250 ml | 504021 | APĂ DE PROTECȚIE  
solară hidratantă SPF 50
MOISTURISING SUN PROTECTIVE WATER SPF 50

Acesta oferă o protecție de top împotriva efectelor negative 
ale radiațiilor UV. Conține vitamina E hidratantă, care previne 
formarea ridurilor și îmbătrânirea prematură a pielii, în plus, 
restaurează radianța tinerească și vitalitatea.

 ▪ textură ușoară

 ▪ absorbit rapid

 ▪ nu lasă reziduri 

 ▪ îmbogățit cu "vitamina tinerilor"

 ▪ plăcut, parfum floral

200 ml | 504024 |

Exfoliating  
SHOWER GEL

BRONZ ȘI HIDRATARE 
INTENSĂ
PENTRU PIELE

Colecția cosmetică SUN & CARE 
a fost creată pentru a vă pregăti 
pielea pentru plajă și pentru a 
păstra bronzul pentru mult timp.

LOȚIUNE
de protecție solară
SUN PROTECTION LOTION

Conține extract de aloe vera bogat în vitamine nutritive, aminoacizi, 
micro- și macronutrienți, precum și glicerină hidratantă, care 
calmează perfect pielea uscată și reglează procesele de reînnoire.

 ▪ protejează împotriva radiațiilor UV

 ▪ garantează o îngrijire eficientă

 ▪ în două niveluri SPF

SPF 40 (PROTECȚIE RIDICATĂ) 
150 ml | 504023 |

SPF 15 (PROTECȚIE MEDIE) 
150 ml | 504022 |

103.90 LEI
415.6 LEI / 1 l

144.90 LEI
966.00 LEI / 1 l

199.90 LEI
999.50 LEI / 1 l

127.90 LEI
852.66 LEI / 1 l
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AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL 

Datorită floarea-soarelui, semințelor de struguri și 
uleiurilor de semințe de bumbac, precum și vitaminei E 
calmează, hidratează și netezește pielea. O lasă moale la 
atingere și plină de strălucire.

 ▪ bogat în ingrediente naturale

 ▪ cu evidențierea particulelor de mică

 ▪ îmbunătățește frumos bronzul

 ▪ formulă ușoară

 ▪ se absoarbe rapid

100 ml | 504025 |

AFTER SUN SOOTHING FOAM

Datorită pantenolului, alantoinei și vitaminei E hrănește intens 
pielea și calmează iritațiile. Acidul hialuronic și aloe vera 
hidratează pielea și, de asemenea, accelerează regenerarea.

 ▪ pentru față și corp

 ▪ redă catifelarea și elasticitatea pielii

 ▪ oferă un efect de răcorire delicat

 ▪ ameliorează arsurile solare

 ▪ într-o formă plăcută de mousse

 ▪ ușor de aplicat și se absoarbe rapid

 ▪ pentru toate tipurile de piele, în special pentru pielea 
uscată și sensibilă

150 ml | 504026 |

NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

Conține unt de cacao, ulei de 
semințe de morcov și fitosteroli 
de soia, care hrănesc perfect și 
hidratează pielea, îmbunătățind 
vizibil fermitatea și elasticitatea 
acesteia. Datorită biocompatibilității 
excelente, reconstruiește eficient 
bariera protectoare epidermică.

 ▪ 2 în 1: facilitează obținerea unui 
ton frumos al pielii și hrănește 
intens pielea

 ▪ cu vitamina E pentru a întârzia 
procesul de îmbătrânire

 ▪ cu ingrediente active naturale

 ▪ ideal pentru față și corp

150 ml | 504020 |

SPF
10

ULEIUL USCAT 
după plajă iluminator 

SPUMĂ  
calmantă după plajă

ACCELERATOR  
de bronz 
nutritiv

PANTHENOL

10

107.90 LEI
719.33 LEI / 1 l

119.90 LEI
1199.00 LEI / 1 l

95.90 LEI
959.00 LEI / 1 l
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ELIXIRUL TINEREȚII ȘTIAȚI CĂ...
Aceste produse specializate sunt îmbogățite cu complexul inovator 
TENS’Up™, care funcționează în două moduri pentru a asigura vizibil 
pielea și a netezi ridurile. Imediat după aplicare, acestea creează un film 
de ridicare, păstrând efectul de întinerire pe termen lung.

Pielea începe să aibă vârsta de cel puțin 25-30 ani. Acest lucru se 
întâmplă atunci când componentele responsabile pentru fermitatea și 
densitatea sa încep să dispară încet. Acesta este motivul pentru care 
este o idee bună pentru a începe îngrijire anti-rid cât mai curând posibil 
pentru a câștiga cursa împotriva timpului.

LIFT UP REGENERATING 
FACE CREAM 

Acesta conține o multitudine 
de ingrediente naturale cu efect 
multi-activ asupra pielii – untul de 
shea hrănește și regenerează; uleiul 
de avocado înmoaie și netezește; 
extractul de aloe vera și bisabolol 
calmează iritațiile, în timp ce 
extractul de scutellaria baicalensis 
și ceramide întăresc și reconstruiesc 
bariera protectoare.

 ▪ oferă efecte vizibile imediat 
după aplicare

 ▪ îngrijește și protejează în mod 
eficient

 ▪ potrivit pentru toate tipurile de 
piele

 ▪ ideal pentru pielea cu semne de 
imbatranire

 ▪ se absoarbe rapid

50 ml | 503040 |

LIFT UP REGENERATING 
EYE CREAM 

Îmbogățit cu ingrediente atent 
selectate – cofeina previne cercurile 
întunecate și puffiness; unt de shea 
hrănește și regenerează; extractul de 
ginkgo calmeaza iritatiile; avocado și 
uleiuri de nucă de cocos hidratează 
și înmoaie.

 ▪ elimină semnele de oboseală și 
îmbătrânire

 ▪ dă ochii tăi strălucirea pierdută

 ▪ special formulat pentru zona 
delicată a ochilor

 ▪ restabilește elasticitatea

20 ml | 503041 |

Cremă de față 
regenerantă 
LIFT UP 

Cremă 
regeneratoare 
pentru ochi 
LIFT UP 

179.90 LEI
3598.00 LEI / 1 l

169.90 LEI
3398.00 LEI / 1 l
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DAY SKIN SPA 
NIGHT SKIN SPA

DAY SKIN SPA

Supliment alimentar care susține pielea sănătoasă cu extract de guava,

extract de fructe amla, vitamine, zinc și seleniu. Protejați-vă pielea din 
interior împotriva provocărilor de zi cu zi. Stresul, impactul negativ asupra 
mediului, razele UV și radicalii liberi contribuie la reducerea capacității 
naturale a pielii de a stoca apa, ce

are ca rezultat îmbătrânirea sa prematură. DAY SKIN SPA este un produs 
creat din esențe naturale prețioase, vitamine și minerale care vă vor face 
pielea moale, revigorată, netedă și suplă. Day Skin Spa este o sursă de 
frumusețe care vine din interior. Conține un bogat cocktail de ingrediente 
valoroase. Vitamina C susține producția de colagen pentru a asigura buna 
funcționare a sistemelor pielii, vitamina E, zinc și seleniu protejează celulele 
împotriva radicalilor liberi (stres oxidativ).

 ▪ o sursă de frumusețe din interior

 ▪ un cocktail bogat de ingrediente

 ▪ susține producția de colagen

 ▪ protejează celulele împotriva radicalilor liberi

 ▪ vegan friendly

Administrați 1 comprimat zilnic cu un pahar de apă la o masă. Nu depășiți doza zilnică recomandată.

5,45 g | 801116 |

NIGHT SKIN SPA

Supliment alimentar pentru o piele sănătoasă. Conține extract de rodie, 
extract de grâu fără gluten, vitamine și zinc.

Noaptea corpul se reface după greutățile vieții de zi cu zi. Susțineți-l cu 
o sursă unică de îngrijire și restaurare ce își produce efectele în timpul 
somnului. Night Skin Spa este un produs creat din esențe naturale, 
vitamine și antioxidanți care susțin regenerarea naturală a pielii pe durata 
nopții. Vă veți simți revigorați, revitalizați și strălucitori. Night Skin Spa este 
o sursă de frumusețe care vine din interior. O compoziție naturală și unică 
de antioxidanți, vitamine și minerale care oferă recuperare intensivă în 
timp ce dormiți. Extractele de rodie și de grâu regenerează și revitalizează 
pielea, îmbunătățind fermitatea și reducând ridurile. Zincul și vitamina 
E protejează celulele împotriva radicalilor liberi (stres oxidativ). Vitamina 
C, B12 și acidul folic ajută la funcționarea corectă a sistemulului de 
producere de colagen.

 ▪ recuperare intensivă în timpul somnului

 ▪ redă strălucirea pielii

 ▪ îmbunătățește fermitatea și reduce ridurile

 ▪ regenerare

 ▪ rodie revitalizantă

 ▪ extracte de grâu

 ▪ vegan friendly

Administrați 1 comprimat zilnic cu un pahar de apă la o masă. Nu depășiți doza zilnică 
recomandată.

5,5 g | 801117 |

N O U N O U

COSMETIC DE
FRUMUSEȚE ÎNCHIS 
ÎNTR-O PASTILĂ
DOAR O DATĂ PE ZI

POTRIVIT
PENTRU VEGAN
ȘI VEGETARIAN124.90 LEI

2.291.743 LEI/ 100g 124.90 LEI
2.291.743 LEI/ 100g
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COSMETIC DE FRUMUSEȚE ÎNCHIS 
ÎNTR-O PASTILĂ DOAR O DATĂ PE ZI

ACID HIALURONIC HELLO HONEY 

HYALURONIC ACID

Supliment alimentar care susține pielea cu acid hialuronic, vitamine și 
seleniu. Frumusețe din interior.

Un nutricosmetic care a fost creat pentru a hidrata pielea ta din interior, 
oferă un ten frumos și îmbunătățește elasticitatea. Un produs unic 
compus din acid hialuronic și vitamine. Este creat cu acid hialuronic 
pentru a hidrata perfect pielea și pentru a îmbunătăți tenul. Vitamina A și 
biotina susțin buna funcționare a celulelor pielii, vitamina C, E și seleniu 
protejează pielea de stresul oxidativ, iar vitamina D reglează echilibrul 
calciu-fosfat.

 ▪ pe bază de acid hialuronic

 ▪ hidratează perfect pielea din interior

 ▪ conține vitamina C, E și seleniu, care protejează pielea împotriva 
stres oxidativ

Administrați 1 comprimat zilnic cu un pahar de apă la o masă. Nu depășiți doza zilnică 
recomandată.

2,6 g | 801118 |

HELLO HONEY

Supliment alimentar care sprijină imunitatea cu extract de propolis, extract 
de crețușcă, vitamine și zinc.

Sprijină imunitatea. Un nutricosmetic inovator format din ingrediente 
unice. Creat pentru a vă îngriji sistemul imunitar. Hello Honey

combină proprietățile naturale ale propolisului și crețușca cu vitamine 
esențiale și zinc. Vitamina C, vitamina D și zincul susțin imunitatea naturală 
a corpului. Crețușca susține sănătatea pielii și sinteza corectă a țesutului 
conjunctiv. Vitamina C și vitamina E, împreună cu zincul, protejează 
celulele de stresul oxidativ (radicalii liberi).

 ▪ pe bază de propolis și crețușcă

 ▪ combinație de ingrediente naturale care susțin imunitatea

 ▪ vitamina C, vitamina D și zincul conținut în produs susțin 
funcționarea corectă a sistemului imunitar

Administrați 1 comprimat zilnic cu un pahar de apă la o masă. Nu depășiți doza zilnică 
recomandată.

3,2 g | 801119 |

N O U N O U

124.90 LEI
4.803.846 LEI/ 100g

124.90 LEI
3.903.125 LEI/ 100g
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BODY & MIND SET FOR HIM

Supliment alimentar în capsule. Un complex 
de vitamine și micro-ingrediente active 
pentru femei. 5 combinații funcționale 
pentru o zi plină de provocări - o lună plină 
de surprize. Pachetul conține 30 de plicuri 
pentru o doză zilnică.

Luați un plic cu 5 capsule (una după alta), distribuite în 
timpul zilei și înghițite cu un pahar de apă. Comprimatul 
pentru noapte trebuie luat înainte de culcare. Nu depășiți 
doza zilnică recomandată. 

122,0 g | 801121 |

BODY & MIND SET FOR HER

Supliment alimentar în capsule. Un complex 
de vitamine și micro-ingrediente active 
pentru femei. 5 combinații funcționale 
pentru o zi plină de provocări - o lună plină 
de surprize. Pachetul conține 30 de plicuri 
pentru o doză zilnică.

Luați un plic cu 5 capsule (una după alta), distribuite în 
timpul zilei și înghițite cu un pahar de apă. Comprimatul 
pentru noapte trebuie luat înainte de culcare. Nu depășiți 
doza zilnică recomandată. 

120,1 g | 801120 |

5 COMBINAȚII 
FUNCȚIONALE 

SUPLIMENT ALIMENTAR 
ÎN CAPSULE

3 0  D E  P L I C U R I  C U  5  C A P S U L E  P E N T R U 
S Ă N Ă T A T E A  Ș I  F R U M U S E Ț E A  Z I L N C Ă .

3 0  D E  P L I C U R I  C U  5  C A P S U L E  P E N T R U 
S Ă N Ă T A T E A  Ș I  F R U M U S E Ț E A  Z I L N C Ă .

Combinație perfectă de vitamine și micro-ingrediente active pentru 
bărbați! Alegeți să vă schimbați viața în 30 de zile și permiteți-vă să fiți 
uimitor.

Set de vitamine și micro-ingrediente active de care au nevoie femeile! 
Planificați-vă o lună întreagă cu această combinație funcțională și vedeți 
cum realizați mai multe în fiecare zi.

Formularul SHARP:

S   Skin & Hair ( Piele & Păr) – o combinație de sulf organic, caroten și xantofile, îmbogățită cu bioelemente sub formă 
organică. Sprijin activ în crearea elementelor esențiale ale structurii și pigmentării corecte a părului, pielii și unghiilor.

H   Herbbooster (Stimulent din ierburi) – o combinație activă care susține în mod natural echilibrul hormonal și menține 
nivelul sănătos de testosteron în sânge. Formula se axează direct pe activitatea fizică sexuală și mentală, funcționarea 
normală a mușchilor și a sistemului imunitar.

A   Adaptation ( Adaptare) – o combinație de adaptogeni de încredere, cunoscuți pentru posibilele lor efecte asupra funcțiilor 
fizice și mentale. Adaptogenii susțin funcționarea corectă a sistemului nervos și ajută la menținerea normală a funcțiilor 
psihologice.

R   Recovery (Recuperare) – dozele atent selectate din cei mai importanți și cei mai eficienți antioxidanți pe bază de plante 
ajută treptat restabilirea funcționării normale a metabolismului bărbaților. Ingredientele protejează de stresul oxidativ, joacă 
un rol important în procesul de diviziune celulară și în funcționarea normală a sistemului imunitar.

P   Perception (Percepție) – o combinație dintre cele mai eficiente extracte, aminoacizi, fosfatidilserină și micro ingredienți 
nutritivi concentrați pe susținerea funcțiilor normale ale creierului, sistemului nervos, îmbunătățirea funcțiilor cognitive și 
de concentrație.

Formula SHINE:

S   Skin & Hair ( Piele & Păr) – o combinație de sulf organic, caroten și xantofile, îmbogățită cu bioelemente sub formă organică. 
Sprijin activ în crearea elementelor esențiale ale structurii și pigmentării corecte a părului, pielii și unghiilor.

H   Hemo Balance (Echilibrul hemoglobinelor) – o combinație activă de micro-ingrediente în forme ușor de absorbit, care în mod 
natural și complex susțin funcționarea normală a vaselor de sânge și producția normală de celule sanguine.

I   Inner Balance (Calmul emoțiilor) – o combinație a celor mai eficiente micro-ingrediente care ajută la menținerea echilibrului 
hormonal interior la femei, rezultând buna dispoziție și menținerea metabolismului energetic. Formula se concentrează asupra 
posibilului efect al îmbunătățirii calității dispoziției, pentru ameliorarea simptomelor sindromului premenstrual și a condițiilor 
menopauzei.

N   Night relax (Relaxare noaptea) – doze selectate cu precizie din cei mai importanți și eficienți micronutrienți care susțin 
calitatea somnului și recuperarea corpului. Adaosul de extracte din plante și vitamine adecvate sprijină stările de tensiune și 
oboseală. Magneziul, tiamina și riboflavina ajută la buna funcționare a sistemului nervos și mențin stările psihologice adecvate.

E   Easy Learn (Învățare ușoară) – o combinație dintre cele mai eficiente extracte, aminoacizi, fosfatidilserină și  micro-
ingrediente axate pe stimularea ușoară, dar de lungă durată a activității fizice și mentale și susținerea normală a funcțiile 
creierului, ale sistemului nervos, îmbunătățind funcțiile cognitive și de concentrare.

N O UN O U399.90 LEI
332.98 LEI/ 100g

339.90 LEI
327.79 LEI/ 100g



Recâștigă-ți echilibrul natural

Principala motivație a activităților noastre sunt nevoile dumneavoastră. 
Avem un stil de viață foarte intens - stresul, oboseala și poluarea mediului 

ne afectează zilnic. În plus, accesul la produse naturale, sănătoase este 
dificil, iar ritmul rapid al vieții ne determină să ne formăm obiceiuri proaste 

– mese neregulate, somn puțin și lipsa sportului. De aceea, facem tot ce stă 
în puterea noastră, astfel încât suplimentele NUTRICODE să vă ajute să vă 

recâștigați echilibrul vieții, susținând buna funcționare a organismului.
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RE Nutricode  
Daily Care 
IMMUNITY

Nutricode  
Daily Care 
CHOLESTEROL

UN SISTEM DE 30 DE ZILE SUPLIMENT ALIMENTAR 
ÎN CAPSULE

N O U N O U

Aveți grijă de corpul dumneavoastră zi de zi. Protejați-l cu Daily 
Care - Imunitate pentru a oferi funcționarea adecvată și mai 
puternică Sistemului dumneavoastră imunitar. 

Nu este niciodată prea târziu să aveți grijă de voi! Oferiți sprijin 
inimii cu acest supliment alimentar și veți descoperi că puteți să 
faceți mai multe lucruri zi de zi.

SUPLIMENT ALIMENTAR

Sprijină buna funcționare a sistem imunitar.

Este un supliment alimentar în formă de 
capsule Cu o compoziție sinergică de 
adaptogeni și micronutrienți vegetali, 
combinați cu formele organice de zinc 
și seleniu, precum și cu extract activ de 
ingrediente sub formă de biocomplex. 
Conține o compoziție naturală de vitamina 
C, quercetina și flavonoide din floarea Baikal 
Skullcap. 

 ▪ zincul, seleniul și vitamina C ajută buna 
funcționare a sistemului imunitar

 ▪ protejează corpul împotriva virușilor

 ▪ protejează celulele împotriva stresului 
oxidativ.

Administrați 1 capsulă la micul dejun și 1 capsulă la cină. 
De fiecare dată cu un pahar cu apă! Nu depășiți doza zilnică 
recomandată.

43,9 g | UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
60 CAPSULES | 801110 |

SUPLIMENT ALIMENTAR

Sprijină menținerea nivelului optim al 
colesterolului.

Este un supliment alimentar în capsule, compus 
din substanțe active, destinat adulților cărora le 
pasă de inima lor și de sistemul circulator și care 
diresc să mențină nivelul optim de colesterol și 
zahăr din sânge. K * monacolin din orezul roșu 
fermentat ajută la menținerea normală a nivelului 
de colesterol din sânge. Efectele benefice apar după 
ce se consumă 10 mg de monacolin K din orez roșu 
fermentat. Vitamina B1 susține buna funcționare 
a inimii, în timp ce vitaminele B12 și acidul folic 
ajută la menținerea metabolismului adecvat de 
homocisteină, care este o componentă a sângelui.

 ▪ doză concentrată de aminoacizi

 ▪ extracte din plante și vitamine care susțin 
metabolismul energiei

 ▪ funcționarea corectă a inimii și ajută la 
menținerea metabolismul adecvat al 
homocisteinei

Administrați 1 capsulă la micul dejun și 1 capsulă la cină. De fiecare 
dată cu un pahar cu apă! Nu depășiți doza zilnică recomandată.

45,7 g | UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
60 CAPSULES | 801111 |

179.46 LEI
4087.92 LEI /  1 kg

179.46 LEI
3926.91  LEI /  1 kg
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RE Nutricode  
Daily Care 
HEMOGLOBIN

Nutricode  
Daily Care 
VISION

COMPOZIȚIA ACTIVĂ DE 
MICRO NUTRIENȚI

SPRIJIN PENTRU VEDERE 
SĂNĂTOASĂ

Ajutați-vă ochii să vadă mai bine! Alegeți suplimentul alimentar Vision 
pentru a proteja celulele împotriva stresului oxidativ și pentru menținerea 
unei vederi optime.

N O U N O U

Folosiți ajutorul deplin al Mamei Natură și alegeți Hemoglobina 
- supliment alimentar care ajută mai multe sisteme ale corpului. 
Ajutați-vă corpul și îmbogățiți-l cu mulți micro nutrienți esențiali 
și ingrediente cheie.

SUPLIMENT ALIMENTAR

Sprijină producția corectă a celulelor roșii din 
sângeși a hemoglobinelor.

Este un supliment alimentar în capsule, pe bază de 
substanță activă compusă din micro nutrienți în cea 
mai bună formă biodisponibilă, care ajută eficient 
nivelul adecvat de hemoglobine. Conține fier organic 
și ingrediente cheie necesare pentru regenerarea 
globulelor roșii din sânge, suplimentat cu aditivi 
funcționali din extracte din plante pentru susținere 
sistemul digestiv în procesul de absorbție de fier din 
alimente. Compoziția preparatului a fost concepută 
pentru a utiliza potențialul micro nutrienților în mai 
multe sisteme ale corpuilui și în condiții de cerere 
crescută de fier, mai ales în perioadele de activitate 
intensă a corpului, sau la o dietă care conține o 
cantitate mică din acest element (de exemplu, dieta 
vegetariana). Riboflavina contribuie la menținerea 
metabolismului normal al fierului.

 ▪ ajută la menținerea nivelului corect de celule 
roșii din sânge

 ▪ fierul ajută la producerea corectă de celule roșii 
și de hemoglobine.

Administrați 1 capsulă la micul dejun și 1 capsulă la cină. De fiecare 
dată cu un pahar cu apă! Nu depășiți doza zilnică recomandată.

43,5 g | UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
60 CAPSULES | 801112 |

SUPLIMENT ALIMENTAR

Sprijină buna funcționare a vederii.

Este un supliment alimentar în capsule, pe 
baza unei compoziții sinergice de extracte 
care conțin o abundență de micro nutrienți, 
vitamine, provitamine și bioelemente care 
susțin ochii sănătoși și protejați împotriva 
efectelor nocive a radiațiilor UV și a 
radicalilor liberi. Datorită compoziție de 
luteină naturală, de zeaxantină din gălbenele 
(Tagetes erecta L.)și de asemenea vitamine 
și minerale adecvate (zinc, vit.B2), contribuie 
la menținea optimă a vederii și ajută la 
protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ.

 ▪ luteină naturală și zeaxantină din 
gălbenele

 ▪ vitamine și minerale (Zinc, vit.B2)

Administrați 1 capsulă la micul dejun și 1 capsulă la cină. 
De fiecare dată cu un pahar cu apă! Nu depășiți doza zilnică 
recomandată.

41,5 g | UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
60 CAPSULES | 801113 |

179.46 LEI
4125.51  LEI /  1 kg

179.46 LEI
4324.33  LEI /  1 kg



8786

N
U

TR
IC

O
D

E 
D

AI
LY

 C
AR

E

8786

N
U

TR
IC

O
D

E 
D

A
IL

Y 
CA

RE Nutricode  
Daily Care 
GOOD  
MORNING

Nutricode  
Daily Care 
GOOD NIGHT

REDUCEȚI SENZAȚIILE 
DE OBOSEALĂ

CALITATEA SOMNULUI 

N O U N O U

Suplimentul alimentar GOOD MORNING reglează activitatea hormonală, menține 
condiția fizică și vă oferă vitalitate. Alegeți o viață fericită, fără griji.

Somn ușor folosind suplimentul alimentar Good Night. 
Îmbunătățiți-vă calitatea somnului, având grijă de Sistemul 
nervos și de funcțiile psihologice noaptea.

SUPLIMENT ALIMENTAR

Sprijină buna funcționare a sistemul nervos 
în timpul zilei.

Este un supliment alimentar în capsule, 
compus din microelemente atent selectate, 
care susțin funcționarea bună a sistemului 
nervos și aduce bunăstarea. Bazat pe 
o combinație de extracte de plante 
adaptogene, magneziu organic și vitamine 
B, formula ajută la susținerea funcționării 
normale a sistemului nervos, menținerea 
normală a funcțiilor psihologice, reduce 
senzațiile de oboseală și epuizare și reglează 
activitatea hormonală. Cei care se confruntă 
cu nivel de stres crescut și își doresc să 
mențină vitalitatea folosesc acest supliment.

 ▪ combinație de extracte din plante 
adaptogene, magneziu organic și 
vitamine B

 ▪ susține sistemul nervos

Administrați 1 capsulă la micul dejun. De fiecare dată cu un 
pahar cu apă! Nu depășiți doza zilnică recomandată.

23,9 g | UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
30 CAPSULES | 801114 |

SUPLIMENT ALIMENTAR

Sprijină buna funcționare a sistemul nervos 
noaptea.

Este un supliment alimentar în capsule, 
care conține doze selectate foarte atent de 
micro nutrienți: cele mai eficiente extracte 
din plante, L-triptofan, magneziu, vitamine 
B1 și E, și care ajută la îmbunătățirea calității 
somnului prin susținere corectă a sistemului 
nervos și a funcțiilor psihologice noaptea.

 ▪ un somn mai bun

 ▪ extracte din plante, L-triptofan, 
magneziu, vitaminele B1 și E

Administrați 1 capsulă la cină. De fiecare dată cu un pahar 
cu apă! Nu depășiți doza zilnică recomandată.

23,4 g | UN SISTEM DE 30 DE ZILE 
30 CAPSULES | 801115 |

179.46 LEI
7508.78  LEI /  1 kg

179.46 LEI
7669.23 LEI /  1 kg
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MAGNESIUM  
FORTE  
400 mg

GOOD MOOD  
TEA  
Day and Night

ENERGIZANT ÎN 
TIMPUL ZILEI ȘI 
RELAXANT ÎN TIMPUL 
NOPȚII. 

N O U

N O U

O ZI CU BUNĂ STARE

 ▪ Cofeina conținută în guarana stimulează în mod natural energie. Ginseng, ginkgo 
biloba și bacopa susțin sistemul circulator, creierul și abilități cognitive, inclusiv 
memoria și concentrarea. Menta ajută procesele digestive și reduce disconfortul după 
masă. Ghimbirul, ceaiul verde, rowanul și lemnul dulce calmează reacțiile inflamatorii, 
întărind imunitatea sistemului. Produsul conține cofeină din semințe de guarana (nu 
mai mult de 32 mg pe porție). Pentru consum, cu excepția persoanelor intolerante 
la oricare dintre ingredientele din plante, femeilor gravide, mamelor care alăptează și 
copiilor sub 18 ani, precum și persoanelor cu probleme cardiace și / sau insuficiență 
renală, diabet și obstrucție a tractului biliar. Nu consumați cu alte produse care sunt o 
sursă de cafeină sau alte ingrediente cu un efect similar.

CALM DE NOAPTE 

 ▪ Extractul de lămâie și lavandă ajută la relaxare și un somn ușor. Verbena, urzicile 
și feniculul ajută la eliminarea toxinelor din organism. Păducelul ajută sistemul 
cardiovascular, în timp ce hibiscus, mușețelul și cistus stimulează imunitatea naturală 
a corpului. Pentru consum, cu excepția persoanelor intolerante la oricare dintre 
ingredientele din plante, femeilor gravide, mamelor care alăptează și copiilor sub 18 
ani, precum și persoanelor cu probleme cardiace și / sau insuficiență renală, diabet și 
obstrucție a tractului biliar.

CEA MAI MARE DOZĂ 
RECOMANDATĂ DE 
MAGNEZIU

Magnesium Forte este o combinație unică de suport pentru corpul 
dumneavoastră. Totul într-o capsulă. Nu mai aveți nevoie de altceva!

SUPLIMENT ALIMENTAR

Cea mai mare doză într-o capsulă

Capsulele de magneziu sunt un 
supliment alimentar, care oferă 
corpului cu cea mai mare doză de 
magneziu într-o capsulă. Magneziu 
sprijină funcționarea normală a 
sistemul nervos, susține eficient 
musculatura, ajută și la menținerea 
dinților și oaselor sănătoase și 
contribuie la eficientizarea energiei 
metabolismului.

 ▪ cea mai mare doză de magneziu

 ▪ susține funcționarea normală 
a sistemului nervos

Administrați 1 capsulă la o masă. De fiecare dată 
cu un pahar cu apă! Nu depășiți doza zilnică 
recomandată.

22 g | 30 CAPSULE  
801106 |

Confort toată ziua! Ceai din plante în 
plicuri pentru dimineața și seara cu 
ingrediente adaptate pentru a ajuta corpul 
să reziste provocărilor vieții de zi cu zi și să 
obțineți un somn odihnitor.

CEAI GOOD MOOD PENTRU ZI Se bea o dată pe zi - 
dimineața, după micul dejun, cel târziu la 9 dimineața. Nu 
depășiți doza recomandată (1 plic 2,5 g) pe zi.

CEAI GOOD MOOD PENTRU NOAPTE Se bea o 
dată pe zi - seara, înainte de culcare. Nu depășiți doza 
recomandată (1 plic 2,5 g) pe zi.

2 × 62,5 g | Pungi Eco TEA:                      
25 x GOOD MOOD PENTRU ZI             
25 x GOOD MOOD PENTRU NOAPTE

801109 |

244.51 LEI
1956.08  LEI / 1 kg

112.16 LEI
5098.18  LEI / 1 kg
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ASHWAGANDHA  
500 mg

VIT-D3  
CAPSULES  
3000 mg

Oferiți suportul necesar organismului în lupta împotriva stresului și a stărilor 
de anxietate și de frică. Alegeți suplimentul alimentar ASHWAGANDHA 
pentru a spori energia și deschideți-vă mintea pentru un sentiment nou.

Supliment alimentar cu vitamina D3 pentru a asigura o doză 
substanțială din acest nutrient esențial corpului dumneavoastră. 
Alegeți Ce e mai bun pentru corpul dumneavoastră! Alegeți 
Nutricode Vitamina D3!

SUPORTUL OPTIM PENTRU 
SISTEMUL MULSCULAR ȘI 
IMUNITARFUNCȚIONAL

SPRIJINĂ FUNCŢIILE 
COGNITIVE, 
PERCEPŢIA 
INCLUSIV ȘI 
MEMORIA

N O U N O U

SUPLIMENT ALIMENTAR

Formula bunei stării

Supliment alimentar. Conține extract de Withania 
somnifera, care este excelent pentru bună stare, 
pentru sprijinirea corpului în luptați împotriva 
stresului și a stăriloe de anxietate și de frică. 
Susține funcția cognitivă, inclusiv percepția și 
memoria. De asemenea contribuie la îmbunătățirea 
performanței sexuale masculine. Durata curei 
nu trebuie să depășească 2 luni. Produsul nu se 
consumă în combinație cu sedative, medicamente 
hipnotice sau antiepileptice. Produsul nu este 
destinat copiilor, femeile însărcinate sau care 
alăptează.

 ▪ Conține extract de Withania somnifera

 ▪ Protejează împotriva stresului și a stărilor de 
anxietate și de frică

Administrați 1 capsulă la o masă. De fiecare dată cu un pahar cu 
apă! Nu depășiți doza zilnică recomandată.

17 g | 30 CAPSULE  
801108 |

SUPLIMENT ALIMENTAR

Vitamina D susține imunitatea, oasele Și 
musculatura 

Vitamina D3 din capsule este un supliment 
alimentar care oferă o doză extrem de 
mare din acest nutrient esențial pentru 
organism. Vitamina D3 susține musculatura 
și imunitatea adecvată, precum și absorbția 
optimă a calciului și fosforului. Sprijină 
dantura și oasele, și nivelul adecvat de calciu 
din sânge.

 ▪ sprijin pentru mușchi și imunitate

 ▪ dinți și oase sănătoase

Administrați 1 capsulă la o masă. De fiecare dată cu un 
pahar cu apă! Nu depășiți doza zilnică recomandată.

11 g | 30 CAPSULE 
801107 |

119.64 LEI
10876.36  LEI / 1 kg

179.46 LEI
10556.47  LEI / 1 kg



N
U

TR
IC

O
D

E

N
U

TR
IC

O
D

E

9392

ARGINTUL, MAI 
PREȚIOS DECÂT 
AURUL

SPRIJIN ÎN PERIOADA 
CRESCUTĂ DE VIROZE

SILVER PRO  
ADVANCED  
FORMULA

Utilizarea argintului coloidal în scopuri medicale datează de la începutul 
secolelor XIX și XX. Datorită proprietăților sale bactericide, antivirale și 
antifungice, a fost utilizat în principal pentru vindecarea bolilor cauzate de 
microorganisme. Bazându-ne pe cunoștințele generațiilor trecute, am folosit 
puterea sa pentru a crea un preparat modern NUTRICOD.

 ▪ cimbru și Echinacea purpurea susțin buna funcționare a sistemului 
imunitar

 ▪ ghimbirul, apreciat pentru efectul său benefic asupra îmbunătățirii 
vitalității, susține funcțiile căilor respiratorii

 ▪ vitamina C și zincul vă ajută să vă întăriți imunitatea

 ▪ păducelul cu semințe de pădure sprijină funcțiile sistemului circulator

I N C L U D E  O  C U P Ă  P R A C T I C Ă  D E  M Ă S U R A R E

IMMUNE-UP  
ELIXIR 

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ conține prețios argint coloidal

 ▪ conține ulei natural de eucalipt

 ▪ fără alcool, fluor sau coloranți

Se diluează o lingură de lichid în 250 ml de apă.

250 ml | 501023 |

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ cele mai bune ingrediente 
naturale cu impact benefic 
asupra imunității organismului

 ▪ îmbogățit cu vitamina C și zinc, 
care ajută la întărirea sistemului 
imunitar

 ▪ aplicare ușoară și plăcută 
datorită formei lichide a 
siropului

Se toarnă 15 ml în cupa de măsurare și se 
consumă înainte de mese. Agitați înainte de 
folosire.

480 ml | 801205 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE

189.90 LEI
759.6 LEI / 1 l

189.90 LEI
759.6 LEI / 1 l
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 ▪ ajută la menținerea funcțiilor psihologice corecte, precum și a operațiilor 
sistemului nervos și imunitar

 ▪ contribuie la menținerea metabolismului energetic corect și scade senzația 
de oboseală și oboseală

 ▪ susține producția de colagen pentru a asigura buna funcționare a vaselor 
de sânge, a oaselor, a cartilajelor, a pielii, a gingiilor și a dinților

 ▪ susține protecția celulelor împotriva stresului oxidativ, precum și creșterea 
absorbției fierului

 ▪ are impact asupra regenerării unei forme reduse de vitamina E

VIT-C  
POWDER

VITAMINA C  
– BAZA SĂNĂTĂȚII:

I N C L U D E  O  C U P Ă  P R A C T I C Ă  D E  M Ă S U R A R E

E X T R E M  D E 
E F I C I E N T

 ▪ glucomannan, umflarea în stomac, dă o senzație de sațietate, 
datorită căreia, atunci când utilizați o dietă săracă în calorii, ajută la 
pierderea în greutate excesivă

 ▪ cromul contribuie la menținerea nivelului normal al glicemiei și 
contribuie la metabolismul macronutrienților

SLIM BODY  
SYSTEM

O COMBINAȚIE 
DE NEPREȚUIT ÎN 
LUPTA  PENTRU 
PIERDEREA ÎN 
GREUTATEGREUTATE:

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ vitamina C de cea mai înaltă 
calitate

 ▪ o doză pe zi îndeplinește 
cerințele corpului

 ▪ se dizolvă perfect

 ▪ ideal pentru vegani și vegetarieni

Măsurați 1 gram de produs și dizolvați-l în 200 ml 
de apă. Se bea o dată pe zi în timpul mesei.

500 g | 801105 |  
DIETĂ PENTRU 500 DE ZILE

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ un ajutor excelent în timpul 
utilizării dietelor de pierdere 
în suport excelent în controlul 
greutății

 ▪ are o formulă modernă pe baza 
de glucomannan si crom

Dizolvați conținutul plicului în 200 ml de apă 
caldă sau călduță, amestecând puternic. Beți 
imediat după preparare cu multă apă.

360 g | 801104 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
90 SACHETS158.00 LEI

317.80 LEI / 1kg 409.90 LEI
1139.00 LEI / 1 kg
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 ▪ colagenul obținut din peștele cod din Atlantic, are un efect pozitiv 
asupra stării pielii, contribuind la consolidarea și îmbunătățirea 
flexibilității sale

 ▪ vitamina C ajută la producerea corespunzătoare de colagen

 ▪ coenzima Q10 – o componentă produsă în mod natural de organism, 
a cărei producție scade odată cu vârsta – încetinește aspectul 
inestetic al ridurilor și al pielii

 ▪ vitamina A și zincul ajută la menținerea pielii sănătoase, iar cuprul 
ajută la pigmentarea acesteia

COLLABEAUTY  
Q10 EXPERT

ÎNGRIJIREA 
COMPLETĂ A PIELII 
DE LA INTERIOR:

I N C L U D E  O  C U P Ă  P R A C T I C Ă  D E  M Ă S U R A R E

 ▪ lactoferina – oferă nou-născuților nutrienți și asigură protecție antibacteriană

 ▪ peptide bogate în prolină (PRP) susține dezvoltarea sistemului imunitar

 ▪ proteinele conțin până la 19 aminoacizi exogeni care ajută la întărirea 
sistemului imunitar

 ▪ cazeina reduce tensiunea arterială, îmbunătățește mineralizarea osoasă, inhibă 
dezvoltarea cariilor și protejează împotriva infecțiilor bacteriene

 ▪ imunoglobulinele ameliorează dezvoltarea multor afecțiuni sistemice și mențin 
o imunitate activă în ceea ce privește protecția împotriva infecțiilor

 ▪ vitaminele B6, C, D și zinc contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar

 ▪ spirulina se caracterizează printr-un conținut ridicat de proteine valoroase, 
micronutrienți în formă organică, inclusiv acid gras linolenic valoros (AGL) și fier 
biodisponibil

COLOSTRUM  
EXTRA  
IMMUNITY

COMPOZIȚIA 
ELABORATĂ 
SUSȚINE PERFECT 
IMUNITATEA:

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ un aliat în lupta împotriva 
îmbătrânirii

 ▪ conținut ridicat de colagen 
obținut din peștele cod din 
Atlantic

 ▪ coenzima Q10 mai este numită 
și elixirul tinereții

 ▪ îmbogățit cu vitamine și 
minerale valoroase pentru piele

Măsurați 5g produs folosind cupa de măsurare și 
dizolvați în 150 ml apă. Se bea seara

150 g | 801103 |  
CURĂ DE 30 ZILE

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ conține primul lapte de vaca 
(colostru) și spirulina obținută 
din alge marine, care susțin 
buna funcționare a sistemului 
imunitar

 ▪ este recomandat în primul rând 
persoanelor expuse la stres 
psihic și fizic, suprasolicitare, 
oboseală cronică și care doresc 
să își întărească rapid imunitatea

Se administrează câte o tabletă dimineața și seara 
cu apă.

19.4 g, 22.2 g | 801034 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
2 × 30 CAPSULES | 

299.90 LEI
1999.3 LEI / 1 kg

339.90 LEI
8170.67 LEI / 1 kg
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 ▪ extractul din flori de trandafir centifolia susține procesele fiziologice 
de eliminare a produșilor metabolici și ajută la menținerea echilibrului 
acido-bazic

 ▪ zincul impactează în mod pozitiv funcționarea sistemului imunitar și 
protejează celulele împotriva stresului oxidativ

 ▪ calciul este responsabil pentru un metabolism energetic adecvat și 
ajută la buna funcționare a enzimelor digestive

 ▪ magneziul și fierul reduc starea de oboseală și extenuare

 ▪ potasiul și cupru susțin buna funcționare a sistemului nervos

 ▪ extractul de urzică ajută la eliminarea apei din organism

 ▪ extractul de roiniță și hamei luptă împotriva insomniilor, asigurând un 
somn bun și reducând în mod continuu aciditatea organismului

INNER  
BALANCE

INGREDIENTE 
SELECTATE PENTRU A 
MENȚINE ECHILIBRUL 
ACIDO-BAZIC AL 
ORGANISMULUI:

 ▪ glucomananul în combinație cu o dietă scăzută în calorii 
susține procesul de pierdere în greutate

 ▪ cromul ajută la menținerea nivelului normal al glicemiei, 
reducând pofta de dulciuri și de gustări între mese

 ▪ extractul din Garcinia cambogia reprezintă o sursă de acid 
hidroxitric (HCA), care încetinește producția de grăsime din 
organism

 ▪ calciul ajută la buna funcționare a enzimelor digestive

 ▪ vitamina C determină producția de colagen

 ▪ biotina și vitamina B2 ajută la menținerea unui ten sănătos

SLIM EXTREME

UN CORP SĂNĂTOS  
FĂRĂ SENZAȚIA  
PERMANENTĂ DE FOAME:

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ menține echilibrul acido-bazic

 ▪ o sursă esențială de microelemente

 ▪ ideal pentru persoanele cu un stil de 
viață stresant, care se confruntă cu 
stări de oboseală și consumă produse 
acidifiante, precum zahărul, cafeaua, 
alcoolul și alimentele puternic procesate

Se administrează 2 capsule pe noapte. 
Conținutul unui plic se dizolvă în 200 ml de apă.

240 g, 30 g | 801301 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
60 SACHETS + 60 CAPSULES

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ susține pierderea în greutate și reducerea 
poftei de mâncare

 ▪ conține glucoman, care, în combinație cu 
o dietă hipocalorică, influențează pierderea în 
greutate. 

 ▪ asigură menținerea unei pieli frumoase pe 
timpul dietelor de slăbit

 ▪ sistemul unic „All day weight control”

 ▪ potrivit pentru vegetarieni și vegani

Se administrează a câte 2 capsule de 3 ori pe zi, cu multă apă (1 sau 
2 pahare). Administrați 1 comprimat efervescent pe zi, înainte de 
masă, dizolvat în 200 ml de apă.

2 × 103.5 g, 2 × 67.5 g | 801303 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
180 COMPRIMATE FILMATE + 30 COMPRIMATE 
EFERVESCENTE

339.90 LEI
8170.67 LEI / 1 kg

339.90 LEI
8170.67 LEI / 1 kg
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 ▪ florile de hibiscus susțin un proces corect de metabolism și eliminarea 
corespunzătoare a excesului de apă

 ▪ frunzele de ceai verde sunt un excelent antioxidant, susținând, de asemenea, 
activitatea enzimelor digestive, benefică pentru metabolism

 ▪ plantele de centella asiatică și fructele de cătină susțin sistemul circulator și 
funcționarea organismului

 ▪ fructele de afine susțin curățarea corectă a organismului de reziduurile 
rezultate în urma procesului de metabolism

 ▪ rădăcina de păpădie susține o funcție hepatică corectă și procese 
digestive adecvate

 ▪ stigmatul de porumb, rădăcina de osuliepurelui și floarea de hibiscus 
susțin eliminarea excesului de apă din organism și, odată cu aceasta, 
reziduurile metabolice, ajutând astfel procesul de pierdere în greutate

 ▪ măceșele constituie o sursă bogată în vitamina C

SKINNY  
HERBAL  
INFUSION 

DETOX  
HERBAL  
INFUSION 

UN MIX DE PLANTE 
PLIN DE DARURILE 
NATURII:

PLANTE PREȚIOASE 
CARE SUSȚIN 
PROCESUL
DE DETOXIFIERE 
A ORGANISMULUI:

I N C L U D E  O  C U P Ă  P R A C T I C Ă  D E  M Ă S U R A R E I N C L U D E  O  C U P Ă  P R A C T I C Ă  D E  M Ă S U R A R E

WEIGHTLOSS

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ susține excelent procesele 
naturale de curățare 
a organismului de reziduurile 
rezultate în urma procesului de 
metabolism

 ▪ este o băutură aromată care 
combină gustul delicios cu 
proprietățile benefice

Se toarnă 1 cupă de produs (2 g) în cană, se 
toarnă apă fierbinte (aproximativ 150 ml), se 
infuzează timp de 2 până la 3 minute. 
Se bea de 2 ori pe zi – după micul dejun și după 
prânz, până cel târziu – ora 18.00.

75 g | 801101 |

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ amestecul unic de plante îmbină 
gustul și proprietățile excelente 
care ajută la menținerea unei 
greutăți corporale sănătoase

 ▪ datorită conținutului de 
ingrediente naturale, are un 
efect pozitiv asupra funcționării 
întregului organism

Se toarnă 1 cupă de produs (2 g) în cană, se 
toarnă apă fierbinte (aproximativ 150 ml), se 
infuzează timp de 2 până la 3 minute. 
Se bea de 2 ori pe zi – după micul dejun și după 
prânz, până cel târziu – ora 18.00.

75 g | 801102 | 

52.90 LEI
705.00 LEI / 1 kg

52.90 LEI
705.00 LEI / 1 kg
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 ▪ extractul de fasole boabe albă susține eliminarea excesului de apă din 
organism și buna funcționare a sistemului urinar

 ▪ extractul de frunze de mesteacăn ajută la curățarea organismului de 
reziduurile rezultate în urma procesului de metabolism

 ▪ extractul de plante de coadacalului reglează și susține excelent gestionarea 
apei organismului

 ▪ frunzele de ortosifon – ortosifonul este una dintre cele mai cunoscute plante 
din medicina populară, reglează eliminarea excesului de apă din organism

 ▪ extractul de rădăcină de păpădie susține excelent activitatea ficatului și 
a vezicii biliare, are un efect pozitiv asupra proceselor digestive și a celor de 
eliminare a reziduurilor rezultate în urma proceselor metabolice

 ▪ L-Carnityna o substanță care apare în mod natural în organism și care 
accelerează metabolismul grăsimilor

 ▪ extractul de ananas, papaya și guarana – îmbunătăț ește procesele digestive 
prin metabolizarea adecvată a grăsimilor și carbohidraților

 ▪ extract de rădăcină de păpădie și semințe de ciulin – susține eliminarea 
excesului de apă împreună cu deșeurile metabolice inutile pentru organism, ceea 
ce are un efect benefic asupra menținerii unei greutăți corporale sănătoase

 ▪ extractul de plante medicinale asiatice și de struguri – susține sinteza 
colagenului și elastinei, responsabile de fermitatea și elasticitatea 
corespunzătoare a pielii

 ▪ extractul de portocală amară – sursă de potasiu și fibre solubile – datorită 
indicelui său glicemic scăzut, menține o rată metabolică normală, fiziologică, în 
special a grăsimilor, venind în completarea tuturor ingredientelor descrise mai 
sus

ACTIVE BURN  
FAT KILLER

DRENA PLUS

UN SUPLIMENT UNIC 
CARE CONTRIBUIE LA 
O PIERDERE EFECTIVĂ 
ÎN GREUTATE:

SUPORT NATURAL 
AL DIUREZEI 
FIZIOLOGICE:

I N C L U D E  O  C U P Ă  P R A C T I C Ă  D E  M Ă S U R A R E I N C L U D E  O  C U P Ă  P R A C T I C Ă  D E  M Ă S U R A R E

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ creat pentru persoanele care se 
confruntă cu problema reținerii 
de apă în organism

 ▪ cu extracte atent selectate din 
plante cu proprietăți diuretice

 ▪ susține în mod excelent 
echilibrul de apă și detoxifierea 
organismului

Măsurați 15 ml de produs cu ajutorul paharului 
gradat și dizolvați-l în 1.5 litri de apă.  
Se bea treptat pe tot parcursul zilei, dar nu mai 
târziu de ora 18.00

480 ml | 801201 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ ingredientele perfect compuse 
ajută la menținerea unei greutăți 
corporale sănătoase, accelerează 
arderea grăsimilor

 ▪ susține sinteza colagenului și 
elastinei responsabile pentru 
tonusul pielii, fermitate și 
elasticitate

 ▪ forma lichidă extrem de 
absorbabilă nu numai că asigură 
o acțiune extrem de eficientă, 
dar ajută și la combaterea 
foamei în timpul zilei și dezvoltă 
un obicei pozitiv de a bea apă 
frecvent

Măsurați 15 ml de produs cu ajutorul paharului 
gradat și dizolvați-l în 1.5 litri de apă. Se bea 
treptat pe tot parcursul zilei.

480 ml | 801202 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE

255.90 LEI
533.20 LEI / 1 l

255.90 LEI
533.20 LEI / 1 l
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 ▪ extractul de curcumă facilitează detoxifierea organismului și 
menținerea unui metabolism corespunzător al grăsimilor, reducând 
semnele celulitei și sporind, de asemenea, senzația de sațietate

 ▪ extract de pennywort asiatic ajută la menținerea fermității și 
elasticității pielii și a structurii adecvate a țesutului adipos

 ▪ extract de urzică indiană conține forskolin, care, prin efectul pe care 
îl are asupra proceselor metabolice ale grăsimilor, ajută la menținerea 
masei corporale normale și având un efect vizibil asupra reducerii 
coajei de portocală

 ▪ extractul de sulfină și castan sălbatic mențin o circulație optimă 
a sângelui, care este una dintre condițiile cheie pentru o piele netedă, 
fără celulită

 ▪ fiecare capsulă este o bombă de vitamine, aminoacizi și minerale

 ▪ orz tânăr, datorită conținutului ridicat de fibre care reduc absorbția grăsimilor 
și susțin procesele digestive este un suport de neînlocuit al organismului în 
procesul de slăbire și menținere a unei greutăți corporale sănătoase

 ▪ ceaiul verde vă ajută să vă îmbunătățiți starea generală de sănătate, susținând, 
de asemenea, scăderea în greutate. Concentrațiile ridicate de teină și polifenoli 
din grupul de catechine conținute în acesta accelerează rata metabolismului în 
repaus, ceea ce vă permite să ardeți mai multe calorii

 ▪ colagenul marin – foarte purificat și menținut la standarde farmaceutice 
- reduce vizibil aspectul ridurilor, întârzie procesul de îmbătrânire a pielii și 
îmbunătățește hidratarea și elasticitatea

 ▪ zincul este important în menținerea metabolismului carbohidraților și al 
echilibrului acido-bazic și contribuie la menținerea sănătății părului, a pielii și 
a unghiilor

IDEAL SHAPECELLUFIGHT

UN ELIXIR NATURAL 
AL TINEREȚII ȘI 
O BOGATĂ SURSĂ DE 
SĂNĂTATE:

PUTEREA 
INGREDIENTELOR DIN 
PLANTE PENTRU O PIELE 
FERMĂ ȘI NETEDĂ:

C U R Ă  P E N T R U  4  L U N I

N E W  F O R M

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ un răspuns inovator la problema 
contemporană care afectează atât 
femeile, cât și bărbații - așa-numitul 
aspect de coajă de portocală

 ▪ acționează bidirecțional, începând de la 
sursa problemei, și eliminând efectele 
negative ale acesteia

 ▪ extractele de plante selectate cu atenție 
ajută la curățarea organismului de 
toxine și la menținerea unui metabolism 
adecvat al grăsimilor, ceea ce contribuie 
la reducerea celulitei

Se administrează o jumătate de comprimat pe zi cu apă.

33.6 g | 801036 |  
CURĂ PENTRU 120 ZILE 
60 COMPRIMATE FILMATE

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ completează excelent dieta 
persoanelor care doresc să-și 
mențină silueta și să aibă grijă de 
sănătatea lor

 ▪ ingredientele atent selecționate 
au un efect pozitiv asupra 
organismului și, împreună cu 
o dietă cu conținut scăzut de 
calorii, te vor ajuta să pierzi 
kilogramele nedorite și să-ți 
menții o greutate corporală 
sănătoasă

Luați 1 capsulă dimineața și una după-amiaza în 
timpul mesei. Beți un pahar de apă. 

26.2 g | 801024 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
60 CAPSULES | 

255.90 LEI
533.20 LEI / 1 l

121.90 LEI
4652.00 LEI / 1 kg
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O algă unică, clasificată printre cele mai bune zece produse minune, cu un conținut 
de proteine de trei ori mai mare decât carnea (aproximativ 70%) și un conținut 
de calciu mai mare decât cel din lapte! Este una dintre cele mai bogate surse de 
clorofilă, beta-caroten și acizi nucleici printre toate produsele alimentare vegetale 
și animale! Ajută la purificarea ficatului și a rinichilor de toxine, reduce nivelul de 
aciditate si decolesterol rău din organism. Datorită fenilalaninei, ameliorează digestia 
și reduce pofta de mâncare. Este pur și simplu "aur verde" pentru corpul nostru! 

Colagen natural, marin, obținut din somon sălbatic – o componentă de puritate 
și concentrație excepțională – garantează întârzierea proceselor de îmbătrânire 
a pielii, îmbunătățirea hidratării sale și reducerea ridurilor. În plus, ameliorează 
afecțiunile inflamatorii care pot duce la deteriorarea, durerea și pierderea 
funcționalității articulațiilor. O piele frumoasă, hidratată, cu aspect tânăr plus 
o condiție perfectă pentru articulații – de acum această combinație inedită este la 
îndemâna ta.

 ▪ cupru ajută la pigmentarea corespunzătoare a părului

 ▪ zincul fortifică unghiile

 ▪ fierul asigură o creștere sănătoasă a părului

 ▪ extractul de rodie are puternice proprietăți antioxidante

 ▪ biotina ajută la menținerea sănătoasă a părului și pielii 

 ▪ drojdia de bere conține aminoacizi sulfurici prețioși 
– metionină și cisteină

 ▪ vitaminele A, B2, B6, B12, C și E au un efect benefic asupra 
sănătății părului, pielii și unghiilor

HAIR SKIN  
NAILS

BEAUTY  
DETOX

FORMULA PENTRU 
UN PĂR STĂLUCITOR, 
O PIELE CATIFELATĂ ȘI 
UNGHII SĂNĂTOASE:

SPIRULINA 
ALGA MINUNE

COLAGENUL ACTIV 
BOGĂȚIA OCEANELOR

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ frumusețe și sănătate închise 
într-o capsulă

 ▪ combinația inovatoare de 
spirulină și colagen va asigura 
atât un aspect excelent cât 
și o stare generală de bine                   
a organismului  

 ▪ cu extract de fructe dee acerol, 
bogat în vitamina C

Se administrează 2 capsule pe zi cu apă. 

44.7 g | 801014 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
60 CAPSULES

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ este recomandat persoanelor 
care doresc să-și fortifieze părul 
și unghiile și să aibă o piele 
perfectă

 ▪ cu formula Pro-Beauty

 ▪ perfect atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați 

Se administrează o tabletă pe zi cu apă. 

44.8 g | 801005 |  
CURĂ PENTRU 56 ZILE 
56 COMPRIMATE FILMATE

126.90 LEI
2838.00 LEI / 1 kg

89.90 LEI
2007.00 LEI / 1 kg
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 ▪ colagenul este principalul material de construcție a tendoanelor și 
cartilajelor care formează articulațiile. Suplimentul conține colagenul 
marin cu un grad ridicat de purificare (obținut cu respectarea 
standardelor farmaceutice)

 ▪ vitamina C ajută la producerea corespunzătoare a colagenului pentru 
a asigura buna funcționare a cartilajului și a oaselor.

 ▪ scutellaria baicalensis este un puternic antioxidant care susține 
eficient protecția articulațiilor, tendoanelor și mușchilor.

 ▪ vitamina D ajută la buna funcționare a mușchilor care au un impact 
semnificativ asupra funcționării articulațiilor.

 ▪ calciul este esențial pentru meținerea sănătății oaselor. 

 ▪ sulfat de glucozamină este un precursor important al unor 
biomolecule, inclusiv al condroitinei, una dintre principalele 
componente ale cartilajului articular.

 ▪ cromul ajută la menținerea unui nivel adecvat al glicemiei

 ▪ seleniul protejează celulele împotriva stresului oxidativ

 ▪ fierul este implicat în transportul oxigenului în organism

 ▪ piperina din piperul negru susține digestia și absorbția nutrienților

 ▪ niacina, acidul pantotenic și riboflavina, îmbunătățite suplimentar cu 
cofeină din guarana și teină din ceaiul verde, contribuie la reduce stărilor 
de oboseală și extenuare

 ▪ acidul pantotenic îmbunătățește performanțele mentale

 ▪ vitaminele B au grijă de sistemul nervos

 ▪ tiamina este responsabilă pentru buna funcționare a inimii

 ▪ vitamina E ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

VITALITY  
BOOST

COLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH  
SYSTEM

INGREDIENTE 
PENTRU UN RITM 
BUN AL VIEȚII:

SUPLIMENT ALIMENTAR 
REVOLUȚIONAR 
PENTRU SĂNĂTATEA 
ARTICULAȚIILOR ȘI 
OASELOR: 

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ o compoziție avansată de ingrediente 
active, creată pentru persoanele care 
doresc să aibă grijă de condiția fizică

 ▪ susține funcționarea complexă 
a articulațiilor – având un impact 
pozitiv atât asupra cartilajului articular, 
a mușchilor, dar și a tendoanelor 
implicate în activitatea acestora

 ▪ conține colagen marin natural, 
purificat, a cărui proprietate este 
o biodisponibilitate excelentă

Se administrează 2 capsule pe zi cu apă. 

13.93 g, 15.22 g | 801018 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
2 X 30 CAPSULES | 

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ o compoziție de ingrediente 
atent selecționate, care ajută 
fluxul de energie fizică și psihică 
în timpul zilei și odihnă mai bună 
în timpul nopții

 ▪ o sursă bogată de vitamine și 
minerale

 ▪ potrivit pentru vegetarieni și 
vegani

Se administrează 2 tablete noaptea, cu apă. 
Se administrează 1 pliculeț pe zi

300 g, 48 g | 801302 |  
CURĂ PENTRU 30 ZILE 
30 SACHETS  
+ 60 COMPRIMATE FILMATE

339.90 LEI
11660.00 LEI / 1 kg

339.90 LEI
11660.00 LEI / 1 kg
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Vitamina C este un derivat exclusiv din extractul natural din fructele de 
Acerola. Acerola, denumită şi „vișină de Barbados”, este un superfruct, care 
are de 30 de ori mai multă vitamina C decât lămâia. La rândul lor, măceșele 
sunt, de asemenea, bogate în bioflavonoide, care sunt antioxidanți naturali. 
Consumul regulat de vitamina C are grijă de imunitate, are un efect benefic 
asupra dinților, pielii, oaselor precum și asupra sistemului nervos și protejează 
celulele împotriva stresului oxidativ.

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– o doză de nutrienți 

 ▪ extractul de guarana conține o cantitate substanțială de cafeină, care are 
un efect benefic în cazul epuizării fizice și psihice, sporind energia, eliminând 
starea de somnolență și oboseală, și îmbunătățind concentrarea și memoria

 ▪ niacinul, acidul pantotenic și riboflavina sunt responsabile de buna 
funcționare a sistemului nervos – susține gestionarea corespunzătoare 
a energiei corporale, ameliorând tensiunea nervoasă, și influențând pozitiv 
starea de spirit și performanța mentală 

 ▪ extractul de ceai verde este un antioxidant natural care susține lupta 
organismului cu radicalii liberi 

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– echiliberul ideal 

 ▪ magneziul este responsabil pentru menținerea echilibrului electrolitic al 
corpului, îl sprijină în timpul efortului fizic și mental, este responsabil pentru 
buna funcționare a sistemului nervos și cardiovascular, monitorizând de 
asemenea activitatea musculară

 ▪ vitamina B6 este un aliat de magneziu – stimulează absorbția acestuia, 
susținând funcțiile psihologice și fiind responsabil pentru un metabolism 
energetic adecvat al organismului

VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM  
POWER

IMMUNO

DOZA INTEGRALĂ  
DE ENERGIE  
ÎN DOI PAȘI

SUPER VIȘINE DIN 
BARBADOS

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ 100% vitamina C naturală

 ▪ formulă cu adaos de zinc, care ajută 
funcționarea corectă a sistemului 
imunitar

 ▪ ideal pentru persoanele cu imunitate 
scăzută, care răcesc des și care depun un 
efort fizic intens

 ▪ cu gust de acerola și vișine

 ▪ potrivit pentru vegetarieni și vegani

Se administrează 2 comprimate pe zi. Se sug încet. 

72 g | 801004 | 
CURĂ PENTRU 30 ZILE | 60 COMPRIMATE 
DE SUPT

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ formula lichidă ușor absorbabilă asigură cea mai bună 
absorbție a ingredientelor și o acțiune aproape imediată

 ▪ dezvoltată astfel încât toate ingredientele să-și 
completeze și să-și consolideze proprietățile

 ▪ cu un gust delicios, răcoritor

Beți o doză de Nutricode Vitality Boost imediat după deschidere flaconului și 
aproximativ două ore mai târziu beți o doză de Nutricode Magnesium Power, 
pentru a compensa nivelul de magneziu.

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

83.90 LEI
1165.28 LEI / 1 kg

105.90 LEI
679.33 LEI / 1 l
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 ▪ propolisul este bogat în vitamine (B1, B2, B5, B6, C, D, E), elemente (inclusiv 
magneziu, zinc, potasiu, calciu, mangan, fier), flavonoide, terpene și esteri 
aromatici; are proprietăți antivirale, antifungice și bactericide, datorită cărora 
ajută la întărirea imunității și susține regenerarea organismului

 ▪ socul negru este un excelent antioxidant, conține, printre altele flavonoide, 
acizi fenolici, steroli, tanini și săruri minerale, intensificând procesele de 
detoxifiere a corpului

 ▪ echinaceea susține buna funcționare a sistemului imunitar și a căilor respiratorii 
superioare, ajută la calmarea simptomelor de gripă și răceală

 ▪ vitamina C ajută la buna funcționare a sistemului imunitar și la protecția 
celulelor împotriva stresului oxidativ și, de asemenea, contribuie la reducerea 
stărilor de oboseală și extenuare

Suplimentul alimentar nu conține: 

 ▪ lapte, gelatină de origine porcină (creată pe bază de pectină), conservanți

 ▪ vitamina C susține sistemul imunitar

 ▪ vitamina B3 ajută la menținerea unei pieli sănătoase

 ▪ vitamina B5 îmbunătățește performanța mentală

 ▪ vitamina B6 contribuie la reglarea activității hormonale

 ▪ vitamina B12 susține producerea de globule roșii

 ▪ acidul folic este esențial pentru femeile însărcinate

Toate vitaminele contribuie la reducerea stării de oboseală și extenuare, 
crescând calitatea vieții de zi cu zi a copiilor, adolescenților și adulților.

Suplimentul alimentar nu conține: 

 ▪ lapte și zahăr, de origine porcină (creată pe bază de pectină), conservanți

PROPOLIS  
PRO GUMMIES

VIT-COMPLETE  
GUMMIES

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

PROTECȚIE 
NATURALĂ

O BOMBĂ DE 
VITAMINE SUB 
FORMĂ DE JELEURI:

Pentru copiii și adulții care doresc 
să își suplimenteze dieta zilnică, 
printre altele cu un complex de 
vitamine B, necesar bunei funcționări 
a organismului.

Pentru copiii și adulții care doresc să 
își întărească imunitatea, în special în 
sezonul de toamnă și de iarnă, când 
riscul de infecții crește semnificativ.

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ puterea nutrienților pentru 
întreaga familie

 ▪ susține buna funcționare 
a organismului

 ▪ o sursă excelentă de vitamine 
pentru vegetarieni

Copiii peste 4 ani: administrează 1 jeleu pe zi. 
Adulții: administrează 2 jeleuri pe zi.

60 g | 801401 |  
30 DE JELEURI CU 
MULTIVITAMINE PENTRU COPII 
ȘI ADULȚI, CU GUST DE ANANAS, 
CĂPȘUNI ȘI PORTOCALE

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ susține imunitatea copiilor și 
adulților și ajută la ameliorarea 
simptomelor de răceală și gripă

 ▪ formulă delicioasă cu propolis, 
vitamina C și o combinație 
special selecționată de extracte 
din plante de soc și echinaceea

 ▪ potrivit pentru vegetarieni

Copiii peste 12 ani: administrează 1 jeleu pe zi. 
Adulții: administrează 2 jeleuri pe zi.

60 g | 801402 |  
30 JELEURI PENTRU COPII ȘI 
ADULȚI CU GUST DE ZMEURĂ

98.90 LEI
1648.00 LEI / 1 kg 98.90 LEI

1648.00 LEI / 1 kg
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 ▪ sprijină sistemul nervos și ajută la menținerea acuității mentale,

 ▪ contribuie la menținerea unei vederi bune

 ▪ are grijă de sistemul dumneavoastră circulator, inclusiv de inimă,

 ▪ reglează nivelul colesterolului din sânge,

 ▪ joacă un rol pozitiv în îmbunătățirea sistemului imunitar.

Acidul alfa-linolenic (ALA) este unul dintre acizii grași nesaturați esențiali (EFA) 
din grupul omega-3. În plus, acidul alfa-linolenic este transformat în corpul 
nostru în acizi EPA și DHA, care sunt, de asemenea, extrem de prețioși pentru 
sănătatea noastră.

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină), arahide, soia și lapte, 
culori artificiale, arome și conservanți, zahăr adăugat

Vitamina D3 nu ajută doar la menținerea sănătății oaselor și a dinților, dar 
susține, de asemenea, buna funcționare a mușchilor și a sistemului imunitar. 
Deficiența sa pe termen lung poate perturba echilibrul fiziologic al organismului 
și poate duce la multe afecțiuni grave, cronice. Cea mai importantă sursă de 
vitamina D3 este prin sinteza pielii sub influența luminii solare, motiv pentru 
care toamna și iarna și chiar pe tot parcursul anului în regiunile cu lumină solară 
scăzută, suplimentarea acesteia este crucială.

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ lapte, gelatină de origine porcină (creată pe bază de pectină), conservanți

O! MEGA-3  
GUMMIES

VIT-D3  
GUMMIES

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

OMEGA-3 SUNT ACIZII 
GRAȘI ESENȚIALI 
PENTRU BUNA 
FUNCȚIONARE 
A ORGANISMULUI:

PREȚIOASA  
VITAMINĂ  
SOLARĂ

Pentru copiii și adulții care doresc 
să contracareze deficitul de 
vitamina D3, să își întărească 
imunitatea și să aibă grijă de sistemul 
osos și cel muscular.

Pentru persoanele care au nevoie 
să-și completeze dieta cu acizii 
grași omega-3 esențiali nesaturați. 
Perfect pentru cei care doresc să-și 
întărească imunitatea și să ajute 
funcționarea sistemului nervos și 
circulator.

400 IU  
per dose

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ completează excelent 
deficiențele așa-numitei 
vitamine solare necesare bunei 
funcționări a organismului

 ▪ potrivit pentru vegetarieni

Copiii peste 4 ani: administrează 1 jeleu pe zi. 
Adulții: administrează 2 jeleuri pe zi.

75 g | 801403 |  
30 JELEURI PENTRU ADULȚI CU 
GUST DE CĂPȘUNI

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ susține buna funcționare 
a organismului

 ▪ conține omega-3 derivat din 
uleiul de semințe de in

 ▪ potrivit pentru vegetarieni

Copiii peste 4 ani: administrează 1 jeleu pe zi. 
Adulții: administrează 2 jeleuri pe zi.

120 g | 801404 |  
30 DE JELEURI CU GUST DE 
PORTOCALE PENTRU COPII ȘI 
ADULȚI

98.90 LEI
1648.00 LEI / 1 kg 121.90 LEI

1016.00 LEI / 1 kg
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 ▪ nivelul corect de calciu în sângele nostru

 ▪ oase puternice și dinți sănătoși

 ▪ funcționarea eficientă a mușchilor noștri

 ▪ funcționarea corectă a sistemului imunitar

 ▪ un proces mai eficient de divizare celulară

 ▪ absorbția adecvată a calciului și a fosforului

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ arahide, soia și lapte, gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină), 
coloranți artificiale, arome și conservanți

Schimbarea mediului și a dietă afectează în mod negativ flora bacteriană 
intestinală. Tulburările în echilibru, adică disbioza, aruca rezultat probleme 
digestive, disconfort în tractul gastro-intestinal și intoleranță la produsele 
consumate. Utilizarea Probiotic Gummies în timpul călătoriei va reduce riscul 
acestor simptome și, în plus, va facilita digestia preparatelor locale, permițându-
vă să vă bucurați pe deplin de acestea.

Fiecare jeleu conține până la 2,5 miliarde de unități din tulpina bacteriană 
probiotică identificată, Bacillus coagulans. Rezistența lor excepțională le 
face rezistente la aciditatea sucului gastric și nefiind digerabile, atenuează 
problemele gastro-intestinale cum ar fi constipația sau diareea.

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină), arahide, soia și 
lapte, coloranți artificiali, arome și conservanți, zahăr adăugat 

HEALTHY  
BONES  
GUMMIES

PROBIOTIC  
GUMMIES

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

CE-I DATORĂM 
VITAMINEI D

UN SPRJIN PERFECT 
PENTRU ORGANISM 
ÎN TIMPUL 
CĂLĂTORIILOR

Pentru copiii și adulții care suferă de 
probleme legate de sistemul digestiv 
cauzate, printre altele, de stres, 
schimbarea mediului și dieta sau 
tratament cu antibiotice.

Pentru persoanele care doresc să 
consolideze dinții și oasele și să 
completeze deficiența de vitamina D 
din organism.

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ restaurarea completă a 
microflorei intestinale naturale 
în organism

 ▪ multiple efecte pozitive asupra 
organismului, în special asupra 
sistemului digestiv

 ▪ potrivit pentru vegetarieni.

Copiii peste 4 ani: administrează 1 jeleu pe zi. 
Adulții: administrează 1-2 jeleuri pe zi.

60 g | 801405 |  
30 DE JELEURI CU GUST DE 
CĂPȘUNI ȘI PORTOCALE PENTRU 
ADULȚI

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ o excelenta sursă de vitamina D

 ▪ pentru dinți sănătoși și oase 
puternich conținut crescut de 
calciu

Se administrează 1 jeleu pe zi.

66 g | 801406 |  
30 JELEURI CU GUST DE LĂMÂIE 
PENTRU ADULȚI

121.90 LEI
1016.00 LEI / 1 kg

98.90 LEI
1648.00 LEI / 1 kg
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Atunci când efectele exercițiilor fizice de la sală nu sunt satisfăcătoare, vine 
în ajutor BCAA - un complex de trei aminoacizi (L-leucină, L-izoleucină și 
L-valină într-un raport optim de 2:1:1) care ajută la construcția și reconstrucția 
țesutului muscular. Deoarece niciuna dintre aceste substanțe nu este 
produsă de organism, acestea trebuie administrate sub formă de suplimente 
alimentare, pentru a susține procesul de obținere a unei siluete atletice.

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ lapte și adaos de zahăr, gelatină de origine porcină (creată pe bază de 
pectină), conservanți 

STRONG  
MUSCLE  
GUMMIES

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

SUPLIMENTE PENTRU 
O SILUETĂ ATLETICĂ

Pentru sportivi și persoane active din 
punct de vedere fizic, care doresc un 
antrenament de calitate, cu efecte 
satisfăcătoare.

EYE PROTECT  
GUMMIES

 ▪ luteina și zeaxantina sunt principalele componente găsite în macula, care 
sporesc acuritatea vizuală și protejează retina de a fi deteriorată de lumina 
albastră

 ▪ zincul ajută la menținerea vederii normale și a metabolismului vitaminei A

 ▪ vitaminele E și C ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, ceea 
ce are un efect pozitiv asupra menținerii stării corespunzătoare a ochilor

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ gelatină de porc (creată pe baza de pectine), alune, soia și lapte, culoranți, 
arome și conservanți artificiali, zahăr adăugat

AJUTOR PENTRU 
O VEDERE 
ÎMBUNĂTĂȚITĂ:

Pentru persoanele care doresc să 
aibă grijă deosebită de vederea lor. 
Ideal pentru cei care petrec mult 
timp în fața monitorului, în iluminare 
artificială sau se confruntă de multe 
ori cu disconfortul ochilor.

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ pe bază de aminoacizi BCAA

 ▪ un ajutor excelent pentru 
sportivi și persoanele active din 
punct de vedere fizic

 ▪ susține eficiența 
antrenamentului și recuperarea 
după antrenament

 ▪ potrivit pentru vegetarieni

Se administrează 2 jeleuri pe zi.

114 g | 801408 |  
30 JELEURI PENTRU ADULȚI CU 
GUST DE PORTOCALĂ

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ o formulă perfectă de 
ingrediente active

 ▪ vedere îmbunătățită

 ▪ conține luteină și zeaxantină

 ▪ potrivit pentru vegetarieni 

Administrați 1 jeleu pe zi.

90 g | 801411 |  
30 DE JELEURI CU GUST DE 
PORTOCALE PENTRU ADULȚI

121.90 LEI
1354.00 LEI / 1 kg

149.90 LEI
1315.00 LEI / 1 kg
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Acidul linoleic conjugat (CLA) este utilizat, pe scară largă, de sportivi și de 
cei care urmează o dietă alimentară, deoarece susține arderea grăsimilor și 
are numeroase efecte asupra sănătății. În combinație cu antrenamentele 
obișnuite și obiceiurile alimentare sănătoase, va deveni aliatul tău pe drumul 
către o siluetă perfectă.

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ lapte și adaos de zahăr, gelatină de origine porcină (creată pe bază de 
pectină), conservanți 

 ▪ acidul clorogenic conținut în extractul de cafea verde reduce acumularea de 
carbohidrați și de grăsimi din organism și intensifică arderile. Acest efect este în 
continuare susținut de metabolismul stimulativ al cofeinei.

 ▪ extractul de Garcinia cambogia, o sursă de acid hidroxicitric (HCA), încetinește 
producția de grăsimi în organism.

 ▪ extractul de cetonă din zmeură contribuie la reducerea depozitelor de grăsime 
și susține arderea celor deja acumulate, accelerând, în plus, metabolismul și 
reglând nivelul glicemiei

Suplimentul alimentar nu conține:

 ▪ gelatină din carne de porc (dezvoltată pe bază de pectină), arahide, soia și lapte, 
culori artificiale, arome și conservanți, zahăr adăugat

FIT LINE  
GUMMIES

PERFECT  
SLIM  
GUMMIES

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

PENTRU 
CINE ESTE 
RECOMANDAT?

PE DRUMUL SPRE 
O SILUETĂ IDEALĂ

O REȚETĂ NATURALĂ 
PENTRU FRUMUSEȚE

Pentru oricine dorește să slăbească 
și să fie mai sănătos într-un mod 
natural și plăcut.

Pentru persoanele active din punct 
de vedere fizic, care doresc să 
slăbească și să-și îmbunătățească 
vitalitatea.

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ cu extracte naturale pentru 
o siluetă perfectă

 ▪ conține cetone de zmeură de 
cea mai bună calitate,

 ▪ potrivit pentru vegetarieni.

Consumați două jeleuri pe zi.

112 g | 801410 |  
28 DE JELEURI CU GUST DE MERE 
PENTRU ADULȚI 

SUPLIMENT ALIMENTAR

 ▪ pe bază de acid linoleic conjugat 
(CLA)

 ▪ susține activitățile pentru 
obținerea unei siluete perfecte

 ▪ potrivit pentru vegetarieni

Se administrează 1 jeleu pe zi.

117 g | 801409 |  
30 JELEURI PENTRU ADULȚI CU 
GUST DE CIREȘE

165.90 LEI
1481.00 LEI / 1 kg

149.90 LEI
1281.00 LEI / 1 kg
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SUNTEȚI PE LOW-
CARB, FIT, KETO, 
PALEO, DIETA VEGE? 
NU CONTEAZĂ, 
DEOARECE KONJAC 
ESTE UN SUPERFOOD.

ÎNCERCAȚI SĂ 
EXPERIMENTAȚI 
CU AROME, 
TEXTURI ȘI ADITIVI, 
PENTRU A CREA 
MESE GUSTOASE, 
FĂRĂ CALORII 

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 |

E C O N O M I S I Ț I  C U M P Ă R Â N D  S E T

KONJAC SUPERFOOD

O alternativă sănătoasă la pastele și orezul tradițional. Potolește foamea fără 
sentimente de remușcare și, datorită cantității mari de fibre, vă permite să mâncați 
dupa bunul plac și să îmbunătățiți motilitatea intestinală. Asigurați-vă că îl testați în 
bucătărie.

 ▪ sărac în calorii

 ▪ perfect pentru preparate culinare, salate sărate sau deserturi 

 ▪ perfect pentru participanții la programul FIT6

 ▪ gata în 2 minute

Produsele nu conțin:

 ▪ zahăr, grăsimi, boabe, gluten, soia ,ingrediente de origine animală

CREAȚI-VĂ PROPRIUL MEGASET

Cel mai important lucru este să-ți faci un obicei din alimentația corectă. Prin 
urmare, vă oferim posibilitatea de a crea setul perfect pentru întreaga săptămână. 
Tu decizi, ce vom împacheta în el. Puteți alege dintre toate cele cinci tipuri de 
produse Konjac și în fiecare zi puneți o porție diferită de sănătate pe farfurie.

22.90 LEI
114.50 LEI / 1 kg

22.90 LEI
114.50 LEI / 1 kg

22.90 LEI
114.50 LEI / 1 kg

22.90 LEI
114.50 LEI / 1 kg

22.90 LEI
114.50 LEI / 1 kg

158.90 LEI
113.90 LEI / 1 kg
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OBIECTIVE PENTRU FIECARE ETAPĂ

ÎNSOȚITORUL 
MOBIL AL PIERDERII 
ÎN GREUTATE

Programul FIT6 este o metodă inovatoare 
de reducere a greutății, care a fost creată 
de specialiștii în dietetică clinică. Scopul 
programului nu este doar de a pierde 
kilogramele in exces, dar, de asemenea, 
pentru a spori confortul vieții, pentru 
a îmbunătăți sănătatea dumneavoastră și 
starea fizică și mentală.

Verificați transformările spectaculoase pe site-ul nostru:  
ro.fmworld.com/fit6/

O inovație în LUMEA KILOGRAMELOR PIERDUTE
pierdere în greutate naturală fără efectul yo-yo

6 PAȘI pentru o siluetă ideala

Știm cât de important este suportul și motivația. Din cauza lipsei lor, adesea oprim dieta, 
simțindu-ne neputincioși și întorcându-ne la obiceiurile noastre vechi, nesănătoase. Prin 
urmare, împreună cu programul, a fost creată o comunitate FIT6 – un spațiu în care fiecare 
participant își poate împărtăși dificultățile, gândurile și realizările. 

Procesul de slăbirea este unul dificil pentru organism, chiar dacă nu îl resimți la nivel 
fizic. Prin urmare, FIT6 furnizează corpului nutrienți de calitate superioară, sub formă de 
suplimente inovatoare NUTRICODE. Pentru fiecare etapă de slăbire există un set diferit de 
produse, care răspunde în mod ideal nevoilor corpului dintr-un anumit moment. 

Programul constă în trei etape împărțite în șase pași de pierdere în 
greutate și o etapă suplimentară de tranziție în faza de menținere. Fiecare 
pas durează o lună. Cu cât mai multe kilograme trebuie să pierdeți, cu 
atât mai mulți pași trebuie să parcurgeți. Puteți renunța la faza de dietă și 
puteți începe menținerea în orice moment.

Pe parcursul programului, puteți contacta dieteticianul nostru clinic care vă va ajuta 
să risipiți orice îndoială și să vă mobilizați și să luați atitudine. Nu trebuie să vă faceți 
programăre sau să mergeți la o întâlnire cu acesta – îl puteți contacta online oricând aveți 
nevoie.

În plus, avem un site plin de inspirații nutriționale pentru dumneavoastra., precum și 
conturi Instagram și Facebook, care sunt pline cu postari interesante despre diete. 
Alăturându-vă comunității FIT6, veți vedea că pierderea în greutate nu a fost niciodată mai 
plăcută, mai ușoară și ... mai gustoasă.

ÎMPARTE ȘI 
MOTIVEAZĂ 

INGREDIENTELE 
NUTRITIVE 
NECESARE 

ASISTENȚĂ 
PROFESIONISTA

O COMOARA 
A REȚETELOR

R E V O L U Ț I E  Î N  L U M E A  P I E R D E R I I  Î N  G R E U T A T E

1

2 5

!

3 4

6

G A R A N Ț I A  S U C C E S U L U I

PREVENIREA INFLAMAȚIEI

 ▪ minimizarea inflamației 
organismului

 ▪ reducerea circumferinței corpului

 ▪ pierdere în greutate

 ▪ îmbunătățirea stării de bine

 ▪ te simți mai ușor

 ▪ îmbunătățirea stării generale de 
sănătate

PIERDERE ÎN GREUTATE

 ▪ detoxifiere și curățare ulterioară 
a corpului

 ▪ pierdere în greutate

 ▪ prevenirea pierderii fermității 
corpului

 ▪ reducerea vizibilă a celulitei

 ▪ conservarea masei musculare

 ▪ îmbunătățirea bunăstării și 
vitalității

 ▪ furnizarea organismului de 
nutrienți esențiali

TONIFIEREA

 ▪ stimularea mușchilor pentru 
a facilita creșterea lor

MENȚINERE

 ▪ stabilizarea greutății fără efectul 
yo-yo

 ▪ păstrarea obiceiurilor alimentare 
sănătoase

 ▪ pregătirea treptată a organismului 
pentru a primi mâncare variată

 ▪ crearea organismului mai 
„tolerant” pentru a putea aplica 
principii dietetice mai puțin 
restrictive

 ▪ evitarea formării de edem 
și retenție de lichide pentru 
a normaliza metabolismul
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CUPRINS
PURE ROYAL   | 4-51 

PURE    | 52-85

ÎNGRIJIREA CORPULUI | 86-119

MAKEUP   | 120-155

AURILE    | 156-171

SMART & CLEAN  | 172-201

LISTA DE PARFUMURI | 202-206

AVEȚI ÎNTREBĂRI? SUNAȚI-NE! 
CONCTACTEAZĂ-NE:

Biroul de servicii pentru  
Partenerii de Afaceri  
Tel. +40 771 010 326 
Tel. +40 771 010 543 
c.dinu@ro.fmworld.com 
b.scutelnicu@ro.fmworld.com

FM WORLD DISTRIBUTION sp. z o.o.  
ul. Żmigrodzka 247,  
51-129 Wrocław, Poland  
CUI: 895-208-99-16

Caută-ne pe Facebook:  
www.facebook.com/ 
OfficialFmWorldROMANIA

ro.fmworld.com

Vizitați magazinul nostru online:  
https://shop-ro.fmworld.com



Pure Royal

Bine ați venit în lumea magică a parfumurilor Pure Royal. În 
paginile următoare veți găsi toate parfumurile preferate din 

această linie. Scufundați-vă în lumea parfumurilor preferate și 
găsiți un produs care vi se potrivește. Ne schimbăm constant în 

bine - pentru tine ....
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Aceasta este cea mai mare și mai diversă gamă de parfumuri. Compozițiile florale 
creează buchete proaspete, eterice și delicate, care vor încânta fiecare femeie. 
Puteți experimenta cu îndrăzneală parfumurile și le puteți schimba în funcție 
de ocazie. Natura romantică a acestor parfumuri a fost creată pentru a sublinia 
senzualitatea feminină.

Fructele suculente formează un grup de citrice extrem de revigorant oferă 
o senzație de împrospătare și un impuls uimitor de energie. Ele subliniază 
temperamentul, natura sociabilă și veselă și vă pun într-o stare bună. Perfect 
pentru persoanele care se bucură de viață la maxim.

Notele calde, profunde, combinate cu acorduri rafinate, creează o gamă elegantă 
și sofisticată de parfumuri cu note lemnoase. Multe dintre acestea erau folosite 
pentru a crea parfumuri încă din cele mai vechi timpuri. Parfumurile din această 
gamă se disting printr-o aromă rășinoasă, lemnoasă. Aceste compoziții misterioase, 
nobile îți vor da încredere în propriile posibilități.

Parfumurile asociate țărilor din Orientul Îndepărtat ne duc cu gândul la călătorii 
exotice, locuri misterioase și situații intrigante. Este vorba despre o compoziție 
plină de culori calde și exotism. Aceasta conține atât note dulci, cât și estompate. 
Sunt perfecte pentru zilele de toamnă și de iarnă și ocazii speciale.

Familie de parfumuri extrem de fascinantă, dominată de acorduri de pădure, iarbă 
și plante. Numele său provine din franceză și înseamnă ferigă. Conceput pentru cei 
care apreciază clasicii și prețuiesc canoanele tradiționale de frumusețe. Compoziții, 
care reprezintă profesionalism și subliniază stilul unui bărbat matur.

Această gamă este dominată de compoziții îndrăznețe, hotărâte și elegante. Te 
vor duce cu gândul la mirosul eșarfelor de mătase și a mănușilor elegante. Notele 
lemnoase și cele de pământ și plante, pe care le poți regăsi în această gamă, le 
oferă parfumurilor, în același timp, o aromă clară și proaspătă, care atrage atenția 
și adaugă încredere. Aceste parfumuri se potrivesc oamenilor cu o personalitate 
puternică, intrigantă și senzuală.

FLORALE

SENZUALĂ  
ȘI ROMANTICĂ

CITRICE

VESEL  
ȘI ENERGIC

FOUGERE

SEDUCĂTOR  
ȘI CLASIC

LEMNOASE

SOFISTICAT  
ȘI CLASIC

ORIENTALE

PUTERNICE  
ȘI LIBERE

CIPRU

SENZUALE  
ȘI ISPITITOARE
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Parfum  
PURE ROYAL 501

O combinație originală de parfumuri care va încânta chiar și pe cel mai exigent cunoscător. Datorită celei mai nobile 
varietăți de trandafiri bulagarieni combinați cu fermecătorul crin de vale și cu florile unice de păducel, conferă un 
caracter extrem de sensibil mijlocului parfumului.

FLORAL
senzual și romantic

CU O NOTĂ FOUGERE

Caracter:

 ▪ sofisticat, captivant

Note de parfum:

 ▪ Vârf: zmeură, grapefruit, prună, coacăze 
negre, davane, piper roz

 ▪ Mijloc: chiparos, păducel, trandafir, crin vale, 
tagete, mușețel, mușcat

 ▪ Bază: anilă, cedru, benzoină, orcanox, 
ciocolată, paciuli, civetă, chihlimbar, cipriol, 
note gurmande, mușchi, santamanol *, 
labdanum

50 ml | Compuși aromatici: 20% 
170501 | 

N O U

229.90 LEI
4.598.00 LEI/ 1l
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STRUCTURĂ  
BOGATĂ

Parfum  
PURE ROYAL 500

Structura bogată a parfumului PURE ROYAL 500, aparent eterogen și contrastant, 
creează o istorie surprinzător de coerentă. Începe cu tonurile proaspete și 
luminoase ale notelor de citrice și ale galbanului, însoțite de un aspect distinctiv 
angelica și șofran. Apoi vine mijlocul acestui parfum – un buchet de flori cu un 
miros subtil de smirnă. Notele de bază denotă caracterul său , arătând adevărata 
măreție deținută de acordurile din lemn organic.

Parfumurile din ediția Golden au ingrediente mai rafinate și mai sofisticate decât 
parfumurile lor partenere Pure Royal, și au mai multe puncte personale.

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ DE CITRICE

Caracter:

 ▪ monumental dar luminos

Note de parfum:

 ▪ Vârf: angelica, șofran, var, 
galbanum, coajă de lime, 
mandarină

 ▪ Mijloc: iasomie, heliotrop, smirnă, 
morcov, iris

 ▪ Bază: lemn de santal, vanilie, 
labdanum, mușchi de stejar, piele, 
vetiver haitian, mosc

50 ml | Compuși aromatici: 20% 
170500 | 

228.90 LEI
4.578.00 LEI / 1 l
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PURE ROYAL 
Parfumuri
50 ml | Compuși aromatici: 20%

CIPRU
senzual și ispititor

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 978
170978 | 
Caracter: 
captivant, exuberant
Note de parfum: 
Vârf: crin de vale, frezie albă                 
Mijloc: trandafir, frunză mate              
Bază: lemn de santal, piele, mosc

CU O NOTĂ DE CITRU

PURE ROYAL 987
170987 | 
Caracter: 
pur, răcoritor, seducător
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, grapefruit roz, lămâie, 
mandarină galbenă, castravete, galbanum, 
frunze verzi 
Mijloc: iasomie, frezie, trandafir, crin vale, 
ozonic, hedionă, salicilați (solari), floare de 
portocal 
Bază: lemn de santal, mosc alb, orcanox, 
lorenox*, vetiver Java, santamanol*

ORIENTALE
puternic și neîmblânzit

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 980
170980 | 
Caracter: 
curajos, ademenitor
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, ylang-ylang, note verzi 
Mijloc: iasomie, tuberoză, salicilați (solari) 
Bază: vanilie, benzoin, chihlimbar auriu

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE ROYAL 986
170986 | 
Caracter: 
marin, captivant
Note de parfum: 
Vârf: piper negru, nucă de cocos, piper roz 
Mijloc: iris, osmanthus, tămâie, oliban 
Bază: lemn de santal, vanilie, fasole tonka, 
paciuli

PURE ROYAL 988
170988 | 
Caracter: 
marin, captivant
Note de parfum: 
Vârf: tămâie, piper, floare de sel 
Mijloc: ylang-ylang, iasomie sambac, 
uscată lemn 
Bază: paciuli, vanilie, marin, mușchi

CITRICE
vesel și energic

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

PURE ROYAL 981
170981 | 
Caracter: 
plin de viață, vibrant
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, lamaie, petitgrain 
Mijloc: neroli, ienupăr, floare albă 
Bază: portocală, lemn alb, mosc

CU O NOTĂ MARITIMĂ

PURE ROYAL 982
170982 | 
Caracter: 
proaspăt ca o briză de mare, senzual
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, bergamotă, ylang-ylang, 
lămâie, petitgrain 
Mijloc: iasomie, crin de vale, floare de 
portocal 
Bază: benzoin, mușchi, lemn de cedru, 
mosc

FLORALE
senzual și romantic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 983
170983 | 
Caracter: 
vesel, apetisant
Note de parfum: 
Vârf: mandarina, fructe de padure roz, 
coacăze negre, fructe exotice 
Mijloc: violet, frezie, trandafir, crin de vale 
mimoză 
Bază: piersică, chihlimbar, mosc, lemn 
uscat

PURE ROYAL 984
170984 | 
Caracter: 
gustos, fermecător, vesel
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, pară, frunze zdrobite 
Mijloc: floare de păr, iasomie 
Bază: chihlimbar, moscuri prețioase

PURE ROYAL 985
170985 | 
Caracter: 
sofisticat, senzual
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, pomelo roz, afine 
Mijloc: caprifoi, gardenie, iasomie 
Bază: păduri blonde, mosc 

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 989
170989 | 
Caracter: 
captivant, seducător
Note de parfum: 
Vârf: citrice, proaspete, fructate 
Mijloc: florală, lemnoasă 
Bază: chihlimbar moale, mosc

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l



PU
RE

 R
O

YA
L 

U
N

IS
EX

PU
RE

 R
O

YA
L 

U
N

IS
EX

1514

FLORALE
senzual și romantic 

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 908
170908 | 
Caracter: 
elegant, proaspăt ca grădină dimineața
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, coriandru, prună 
Mijloc: iasomie, trandafir, bujor, piele de 
căprioară 
Bază: patchouli, semințe de ambrette, 
mosc, chihlimbar

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 970
170970 | 
Caracter: 
mătăsos, clasic
Note de parfum: 
Vârf: ylang-ylang, note verzi, trandafir, 
note fructate 
Mijloc: heliotrop, floare de piersic, lemn 
alb 
Bază: violet, note lemnoase și chihlimbar, 
mosc

PURE ROYAL 971
170971 | 
Caracter: 
sofisticat, senzual
Note de parfum: 
Vârf: piper, coriandru, rubarbă 
Mijloc: gardenie, tuberoză, iasomie, 
cuișoare, crin de vale 
Bază: chihlimbar, vetiver, piele

PURE ROYAL 976
170976 | 
Caracter:  
proaspăt, expresiv
Note de parfum: 
Vârf: caise, mandarină, portocală 
Mijloc: iasomie, neroli, floare de portocal 
Bază: mosc, paciuli, vanilie

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE ROYAL 909
170909 | 
Caracter:  
proaspăt, sălbatic
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, mandarină, miere, rom 
Mijloc: orhidee, magnolie, iasomie, 
trandafir, floare de portocal, heliotrop 
Bază: lemn de santal, citrice, smirnă, 
balsam peruan, piele naturală , vanilie

PURE ROYAL 915
170915 | 
Caracter: 
suculent, dulce, aerisit
Note de parfum: 
Vârf: zambilă, cuișoare 
Mijloc: crin de vale, iasomie, trandafir 
sălbatic 
Bază: chihlimbar alb, mosc

PURE ROYAL 922
170922 | 
Caracter: 
neclar, profund
Note de parfum: 
Vârf: floare portocalie, note cu frunze, 
cuișoare 
Mijloc: ylang-ylang, iasomie, trandafir 
Bază: lemn de cedru, mosc, chihlimbar

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE ROYAL 979
170979 | 
Caracter:  
senzual, îndrăzneț
Note de parfum: 
Vârf: migdale 
Mijloc: tuberoză, trandafir, semințe de 
ambrette 
Bază: vanilie, orris, mosc

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE ROYAL 918
170918 | 
Caracter: 
luminos, proaspăt
Note de parfum: 
Vârf: rubarbă, frunză de piersic 
Mijloc: violet, trandafir 
Bază: lemn deschis, mosc

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE ROYAL 921
170921 | 
Caracter: 
vioi, energizant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, calamondină, portocaliu 
Mijloc: hibiscus, floare de lotus, floare de 
portocală, iasomie 
Bază: vanilie, cistus, lemn de cedru, miere

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 929
170929 | 
Caracter: 
cald, vesel, tentant
Note de parfum: 
Vârf: bujor, măr, note fructate, note citrice 
Mijloc: trandafir de Damasc, dianthus, 
iasomie 
Bază: mosc alb, chihlimbar, mușchi, piele

CU O NOTĂ GOURMANDĂ

PURE ROYAL 934
170934 | 
Caracter:  
delicat, captivant
Note de parfum: 
Vârf: miere, portocală, cireșe 
Mijloc: iasomie, trandafir, portocală, 
lăcrămioare, cuișoare 
Bază: lemn de santal, chiparos, nucă de 
cocos, caramel, lemn de cedru, piersică, 
mosc

PURE ROYAL 975
170975 | 
Caracter:  
cochet, delicios
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, portocală, struguri 
Mijloc: iasomie, frezie, cardamom, 
magnolie, șofran, piper roz, esență de 
trandafir 
Bază: paciuli, boabe de tonka, mușchi de 
stejar, lemn de cedru, piele de piersici, 
chihlimbar, mosc, zahăr

PURE ROYAL 
Parfumuri
50 ml | Compuși aromatici: 20%

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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CITRICE
vesel si energic

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 902
170902 | 
Caracter: 
fresh, ușor, energizant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, bergamotă, lămâie 
Mijloc: petitgrain, floare de portocală, 
piper 
Bază: lemn de cedru, mosc, mușchi

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 903
170903 | 
Caracter: 
energizant, pozitiv
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, bergamotă, lămâie, 
petitgrain, rozmarin 
Mijloc: neroli, floare de portocal, iasomie 
Bază: lemn de cedru, mosc, piersică

CU O NOTĂ DE LIME

PURE ROYAL 911
170911 | 
Caracter: 
pozitiv, fascinant cu acorduri de tei
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, bergamot, tei, busuioc, 
lămâie 
Mijloc: cimbru, liliac, iasomie, iris 
Bază: vetiver, patchouli, lemn de cedru, 
labdanum, mosc

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Caracter:  
răcoritor, spumant, dulce
Note de parfum:  
Vârf: bergamot, note verzi, note sărate 
Mijloc: salvie, note fructate, note florale 
Bază: note lemnoase, chihlimbar, mosc

CU O NOTĂ DE PORTOCALE

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Caracter: 
serios cu un accent radiant
Note de parfum:  
Vârf: portocaliu, mandarin, salvie 
Mijloc: iasomie, floare portocalie 
Bază: miere, note însorite

ORIENTALE 
puternice și libere

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE ROYAL 904
170904 | 
Caracter: 
rebel, îndrăzneț, proaspăt
Note de parfum: 
De vârf: chimen, cardamom, ciclamă 
De mijloc: tămâie, iris, note de arahide 
De bază: mosc, piele, lemn de santal

PURE ROYAL 905
170905 | 
Caracter: 
echilibrul între sacru și profan
Note de parfum: 
Vârf: prune, zmeura, rubarba, rodie, 
garoafă 
Mijloc: piper roz, iasomie, opoponax, 
paciuli, crin 
Bază: lemn de guaiac, lemn de cedru, 
chihlimbar, tămâie, vanilie

PURE ROYAL 974
170974 | 
Caracter:  
sever, fără compromisuri
Note de parfum: 
Vârf: mandarin 
Mijloc: mușcate, trandafir 
Bază: oud, piele, paciuli, mosc

CU O NOTĂ CONDIMENTATĂ

PURE ROYAL 906
170906 | 
Caracter: 
pasionat, senzual
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, nectarină, ghimbir 
Mijloc: iasomie, garoafă, frunze de scorțișoară, 
rozmarin, heliotrop 
Bază: vanilie, boabe tonka, lemn de cedru, tutun, 
patchouli

CU O NOTĂ GOURMANDĂ

PURE ROYAL 923
170923 | 
Caracter: 
fermecător, atractiv, dezarmant
Note de parfum: 
Vârf: note citrice, note condimentate, scorțișoară, 
cuișoare, ghimbir, cardamom, note fructate 
Mijloc: note lemnoase, note florale 
Bază: chihlimbar, mosc, note pudrate

PURE ROYAL 930
170930 | 
Caracter: 
apetisant, dulce și sărat
Note de parfum: 
Vârf: oud, note dulci, miere 
Mijloc: trandafir de Damasc, cuișoare 
Bază: mușchi, chihlimbar, paciuli

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 925
170925 | 
Caracter: 
business, modern
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, salvie, neroli 
Mijloc: nucșoară, crin, note picante 
Bază: mușchi de stejar, chihlimbar, lemn de cedru, 
mosc alb

PURE ROYAL 926
170926 | 
Caracter: 
matur, definit
Note de parfum: 
Vârf: șofran, cimbru, zmeură 
Mijloc: iasomie, tămâie, lemn de cedru, 
vanilie 
Bază: note lemnoase, chihlimbar, piele, 
mușchi

CU O NOTĂ FOUGERE

PURE ROYAL 927
170927 | 
Caracter: 
matur, fără compromisuri
Note de parfum: 
Vârf: fructe de pădure roz, bergamota, 
verbina, chimen 
Mijloc: piper, iris, trandafir, nucșoară 
Bază: paciuli, vanilie, chihlimbar, note de 
animale

CU O NOTĂ FLORALĂ 

PURE ROYAL 913
170913 | 
Caracter: 
cald, dulce, primitor
Note de parfum: 
Vârf: piper roz, bergamotă, portocală, fistic 
Mijloc: nucă de cocos, ylang-ylang, 
iasomie, tuberoză 
Bază: rășină benzoică, boabe de tonka, 
vanilie, chihlimbar

PURE ROYAL 920
170920 | 
Caracter: 
neîmblânzit, surprinzător
Note de parfum: 
Vârf: piper roz, tămâie, trandafir 
Mijloc: piele, fructe roșii, șofran 
Bază: piersică, oud, chihlimbar

50 ml | Compuși aromatici: 20%

PURE ROYAL 
Parfumuri

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 972
170972 | 
Caracter:  
exotic, primitor
Note de parfum: 
Vârf: zmeură, fructul pasiunii, ananas, 
coacăze negre 
Mijloc: floare de piersică, crin de vale, 
bujor 
Bază: vanilie, chihlimbar, lemn de cedru, 
paciuli, mosc

CIPRU 
senzual și tentant

CU O NOTĂ 
CONDIMENTATĂ

PURE ROYAL 901
170901 | 
Caracter:  
clasic, echilibrat, elegant
Note de parfum: 
De vârf: mandarină, pelin, ienupăr 
De mijloc: cardamom, ghimbir, lavandă 
De bază: lemn de cedru, 
chihlimbar,patchouli

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 912
170912 | 
Caracter:  
urban, modern, popular
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lămâie, piper, petitgrain 
Mijloc: neroli, floare de portocal, busuioc 
Bază: mosc, vetiver

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 916
170916 | 
Caracter: 
misterios, intrigant
Note de parfum:  
Vârf: bergamot, busuioc, mentă 
Mijloc: frezie, pere, trandafir 
Bază: mosc, paciuli, lemn de santal

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 900
170900 | 
Caracter: 
parfum fascinant, unic, fermecător
Note de parfum: 
De vârf: cireș negru, lichior de vișine, 
migdale amare 
De mijloc: trandafir, iasomie, vișine 
De bază: boabe de tonka, lemn de 
santal, vetiver, cedru

PURE ROYAL 977
170977 | 
Caracter: 
energic, combativ
Note de parfum: 
Vârf: măr, prună, ananas, tei, lămâie, 
bergamotă, mandarină 
Mijloc: trandafir, iasomie, crin de 
vale, orhidee, iris, gardenie 
Bază: boabe de tonka, lemn de 
santal, lemn de cedru, paciuli, mosc 
alb, chihlimbar

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE ROYAL 907
170907 | 
Caracter: 
proaspăt, ușor
Note de parfum: 
Vârf: mandarină portocalie, lămâie, 
ananas, bergamotă, flori de perete, 
cardamom, ardei roz 
Mijloc: iasomie, crin din vale, piper 
negru, iris, note ozonice 
Bază: lemn uscat, mosc alb, note 
calde, note pudrate, vetiver, lemn 
de cedru

CU O NOTĂ 
GOURMANDĂ

PURE ROYAL 910
170910 | 
Caracter: 
misterios, aromat cu dulceață
Note de parfum: 
Vârf: iasomie, șofran 
Mijloc: balsam de molid, lemn de 
cedru 
Bază: lemn de cașmir, chihlimbar, 
mușchi, zahăr brun

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 924
170924 | 
Caracter: 
cazual, transparent, prietenos
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, neroli, șofran, 
cardamom, nucșoară 
Mijloc: trandafir de Damasc, 
iasomie, floare de portocal, note 
florale, lemn de cedru 
Bază: chihlimbar, lemn dulce, lemn 
de santal, vanilie, lapte

CU O NOTĂ FOUGERE

PURE ROYAL 931
170931 | 
Caracter: 
primar, neîmblânzit
Note de parfum: 
Vârf: fructe de pădure roz, pădure 
albă, trandafir 
Mijloc: iris, șofran, piele, lemn de 
chihlimbar 
Bază: vanilie, mușchi alb, lemn 
uscat, mosc

CU O NOTĂ 
ORIENTALĂ

PURE ROYAL 932
170932 | 
Caracter: 
relaxant, fermecător
Note de parfum: 
Vârf: vanilie, cumarină, lemn de 
chihlimbar, mosc 
Mijloc: pelin, mentă, lemn de agar 
Bază: cardamom, lavandă, flori 
proaspete

FOUGERE
seducător și clasic

CU O NOTÃ LAVANDÃ

PURE ROYAL 919
170919 | 
Caracter: 
demn, expresiv, luminos
Note de parfum: 
Vârf: lime, busuioc, lămâie 
Mijloc: iasomie, lavandă, ceai alb 
Bază: mușchi de stejar, vetiver, 
mosc, chihlimbar

PURE ROYAL 933
170933 | 
Caracter:  
surprinzător, extravagant
Note de parfum:  
Vârf: coriandru, grapefruit, lămâie, 
absint, boabe de ienupăr 
Mijloc: cașmir, lavandă, iasomie, 
salvie 
Bază: lemn de santal, mușchi, lemn 
uscat, mosc, ienupăr virginian

FOUGERE
seducător și clasic

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 973
170973 | 
Caracter:  
pe bază de plante, definit
Note de parfum: 
Vârf: caramel, tutun, fructe de pădure roșii, 
portocală 
Mijloc: tuberoză, crin, orhidee 
Bază: vanilie, paciuli

CU O NOTĂ VERDE

PURE ROYAL 928
170928 | 
Caracter: 
uluitor cu mirosul de mure
Note de parfum: 
Vârf: mure, coacăze negre, piersică, lămâie, 
note verzi 
Mijloc: ciclamen, flori albe, note dulci 
Bază: lemn de santal, chihlimbar, mușchi

50 ml | Compuși aromatici: 20%

PURE ROYAL 
Parfumuri

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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FLORALE
senzual și romantic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ 

PURE ROYAL 841
170841 | 
Caracter: 
echilibrat, matur
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lychee, frunze de păr 
Mijloc: trandafor, orhidee, violete 
Bază: prune, mosc

PURE ROYAL 845
170845 | 
Caracter: 
luminos, orbitor
Note de parfum: 
Vârf: piersică, bergamot, rubarbă, 
rășină eleni, pere, ananas, osmantus, 
coacăze negre, lămâie, fig, portocală 
dulce 
Mijloc: violete, ylang-ylang, iris, 
magnolie, trandafir, crin din vale, note 
ozonice, iasomie, salvie, ceai negru, 
floare de portocală, geranium, mentă 
americană 
Bază: lemn de santal, mosc alb, lemn 
de cedru, rășină benzoină, vetiver; 
cashmeran, patchouli, cipriol, note de 
gurmand

PURE ROYAL 847
170847 | 
Caracter: 
prietenos, senin
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, ylang-ylang, pere, 
fructe roșii 
Mijloc: iasomie sambac, caise, lemn de 
cedru, floare de portocală 
Bază: vanilie, tuberoză, chihlimbar, 
mosc

CU O NOTĂ 
GOURMANDĂ

PURE ROYAL 842
170842 | 
Caracter: 
apetisant, cald
Note de parfum: 
Vârf: piersică, bergamot, rubarba, 
ghimbir, pere, ananas, coacăze negre, 
nucă de cocos, măr, mandarine 
Mijloc: iasomie, frezii, trandafir, crin 
din vale, gardenie, note verzi, floare de 
portocală 
Bază: vanilie, lemn de cedru, boabe 
tonka, chihlimbar, lemn de santal, mosc

PURE ROYAL 846
170846 | 
Caracter: 
fermecător dar tensionant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, pere, fructe roșii 
Mijloc: iasomie, floare de portocală, 
piper alb 
Bază: caramel, note de lapte, 
chihlimbar, mosc

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 848
170848 | 
Caracter: 
elegant, modern
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, bergamot, pere 
Mijloc: iasomie, trandafir, geraniu 
Bază: patchouli, lemn de santal, mosc

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE ROYAL 843
170843 | 
Caracter: 
luminos, elegant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, lămâie, lavandă 
Mijloc: iasomie, pere, floare de 
portocală 
Bază: vanilie, note lemnoase, 
chihlimbar, mosc

CITRICE
vesel si energic

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 844
170844 | 
Caracter: 
proaspăt, senin
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, note marine, 
lămâie, mere verzi, fructe tropicale 
Mijloc: iasomie, violete, ylang-ylang, 
crin din vale, coacăze negre, zambile, 
geranium 
Bază: rășină patchouli, benzoină; 
nucă de cocos, piele de piersici, 
mosc

PURE ROYAL Parfumuri 
50 ml | Compuși aromatici: 20%

PURE ROYAL 313 
Parfum

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ FLORALĂ

Caracter:

 ▪ șic, convingător

Note de parfum:

 ▪ Vârf: lâmăie, zmeură

 ▪ Mijloc: floare de portocală, 
iasomie

 ▪ Bază: paciuli, miere albă

50 ml | Compuși aromatici: 20% 
130313.02 | 

Parfumul emblematic cu aspect elegant este ideea perfectă de cadouri pentru 
acea persoană specială. Aspectul clasic al sticlei de parfum cu o pompă de epocă 
este un adevărat tratament pentru cunoscătorii parfumurilor. Redescoperiți 
combinația captivantă de lămâie, zmeură dulce și miere cu mirosul îmbătător de 
flori de portocală, iasomie și patchouli.

Acestea sunt parfumuri din linia Pure Royal, care au un ambalaj excepțional de 
elegant pentru o satisfacție și mai mare pentru dvs. și cei dragi.

EDIȚIE SPECIALĂ

285.90 LEI
5.718.00 LEI / 1 l

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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FLORALE
senzual și romantic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 281
170281 | 
Caracter: 
vibrant, incitant
Note de parfum: 
Vârf: coacăze negre 
Mijloc: iasomie, trandafir 
Bază: mosc, căpșuni 

PURE ROYAL 322
170322 | 
Caracter: 
vesel, senzual
Note de parfum: 
Vârf: gutui, grapefruit 
Mijloc: iasomie, zambile 
Bază: mosc alb, cedru 

PURE ROYAL 708
170708 | 
Caracter: 
armonios, suculent
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lychee, piersică 
Mijloc: iasomie, bujor, floare de portocală 
Bază: note lemnoase, mușchi, mosc

PURE ROYAL 711
170711 | 
Caracter: 
matur, echilibrat, prietenos
Note de parfum: 
Vârf: măr, mandarină, garoafă, portocală 
Mijloc: trandafir, iasomie, floare de 
portocală 
Bază: paciuli, vanilie, mosc, lemn de santal 

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Caracter: 
feminin, vesel, însorit, plin de energie 
pozitivă
Note de parfum: 
Vârf: mandarine, grapefruit, coacăze negre 
Mijloc: iasomie, tuberoză, ylangylang 
Bază: trandafir, lemn de santal, mosc

PURE ROYAL 
Parfumuri

PURE ROYAL 806
170806 | 
Caracter: 
îndrăzneț, bucuros, pozitiv
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, iasomie, note marine 
Mijloc: trandafir, tuberoză, ylangylang 
Bază: mosc, lemn de santal, cedru 

PURE ROYAL 807
170807 | 
Caracter: 
romantic, ușor, proaspăt
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, neroli,  petitgrain 
Mijloc: piersic sălbatic, lăcrămioară, 
iasomie 
Bază: lemn de cedru, mosc 

PURE ROYAL 817
170817 | 
Caracter: 
vesel, subtil, reflectă fericire
Note de parfum: 
Vârf: zmeură, lămâie 
Mijloc: trandafir, neroli 
Bază: mosc, vanilie, paciuli

PURE ROYAL 818
170818 | 
Caracter: 
vesel, proaspăt, ispititor
Note de parfum: 
Vârf: coacăză roșie, mandarine, lămâie, 
pere 
Mijloc: gardenie, iasomie, crin de vale, 
neroli 
Bază: vanilie, paciuli, mosc, rășină de 
benzoin

PURE ROYAL 827
170827 | 
Caracter: 
vesel, plin de energie, însorit
Note de parfum: 
Vârf: piersică, lămâie, flori de măr, pară 
suculentă, frunze de violetă 
Mijloc: iasomie, frezie, hibiscus, frunze 
verzi 
Bază: mosc, lemn de cedru, lemn de santal

PURE ROYAL 833
170833 | 
Caracter: 
pudros, magnific, feminin
Note de parfum: 
Vârf: piersică, portocală, caprifoi 
Mijloc: tuberoză, iasomie, iris 
Bază: lemn de santal, lemn de cedru, 
vanilie, mosc

PURE ROYAL 835
170835 | 
Caracter: 
dulce dar sălbatic, arogant
Note de parfum: 
Vârf: măr, pere, bergamotă, lămâie, 
piersică 
Mijloc: crin de vale, iasomie, trandafir, iris 
Bază: lemn de cedru, paciuli, vanilie, 
chihlimbar, mosc 

PURE ROYAL 836
170836 | 
Caracter: 
precis, plăcut, optimist
Note de parfum: 
Vârf: pere, măr, bergamotă, crin de vale, 
zmeură 
Mijloc: bujor, trandafir, magnolie, frezie 
Bază: lemn de santal, mosc, paciuli, 
chihlimbar

CU NOTE DE ALDEHIDĂ

PURE ROYAL 826
170826 | 
Caracter: 
clasic, proaspăt
Note de parfum: 
Vârf: aldehidă, bergamotă, violetă 
Mijloc: lăcrămioară, iasomie, ylang-ylang 
Bază: trifoi, iris, mosc 

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE ROYAL 146
170146 | 
Caracter: 
îmbibat cu dulceață, misterios
Note de parfum: 
Vârf: frezii, mere, piper Jamaican 
Mijloc: violete, hibiscus, trandafir, liliac 
Bază: labdanum, lemn de santal, cedru 

PURE ROYAL 147
170147 | 
Caracter: 
gustos, fermecător
Note de parfum: 
De vârf: litchi, mandarină, piersică 
De mijloc: prune, lăcrămioară, crin 
De bază: vanilie, ambră, mosc, piele

PURE ROYAL 317
170317 | 
Caracter: 
tentant, senzual
Note de parfum: 
De vârf: fructe de pădure roșii, piper roz 
De mijloc: zmeură, piersică, violete, liliac 
De bază: patchouli, ambră 

PURE ROYAL 352
170352 | 
Caracter: 
catifelat, incitant
Note de parfum: 
De vârf: floare de portocală 
De mijloc: iasomie 
De bază: patchouli, miere

PURE ROYAL 355
170355 | 
Caracter: 
senzual, atractiv
Note de parfum: 
De vârf: note de citrice 
De mijloc: ceai de iasomie, crin 
De bază: lemn de santal, cedru, vanilie

50 ml | Compuși aromatici: 20%

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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PURE ROYAL 777
170777 | 
Caracter: 
elegant, delicat, vintage
Note de parfum: 
De vârf: bergamotă, piersică, prună, 
coacăze negre, crin, pere 
De mijloc: mimoză, trandafir, iasomie, 
vanilie sălbatică, lăcrămioară, nucă de 
cocos 
De bază: vanilie, lemn de santal, boabe de 
tonka, mosc, caramel

CITRICE
vesel si energic

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

PURE ROYAL 801
170801 | 
Caracter: 
proaspăt, romantic, senzual, elegant
Note de parfum: 
vârf: cocktail de citrice, fructe de pădure 
roz, pere, note verzi 
Mijloc: trandafir, magnolie, iasomie de 
noapte 
Bază: patchouli, vanilie, boabe tonka, lemn 
de santal

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

PURE ROYAL 712
170712 | 
Caracter: 
energic, limpede, sudic
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lămâie, fructe roșii, 
clementină, floare de măr 
Mijloc: cardamom, iasomie 
Bază: lemn de santal, cedru, mosc

PURE ROYAL 828
170828 | 
Caracter: 
delicios, plin de dulceață
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, zmeură, migdale, coacăze 
negre 
Mijloc: trandafir, floare de portocală, 
iasomie 
Bază: vanilie, paciuli, chihlimbar, mosc

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 709
170709 | 
Caracter: 
revigorant, transparent, independent
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lămâie, neroli, gălbenele 
Mijloc: violet, iasomie, ciclamen 
Bază: chihlimbar negru, mosc, vetiver, 
lemn de cedru

PURE ROYAL 714
170714 | 
Caracter: 
proaspăt, vesel, transparent
Note de parfum: 
Vârf: bergamota, tei, floare de mere, pere 
suculente 
Mijloc: iasomie, trandafir, ardei negru 
Bază: mosc, lemn de santal, heliotrop

ORIENTALE
puternice și libere

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 171
170171 | 
Caracter: 
expresiv, intensive, captivant
Note de parfum: 
De vârf: ananas, nectarine, suc de pere 
De mijloc: bujor roz, frezii, frangipani 
De bază: mosc, lemn de santal, paciuli, 
boabe tonka, vanilie

PURE ROYAL 809
170809 | 
Caracter: 
subtil, sofisticat, gustos
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, ghimbir, note marine 
Mijloc: tămâie, trandafir, paciuli 
Bază: mosc, vanilie, vetiver

PURE ROYAL 820
170820 | 
Caracter: 
senzual, provocator, magnetic
Note de parfum: 
Vârf: floare de portocală, piersică 
Mijloc: ylang-ylang, trandafir 
Bază: lemn de santal, ambră, vanilie, mosc

PURE ROYAL 834
170834 | 
Caracter: 
cald, cremos, liniștitor
Note de parfum: 
Vârf: bergamota, crinul văii 
Mijloc: trandafir, nucă de cocos, crin 
Bază: rășină benzoină, chihlimbar,lemn, 
vanilie, lemn de santal

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 286
170286 | 
Caracter: 
sexy, sofisticat
Note de parfum: 
Vârf: bergamot 
Mijloc: trandafir, patchouli 
Bază: ambră, portocală

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE ROYAL 365
170365 | 
Caracter: 
clasic, cu o notă de splendoare barocă
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, bergamotă 
Mijloc: trandafir, narcisă, iasomie, 
geranium, patchouli 
Bază: lemn de santal, vanilie, mosc alb, 
boabe de tonka

PURE ROYAL 710
170710 | 
Caracter: 
tentant, nonconformist
Note de parfum: 
Vârf: iasomie, osmanthus, trandafir 
Mijloc: tuberose, narcisă 
Bază: chihlimbar, lemn de cedru

PURE ROYAL 713
170713 | 
Caracter: 
trandafir, definit, elegant
Note de parfum: 
Vârf: șofran 
Mijloc: trandafir, iasomie, bujor 
Bază: note lemnoase, mosc,chihlimbar

PURE ROYAL 715
170715 | 
Caracter: 
expresiv, elegant, clasic
Note de parfum: 
Vârf: mandarină , pere verzi, ardei roz, 
coacăze, piersică, măr 
Mijloc: iasomie arabă, portocală, crin de 
vale, trandafir, gălbenele 
Bază: paciuli, mosc alb, lemn de cedru, 
lemn uscat, vanilie, cașmir

PURE ROYAL 
Parfumuri

FLORALE
senzual și romantic 

CU O NOTĂ MARINĂ

PURE ROYAL 141
170141 | 
Caracter: 
cristal clar, romantic
Note de parfum: 
Vârf: yuzu, rodie, acorduri răcoritoare 
Mijloc: lotus, magnolie, bujor 
Bază: ambră, mosc, mahon

PURE ROYAL 707
170707 | 
Caracter: 
plin de energie, aduce în minte senzațiile 
de vară
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lămâie, portocală, 
mandarină, note verzi 
Mijloc: crin de vale, iasomie, note de apă 
Bază: paciuli, piersici, chihlimbar

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE ROYAL 298
170298 | 
plin de energie, proaspăt
Note de parfum: 
De vârf: citrice, bujor 
De mijloc: trandafir, osmanthus 
De bază: patchouli, lemn de santal

PURE ROYAL 810
170810 | 
Caracter: 
subtil, delicat, feminin, vesel
Note de parfum: 
De vârf: bergamot, mandarină, coacăze 
negre 
De mijloc: bujor roz, trandafir, lăcrămioară, 
piersică, caisă 
De bază: mosc, chihlimbar, patchouli, 
mușchi de stejar

50 ml | Compuși aromatici: 20%

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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PURE ROYAL 804
170804 | 
Caracter: 
îndrăzneț, modern, grațios
Note de parfum: 
Vârf: mandarine, coacăze negre, 
frunze de bambus 
Mijloc: trandafir, bujor, floare de 
portocală 
Bază: patchouli, praline, mosc

PURE ROYAL 811
170811 | 
Caracter: 
proaspăt, frivol, neinhibat
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, pere, zmeură 
Mijloc: iasomie, floare de portocală, 
trandafir 
Bază: chihlimbar, patchouli, mosc

PURE ROYAL 829
170829 | 
Caracter: 
elegant, sigur de sine
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, lămâie, nectarină 
Mijloc: piper, frezie, bujor 
Bază: caramel, mosc, vanilie, lemn 
de santal

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 802
170802 | 
Caracter: 
provocator, senzual, extraordinar
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, piper roz, acorduri 
marine 
Mijloc: geraniu, iasomie, trandafir 
Bază: patchouli, mosc, vanilie

PURE ROYAL 803
170803 | 
Caracter: 
senzual, tentant, scandalos
Note de parfum: 
Vârf: portocală, miere, piersic sălbatic 
Mijloc: gardenie, floare de portocală, 
iris 
Bază: patchouli, vanilie, chihlimbar

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 358
170358 | 
Caracter: 
ultra-feminin, încântător
Note de parfum: 
vârf: bergamot, coacăze negre 
mijloc: iasomie, lăcrămioare 
Bază: cedru, lemn de santal, boabe 
de tonka, vanilie

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE ROYAL 825
170825 | 
Caracter: 
elegant, discret
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lavandă, pelin 
Mijloc: ulei de brad, iasomie, cedru 
Bază: ulei de brad, iasomie, cedru

CIPRU
senzual și temptant

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 362
170362 | 
Caracter: 
copleșitor, seducător
Note de parfum: 
Vârf: frunze de coacăz negru 
Mijloc: trandafir, frezie 
Bază: patchouli, vanilie, ambroxan, 
note lemnoase

ORIENTALE
puternice și libere 

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE ROYAL 142
170142 | 
Caracter: 
provocator, adictiv
Note de parfum: 
Vârf: mure, frunze de mandarin 
Mijloc: trandafir, tuberoză, floare de 
portocală 
Bază: lemn de santal, boabe de 
tonka, vanilie

PURE ROYAL 162
170162 | 
Caracter: 
clasic, ușor dulce
Note de parfum: 
Vârf: miere florală 
Mijloc: trandafir, vanilie 
Bază: mosc, patchouli

PURE ROYAL 359
170359 | 
Caracter: 
magnetic, intens
Note de parfum: 
Vârf: iasomie, heliotrop 
Mijloc: rădăcină de iris, lemn de 
cașmir 
Bază: ambră, vanilie

CU O NOTĂ 
CONDIMENTATĂ

PURE ROYAL 366
170366 | 
Caracter: 
rebel, urban, sexy
Note de parfum: 
Vârf: piper roz, flori de portocală, 
pere 
Mijloc: cafea, iasomie 
Bază: vanilie, patchouli, cedru

PURE ROYAL 819
170819 | 
Caracter: 
sofisticat, modern, elegant
Note de parfum: 
Vârf: piper roșu, bergamot, floare de prune 
Mijloc: trandafir turcesc, iasomie sălbatică, 
paciuli 
Bază: piele, ambră, stejar, lemn de santal, 
boabe tonka, vanilie

PURE ROYAL 
Parfumuri
50 ml | Compuși aromatici: 20%

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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CIPRU 
senzual și tentant

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Caracter: 
relaxant, picant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină siciliană 
Mijloc: rozmarin, lemn de trandafir, piper 
Sichuan 
Bază: tămâie, mușchi de stejar

ORIENTALE 
puternice și libere

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Caracter: 
mișcare, etern
Note de parfum: 
Vârf: iasomie, lămâie, menta, bergamot 
Mijloc: pelin, lavanda, cafea 
Bază: mosc, lemn de santal, boabe de 
tonka, patchouli, vanilie, chihlimbar, 
mușchi

PURE ROYAL 830
170830 | 
Caracter: 
puternic, pentru bărbați încrezători
Note de parfum: 
Vârf: măr verde, mandarină 
Mijloc: floare de portocală, lavandă, 
semințe de morcov, acord de rom, 
nucșoară 
Bază: piele, vanilie, boabe de tonka, lemn 
de cedru

PURE ROYAL 
Parfumuri

CU O NOTĂ 
CONDIMENTATĂ

PURE ROYAL 199
170199 | 
Caracter: 
bogat, complex
Note de parfum: 
Vârf: mandarin italian, mentă 
Mijloc: scorțișoară, trandafir turcesc, 
cardamom 
Bază: note de piele

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Caracter: 
îndrăzneț, voluptuos, magnetic, vibrant
Note de parfum: 
Vârf: ghimbir, cimbru, bergamot, 
grapefruit, rășină, lămâie 
Mijloc: lichior, măr, scorțișoară, piper, 
vanilie, lavandă, geranium 
Bază: zahăr, vetiver, smirnă, olibanum, 
chihlimbar, mosc, stejar, piele

PURE ROYAL 832
170832 | 
Caracter: 
necompromițător, discret
Note de parfum: 
Vârf: piper negru, lavandă 
Mijloc: iris, cuișoare, scorțișoară 
Bază: vanilie neagră, patchouli

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE ROYAL 301
170301 | 
Caracter: 
energic, puternic
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, lămâie 
Mijloc: cedru, coriandru 
Bază: ambră, labdanum

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Caracter: 
seducător, senzual
Note de parfum: 
Vârf: frunze de mesteacăn 
Mijloc: cardamom, violete africane 
Bază: note lemnoase, mosc

PURE ROYAL 335
170335 | 
Caracter: 
distinct, modern
Note de parfum: 
Vârf: lemn de trandafir, cardamom, piper 
Mijloc: vetiver, oud 
Bază: vanilie, ambră

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Caracter: 
puternic, modern, sofisticat
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, piper negru, nucșoară 
Mijloc: ulei monoi, cimbru, lavandă 
Bază: lemn de cedru, patchouli, mosc

PURE ROYAL 821
170821 | 
Caracter: 
energetiv, carismatic, seducător
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, prune, plaur 
Mijloc: alune, cedru, miere albă 
Bază: paciuli, mușchi, lemn uscat

PURE ROYAL 822
170822 | 
Caracter: 
îndrăzneț, multidimensional, adictiv
Note de parfum: 
Vârf: mandarine, tămâie, piper 
Mijloc: note de apa, lavanda, prune 
Bază: lemn de cedru, lemn de santal, 
vetiver, chihlimbar

PURE ROYAL 837
170837 | 
Caracter: 
îndrăzneț, extraordinar, surprinzător
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, piper negru, piper alb 
Mijloc: lemn de cedru, salvie 
Bază: boabe de tonka, lemn de 
amberwood, cacao

CU O NOTĂ DE AMBRĂ

PURE ROYAL 823
170823 | 
Caracter: 
decadent, luxos, controversat
Note de parfum: 
De vârf: levănțică sălbatică, salvie 
De mijloc: floare de vanilie, iris,migdale 
De bază: mosc cașmir, fasole tonka, piele, 
ambră

CU O NOTĂ GOURMANDĂ

PURE ROYAL 839
170839 | 
Caracter: 
senzual, rezistent, plin de iubire
Note de parfum: 
Vârf: cardamom, piper roz, mentă, salvie 
Mijloc: violete, frunze, floare de portocală, 
lavandă, ananas 
Bază: vanilie, lemn de cedru, chihlimbar, 
lemn de guaiac

50 ml | Compuși aromatici: 20%

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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PURE ROYAL 
Parfumuri

FOUGERE 
seducător și clasic

CU O NOTĂ DE FERIGĂ

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Caracter: 
ușor, plin de energie
Note de parfum: 
Vârf: măr verde, mentă, mandarină 
Mijloc: ghimbir, salvie, ferigă 
Bază: mușchi de stejar, mosc, lemn de 
santal

CU O NOTÃ LAVANDÃ

PURE ROYAL 300
170300 | 
Caracter: 
ușor, dinamic
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, lămâie, grapefruit 
Mijloc: ghimbir, levandă 
Bază: cedru atlas

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Caracter: 
intens, magnetic, dinamic
Note de parfum: 
Vârf: ghimbir, cardamom, anason, măr 
Mijloc: scorțișoară, lavandă, absint, prune, 
violete 
Bază: lemn de cedru, pădure tropicală, 
chihlimbar, vanilie, boabe de tonka, mosc

PURE ROYAL 831
170831 | 
Caracter: 
ușor, proaspăt, blând
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, mandarină, note verzi 
Mijloc: lavandă, rubarbă, flori de măr 
Bază: lemn de santal, mușchi de stejar, 
lemn de cedru, mosc

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Caracter: 
nobil, clasic
Note de parfum: 
Vârf: coriandru, busuioc 
Mijloc: cardamom 
Bază: lemn de cedru, ambergris, tutun

PURE ROYAL 824
170824 | 
Caracter: 
proaspăt, liber, transparent
Note de parfum: 
Vârf: zest de var, mandarine verzi 
Mijloc: floarea de grapefruit, ghimbir 
dulce, tangerina galbenă 
Bază: vetiver, mosc

CU O NOTĂ DE PATCHOULI

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Caracter: 
blând, surprinzător
Note de parfum: 
Vârf: frunze de roșii, flori de apă, coacăze 
negre 
Mijloc: piper negru, trandafir 
Bază: patchouli

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Caracter: 
extravagant, expresiv
Note de parfum: 
Vârf: bergamot 
Mijloc: ardei negru, tutun 
Bază: patchouli, chiparos

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Caracter: 
sălbatic, puternic
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, piper roz 
Mijloc: nucșoară, ghimbir, iasomie 
Bază: vetiver, patchouli, labdanum

PURE ROYAL 334 
170334 | 
Caracter: 
răcoritor, cu un accent picant
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, portocală 
Mijloc: frunze de geraniu, piper negru, piper 
roz 
Bază: cedru, vetiver, patchouli

CU O NOTĂ DE VETIVER

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Caracter: 
sofisticat, impresionant
Note de parfum: 
De vârf: lămâie, bergamot, ghimbir 
De mijloc: cedru, chihlimbar 
De bază: geranium, mosc

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Caracter: 
rafinat, armonios
Note de parfum: 
Vârf: bergamot 
Mijloc: piper, tămâie, coajă de copac, tutun 
Bază: cedru

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE ROYAL 838
170838 | 
Caracter: 
imperial, intens, fără compromisuri
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, neroli 
Mijloc: floare de portocală, lemn de cedru 
Bază: piele, mosc alb, chihlimbar, ambreiaj, 
note lemnoase

PURE ROYAL 849
170849 | 
Caracter: 
clasic, luminos
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, grapefruit, cistus, piper, 
rozmarin 
Mijloc: paciuli, ghimbir, lavandă, lemn de 
cedru, mușcate 
Bază: rășină benzoică, vetiver, chihlimbar, 
mosc, lemn uscat

CITRICE 
vesel si energic

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Caracter: 
atractiv, luminos, complex 
Note de parfum: 
Vârf: ghimbir, mandarină, lămâie, busuioc, 
bergamotă, frunze violete 
Mijloc: floare de portocală, piper, frunze 
de tutun, grapefruit  
Bază: chihlimbar, patchouli, mușchi de 
stejar, vetiver, lemn de cedru, piele

50 ml | Compuși aromatici: 20%

144.90 LEI
2.898.00 LEI/ 1l
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PURE ROYAL 366 | 522366 | 
PURE ROYAL 809 | 522809 | 

BATON de 
Parfum Solid
SOLID PERFUME STICK

Încape cu ușurință într-o geantă de 
voyage sau în buzunarul costumului. 
Vă permite să vă simțiți special în 
orice loc și în orice moment. Datorită 
uleiurilor vegetale, din migdale dulci 
și ulei de ricin, acestea lasă pielea 
moale,catifelată și netedă.

 ▪ o formă practică

 ▪ ușor de aplicat

 ▪ ideal pentru evenimente sociale 
mici și mari

 ▪ inspirat de parfumurile PURE 
ROYAL

5 g

PENTRU DOMNI

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

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

65.90 LEI
13.180.00 LEI / 1 kg



PU
RE

 R
O

YA
L

PU
RE

 R
O

YA
L 

15
 M

L

3534

PENTRU DOAMNE

PURE ROYAL 142 | 170142.02 | 
PURE ROYAL 146 | 170146.02 | 
PURE ROYAL 147 | 170147.02 | 
PURE ROYAL 162 | 170162.02 | 
PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 298 | 170298.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 322 | 170322.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 | 
PURE ROYAL 359 | 170359.02 | 
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 | 
PURE ROYAL 800 | 170800.02 | 
PURE ROYAL 803 | 170803.02 | 
PURE ROYAL 807 | 170807.02 | 
PURE ROYAL 809 | 170809.02 | 
PURE ROYAL 810 | 170810.02 | 
PURE ROYAL 811 | 170811.02 | 
PURE ROYAL 817 | 170817.02 | 
PURE ROYAL 820 | 170820.02 | 

PENTRU DOMNI

PURE ROYAL 199 | 170199.02 | 
PURE ROYAL 301 | 170301.02 | 
PURE ROYAL 327 | 170327.02 | 
PURE ROYAL 334 | 170334.02 | 
PURE ROYAL 335 | 170335.02 | 
PURE ROYAL 814 | 170814.02 | 
PURE ROYAL 815 | 170815.02 | 
PURE ROYAL 821 | 170821.02 | 
PURE ROYAL 822 | 170822.02 | 
PURE ROYAL 823 | 170823.02 | 

15 ml | Compuși aromatici: 20%

PURE ROYAL 
Parfumuri

78.90 LEI
5.260.00 LEI / 1 l
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SPRAY DE 
MÂINI
parfumat
Mâini frumoase și parfumate 
mereu!  Bucurați-vă de parfumul 
de lungă durată, de proprietățile 
antibacteriene și de îngrijire ale 
loțiunii de mâini Pure Royal Hand, 
fără a vă simți lipicios. Substanțele 
hidratante vor asigura aspectul 
frumos al mâinilor și senzația de 
prospețime

15 ml 

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

N O U

97.90 LEI
6.526.67 LEI/ 1l
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stick parfumat

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Previne eficient transpirația excesivă, 
neutralizează perfect mirosul 
neplăcut și asigură o senzație de 
prospețime de lungă durată.

 ▪ garantează confortul în toate 
situațiile

 ▪ blând pentru pielea delicată de 
sub braț

 ▪ cu un parfum frumos de parfum 
PURE ROYAL

75 g | 

PENTRU DOAMNE:  
366 (526366)   | 809 (526809)

PENTRU DOMNI:  
199 (526199)

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

PENTRU DOAMNE: 
362 (523362)   | 366 (523366)  
809 (523809)   | 827 (523827) 

PENTRU DOMNI: 
199 (523199)   | 335 (523335)  
823 (523823)   

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

SPRAY 
DE CORP  
parfumat

PERFUMED BODY SPRAY

Lasă un miros captivant pe piele 
care durează mult timp. Este perfect 
ca alternativă la parfumuri sau ca 
produs cosmetic intensificând aroma 
acestora.

 ▪ parfumul său seamănă cu cele 
mai frumoase compoziții PURE 
ROYAL

150 ml 

P A R F U M U R I  N O I

157.90 LEI
2105.33 LEI / 1 kg

82.90 LEI
552.66 LEI / 1 l
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BALSAM parfumat 
pentru corp

PERFUMED SHOWER GEL

Gel de duș pentru îngrijirea corpului ce lasă pe piele 
parfumul celor mai uimitoare arome.

 ▪ răsfăță simțurile cu textură mătăsoasă

 ▪ conține pantenol, care ajută la hidratarea și 
regenerarea pielii

300 ml

PERFUMED BODY BALM

Învăluie pielea în aura celor mai minunate parfumuri. 
Conține ingrediente hidratante și activ regenerante.

 ▪ cu vitaminele E, B5 şi alantoină

300 ml

PENTRU DOAMNE: 
171 (507171)   |  366 (507366) 
809 (507809)  

PENTRU DOMNI: 
199 (507199)   |   815 (507815)    
823 (507823)

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

PENTRU DOAMNE: 
366 (506366)    
809 (506809)

UNISEX:  
900 (506900)

SĂPUN parfumat
PERFUMED SOAP BAR

Curăță perfect, hidratează, lubrifiază și hrănește pielea datorită 
formulei sale bogate. Înmoaie epiderma bătită și lasă un film 
delicat de protecție.

 ▪ conține glicerină, argan și uleiuri de avocado, precum și 
mango și unt de shea

 ▪ cu carbon pentru proprietăți anti-bacteriene și anti-
inflamatorii

 ▪ cu un miros frumos de PARFUM PURE ROYAL 900

100 g | 524900 | 

Fiecare dintre produsele cosmetice din această serie are un parfum unic care se 
integrează armonios cu cele mai populare parfumuri PURE ROYAL și PURE. Veți 
găsi cu siguranta favorit printre ei.

PARFUMURI 
ARMONIOASE

65.90 LEI
659.00 LEI / 1 kg

50.90 LEI
169.66 LEI / 1 l

65.90 LEI
219.66 LEI / 1 l
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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

PARFUM 
de casă

Parfumul de acasă umple o cameră 
cu o aromă fascinantă. Cele mai 
frumoase parfumuri PURE ROYAL 
sunt liniștitoare pentru simțuri, 
intrigante și uimitoare, iar formula lor 
unică garantează că rămân în aer o 
perioadă foarte lungă de timp.

 ▪ pulverizați cât este necesar, în 
funcție de mărimea unei camere

 ▪ trebuie să fie cumpărat un 
pulverizator separat, nu se 
trimite împreună cu produsul

250 ml 1 2 3 4 5

Mutați-vă în pădure, într-o pajiște plină de flori colorate sau într-un loc exotic 
din lume cu ajutorul aromelor interioare uimitor de parfumate. Notele extrem de 
aromate plutesc în aer mult timp, învăluind fiecare cameră cu o aură parfumată.

N O U

155.90 LEI
623.60 LEI/ 1l
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așternuturi
PILLOW MIST

Oferiți-vă odihnă de cea mai înaltă 
calitate și un somn mai profund, 
datorită spray-ului parfumat pentru 
așternuturi din linia Pure Royal.

 ▪ Compozițiile calmante și 
confortabile înconjoară plăcut 
simțurile, relaxează și oferă un 
somn ușor. 

100 ml

FRESH FEELING | 714001

O combinație de note verzi, 
galbanum, extract de mentă, 
trandafir romantic și bergamotă care 
calmează nervii.

CALM MOMENTS | 714002

O combinație de lavandă liniștitoare 
cu lemn de santal folosit în medicina 
chineză, cu lămâie proaspătă și 
mușcată.

COZY NIGHT | 714003

O combinație de note de scorțișoară, 
cardamom, care se înfășoară 
simțurile și mosc alb cu acorduri din 
lemn de santal prețios si lavandă.

PLEASANT EVENING | 714004

O combinație de note florale 
de trandafir ispititor cu iasomie 
liniștitoare, însuflețită cu fructe verzi, 
suculente.

AMAZING SLEEP | 714005

O combinație de note de plante de 
lavandă, rozmarin și salvie, împletită 
cu un miros minunat de vanilie dulce.

N O U

ODORIZANT 
pentru cameră
AIR FRESHENER

Bucurați-vă de miresmele preferate PURE și PURE ROYAL 
și de designul modern oriunde vă aflați. Eliberează treptat 
un miros distinctiv.

 ▪ cu panglică elastică pentru agățare

 ▪ potrivit pentru diverse interioare, de exemplu,acasă, 
birou sau mașină

9,5 g, 10,5 g

PENTRU DOAMNE:  
708052 | PURE ROYAL 809 |  
708085 | PURE ROYAL 366 | 

PENTRU DOMNI:  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

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

UMERAȘE parfumate 
pentru garderobă
WARDROBE FRAGRANCE

Compoziții unice de parfumuri în garderoba, dormitor și 
birou.

 ▪ eliberează treptat parfumul

14,2 g, 15,2 g

PENTRU DOAMNE: 
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

PENTRU DOMNI:  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 

97.90 LEI
979.00 LEI/ 1l

26.90 LEI
3.586.67 LEI / 1 kg                    
2.561.09 LEI / 1 kg

26.90 LEI
1.894.37 LEI / 1 kg 
1.769.74 LEI / 1 kg



4746

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E 

EC
O

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E 

EC
O

Lumânările PURE ROYAL ECO au fost create având în vedere 
filosofia Eco Friendly. Nu numai că nu dăunează mediului, ci și vă 
ajută prin eliberarea proprietăților benefice ale uleiurilor esențiale.

SOY CANDLE

Umple camera cu un miros frumos, 
și în același timp, are o influență 
pozitivă asupra dispoziției și 
îmbunătățește starea corpului.

 ▪ conține uleiuri esențiale naturale

 ▪ are un efect pro-sănătate

 ▪ lucrate manual

 ▪ pe bază de ceară de plante

 ▪ cu fitil de bumbac

 ▪ disponibil într-o gamă largă de 
parfumuri

170 g

NU AFECTEAZĂ 
MEDIUL, AJUTĂ

CEARĂ UNICĂ  
DIN SOIA

PRIETENESC PENTRU 
OAMENI ȘI NATURĂ

Lumânări de soia ecologice:

 ▪ sunt biodegradabile

 ▪ fără fum sau emisii nocive

 ▪ fitil fără zinc și plumb

 ▪ arde până la capăt

 ▪ este inodor, deci puteți mirosi în mod clar uleiurile esențiale conținute în 
lumânare

 ▪ arde la o temperatură scăzută, astfel încât să nu vă puteți arde

 ▪ poate fi ușor spălat de pe orice suprafață

 Uleiuri esentiale 

 parfum 

 proprietăți de aromoterapie

1  MAKE ME HAPPY | 719830

 portocală, lavandă, paciuli 
 floare de portocală 
 te face să te simți mai bine

2  PERFECT SATISFACTION | 719831

 cedru, pin, vetiver 
 lemnos, proaspăt 
 trezește simțurile

3  TOBACCO RELIEF | 719832

 lămâie, portocală, rozmarin
 citrice, transparente
  elimină mirosul de fum de țigară

4  BREATHE EASY | 719833

 eucalipt, mentă 
 răcoritor intens 
 deblochează căile respiratorii

5  POSITIVE ENERGY | 719834

 pin, rozmarin 
 lemnos-pe bază de plante 
 stimulează la acțiune

6  RELAXING EVENING | 719835

 portocală, cuișoare, scorțișoară 
 dulce și picant 
 relaxează 

G R A V U R Ă  P E  S T I C L Ă

AR

OM
ATHERAPY HA

NDMADE

BU
RN

 TIME

25 H

1 4

2 5

3 6

LUMÂNARE 
din soia

265.90 LEI
1564.11 LEI / 1 kg



4948

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E Bețișoare parfumate  

HOME RITUAL

Acestea vă permit să experimentați 
în fiecare zi un ritual parfumat 
excepțional. Permiteți-vă un pic de 
lux cu mirosurile unice într-un cadru 
frumos.

 ▪ compozițiile parfumate 
sofisticate vă vor umple camera 
cu un parfum unic, de lungă 
durată

 ▪ design elegant

 ▪ de lungă durată – până la 70 de 
zile

FRAGRANCE HOME RITUAL

100 ml

AMBALAJ STILAT, PARFUM UNIC

PENTRU DOAMNE: 
718362 | PURE ROYAL 362 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718708 | PURE ROYAL 708 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

FPENTRU DOMNI:  
718199 | PURE ROYAL 199 | 
718335 | PURE ROYAL 335 |

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

P A R F U M U R I  N O I
P A R F U M U R I  N O I

Lumânare parfumată HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Cu un miros captivant și de cel mai înalt standard de calitate. Creează o stare de 
spirit senzuală în încăpere, fiind, în același timp, un decor de bun gust pentru orice 
interior. Conține parafină produsă într-un proces modern de hidrotratare, care 
îndeplinește cerințele restrictive ale standardului german RAL.

 ▪ timpul de ardere între 35 și 40 de ore

 ▪ într-un pahar elegant

 ▪  cu parfumuri atemporale PURE ROYAL 

150 g

PENTRU DOAMNE:   
719809 | PURE ROYAL 809 | 

UNISEX:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 

PENTRU DOAMNE:   
719814 | PURE ROYAL 366 | 

Parfum oriental, condimentat cu boabe 
de piper roz. PURE senzual Lumânarea 
PURE ROYAL 366 este perfectă 
pentru dumneavoastră.

159.90 LEI
1.599.00 LEI / 1 l

109.90 LEI
732.66 LEI / 1 kg
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PARFUMATĂ 
de cameră

HOME RITUAL WAX MELTS

CEARA PARFUMATĂ HOME 
RITUAL umple casa dumneavoastră 
cu un parfum frumos. Datorită 
compozițiilor unice de parfumuri, 
face și mai plăcut timpul petrecut 
acasă. Cerurile sunt fabricate din 
materii prime ecologice de cea mai 
înaltă calitate și sunt bune nu numai 
pentru membrii gospodăriei, ci și 
pentru mediu.

75 g

MELT WAX 900 
719845 | 

MELT WAX 910 
719846 | 

4

LEMONGRASS 
719840 | 

WHITE SANDALWOOD 
719841 | 

1

2

3

3

1

2

4

N O U

119.90 LEI
1.598.67 LEI/ 1kg



Pure

Este a doua lume a FM WORLD care te întâmpină cu parfumuri 
subtile și posibilitatea de a fi transferat într-o altă lume. Simțiți-
vă liber cu parfumurile pe care le cunoașteți de atâta timp și vă 
sunt atât de dragi. Încercați parfumurile preferate în produse 

unice ...
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FLORALE 
senzual și romantic 

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 499
100499 | 
Caracter: 
pudros, fermecătore
Note de parfum: 
Vârf: pere, fructe roșii, măr roșu 
Mijloc: piersică, crin de vale, lemn de cedru 
Bază: vanilie, caramel, mosc

Parfumuri 
PURE

G R A V U R Ă  P E  S T I C L Ă

50 ml | Compuși aromatici: 20%

88.90 LEI
1.778.00 LEI/ 1l
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FLORALE 
senzual și romantic 

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 10
100010 | 
Caracter: 
călduros, dulce
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, frunze de iederă, flori de 
champaca 
Mijloc: iasomie, orhidee, trandafir 
Bază: lemn de amarant, mure, mosc

PURE 17
100017 | 
Caracter: 
stimulant, prietenos
Note de parfum: 
Vârf: pepene galben, piersică, măr 
Mijloc: frezie, crin, mimoză, tuberoză, 
iasomie 
Bază: cedru, ylang-ylang, mosc

PURE 25
100025 | 
Caracter: 
armonios, puțin îndrăzneț
Note de parfum: 
Vârf: măr verde, accente acvatice 
Mijloc: iasomie, frezie, iris, passiflora 
Bază: lemn de santal, cedru, vanilie

PURE 180
100180 | 
Caracter: 
seducător, variabil
Note de parfum: 
Vârf: litchi, zmeură, trandafir 
Mijloc: frezie, crin de vale, cedru 
Bază: vanilie, arțar, vetiver

PURE 420
100420 | 
Caracter: 
seducător de dulce, tentant
Note de parfum: 
Vârf: fructe roșii, mandarină 
Mijloc: crin de vale, bujor 
Bază: pralină, chihlimbar, mosc, caramel

PURE 427
100427 | 
Caracter: 
vesel, captivant
Note de parfum: 
Vârf: zmeură, bergamotă 
Mijloc: trandafir, iris, violetă 
Bază: patchouli

PURE 437
100437 | 
Caracter: 
seducător, plin de dulceață
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, căpșună, flori proaspete 
Mijloc: piersică, osmanthus, zmeură 
Bază: cacao, chihlimbar, vanilie

PURE 438
100438 | 
Caracter: 
dulce, feminin, subtil
Note de parfum: 
Vârf: flori de măr, nectarină, pară 
Mijloc: iasomie, bujor, heliotrop 
Bază: zahăr brun, tămâie, vanilie, mosc

PURE 443
100443 | 
Caracter: 
elegant, seducător, cald
Note de parfum: 
Vârf: portocală, bermotă, coacăze negre 
Mijloc: iasomie, floare de portocală, ylang-
ylang, crin de vale 
Bază: lemn de cedru, lemn de santal, 
vanilie

PURE 447
100447 | 
Caracter: 
expresiv, fermecător, vesel
Note de parfum: 
Vârf: fructe exotice, fructe roșii, 
bergamotă, prune galbene, fructe de 
pădure roz 
Mijloc: lăcrămioară, frezie, trandafir, 
iasomie, piersică 
Bază: paciuli, mușchi, mosc, chihlimbar, 
lemn de santal

PURE 449
100449 | 
Caracter: 
complex, intrigant, șarmant
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, mandarină, pere, bergamotă, 
lemn dulce, rubarbă, piersică, ananas, nucă 
de cocos, prună, grapefruit, cardamom 
Mijloc: iasomie, trandafir, crin de vale, 
portocală, note însorite, violetă, mușcată, 
drojdie de vin 
Bază: vanilie, gurmand, paciuli, mosc, lemn 
de santal, cedru, lemn uscat

PURE 486
100486 | 
Caracter: 
dulce, feminin, apetisant
Note de parfum: 
Vârf: ardei roz, zmeură, bergamotă 
Mijloc: bujor, trandafir, crin de vale, iris 
Bază: lemn de santal, paciuli, lemn de 
cedru, mosc

PURE 700 
100700 | 
Caracter: 
feminin, senzual
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, măr, frunze de violete 
Mijloc: bujor, crin de vale 
Bază: lemn de santal, mosc, chihlimbar

PURE 716
100716 | 
Caracter: 
dulce, fermecător, fără griji
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, lămâie,coacăze negre 
Mijloc: iasomie, magnolie, note de apă 
Bază: mosc, lemn de cedru, lemn de santal

CU O NOTĂ DE CIPRU

PURE 485
100485 | 
Caracter: 
surprinzător, ambiguu
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, coacăze, frunze de afine 
Mijloc: trandafir, floare de portocală, 
iasomie, piersică 
Bază: paciuli, lemn de cedru,chihlimbar, 
vanilie, fasole tonka, mușchi de stejar, 
mosc

PURE 493
100493 | 
Caracter: 
seducător, dragoste
Note de parfum: 
Vârf: zmeură, coacăze negre, pere, 
portocală 
Mijloc: trandafir, frezie 
Bază: vanilie, mosc, cașmir, paciuli

PURE 706
100706 | 
Caracter: 
blând, pudros, romantic
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, frunze violete, coriandru 
Mijloc: piersică, crin de apă, trandafir, 
violete, narcisă 
Bază: vetiver, lemn de cedru, lemn de 
santal, mosc

CU O NOTĂ VERDE

PURE 01
100001 | 
Caracter: 
răcoros şi cald în același timp
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, ceai, afine 
Mijloc: iasomie, bujor, nufăr 
Bază: note lemnoase, patchouli

PURE 81
100081 | 
Caracter: 
excentric dar subtil
Note de parfum: 
Vârf: măr verde, castravete, magnolie 
Mijloc: crin de vale, trandafir, violetă 
Bază: santal, chihlimbar

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE 414
100414 | 
Caracter: 
independent, foarte feminin
Note de parfum: 
Vârf: cactus 
Mijloc: frezie roz, iasomie, trandafir 
Bază: cedru, note lemnoase

Parfumuri 
PURE

PURE 445
100445 | 
Caracter: 
veselă, vibrantă, delicioasă
Note de parfum: 
Vârf: mandarine, bergamotă, nectarină 
Mijloc: trandafir, iasomie, caprifoi, crin 
Bază: lemn de santal, patchouli, lemn de 
cedru, vanilie, mosc

CU O NOTĂ MARINĂ

PURE 07
100007 | 
Caracter: 
echilibrat, uşor
Note de parfum: 
Vârf: ananas, bujor, mazăre dulce 
Mijloc: frezie, iasomie, crin 
Bază: lemn de santal, cedru, vanilie

PURE 174
100174 | 
Caracter: 
magic, pulsativ
Note de parfum: 
Vârf: frezie, litchi 
Mijloc: crin, magnolie, iasomie, ghimbir, 
piper 
Bază: santal, mosc

PURE 488
100488 | 
Caracter: 
delicat, radiant, elegant
Note de parfum: 
Vârf: grapfruit, bergamotă, litchi, note 
marine 
Mijloc: trandafir, iasomie, orhidee, cuișoare 
Bază: lemn de santal, chihlimbar, mușchi 
de stejar, cedru, mosc

PURE 701
100701 | 
Caracter: 
magnetic, senzual
Note de parfum: 
Vârf: ananas, rubarbă, măr 
Mijloc: iasomie, lăcrămioară, frezie 
Bază: mosc, piersică

50 ml | Compuși aromatici: 20%

88.90 LEI
1.778.00 LEI/ 1l
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Parfumuri 
PURE
50 ml | Compuși aromatici: 20%

FLORALE 
senzual și romantic 

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE 491
100491 | 
Caracter: 
senin, fără griji
Note de parfum: 
Vârf: ylang-ylang, lămâie, briză marină 
Mijloc: iasomie, trandafir, floare de 
portocal 
Bază: prune, cașmir, mosc

PURE 702
100702 | 
Caracter: 
expresiv, plin de pasiune
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, bergamotă, note marine 
Mijloc: iasomie, pelargonie, crin de vale 
Bază: mosc, chihlimbar

CU NOTE DE ALDEHIDĂ 

PURE 21
100021 | 
Caracter: 
clasic, cald, învăluitor
Note de parfum: 
Vârf: aldehidă, ylang-ylang, floare de 
portocală 
Mijloc: trandafir, crin de vale, iris 
Bază: civet, muşchi de stejar, lemn de 
santal

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE 20
100020 | 
Caracter: 
seducător, senzual
Note de parfum: 
Vârf: osmanthus, ceai negru, bergamotă 
Mijloc: trandafir, frezie, magnolie, orhidee 
Bază: mosc, patchouli

PURE 97
100097 | 
Caracter: 
încântător, catifelat
Note de parfum: 
Vârf: frezie, crin de vale, trandafir 
Mijloc: crin, gardenie, palmier, narcisă 
Bază: coacăze negre, mosc, muşchi de 
stejar

PURE 132
100132 | 
Caracter: 
exclusiv, intens
Note de parfum: 
Vârf: ghimbir, cardamon, piper, portocală 
Mijloc: tuberoză, nucă de cocos, gardenie, 
bujor 
Bază: vanilie, mosc

PURE 183
100183 | 
Caracter: 
intens, puternic
Note de parfum: 
Vârf: afine, piper roz, tamarind 
Mijloc: violetă neagră, cacao, trandafir, 
spânz 
Bază: patchouli, vanilie, lemn de massoia

PURE 239
100239 | 
Caracter: 
vibrant, intens
Note de parfum: 
Vârf: cardamom, piper roz, mandarină 
Mijloc: iris, floarea soarelui, ceai negru 
Bază: lemn de cedru, vetiver, mosc

PURE 434
100434 | 
Caracter: 
îndrăzneț, captivant
Note de parfum: 
Vârf: portocală, grapefruit, lemn dulce 
Mijloc: trandafir, floare de portocală, crin 
de vale, iris 
Bază: lemn de santal, vanilie, mosc

PURE 444
100444 | 
Caracter: 
ispititor, surprinzător, cald
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, pară, portocală dulce 
Mijloc: trandafir, iris, violet, ylangylang 
Bază: vanilie, musc, paciuli, cafea

PURE 446
100446 | 
Caracter: 
rebel, senzual
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, mere, zambile, petitgrain 
Mijloc: floare de portocală, iasomie, 
tuberoză, trandafir 
Bază: lemn de cedru, vanilie, mosc, lemn 
de cașmir, chihlimbar uscat, heliotropium

PURE 487
100487 | 
Caracter: 
fantezie, senzuală, atrăgătoare
Note de parfum: 
Vârf: ardei roz, zmeură, coacăze, măr 
Mijloc: trandafir, bujor, garoafă, iris 
Bază: paciuli, lemn de santal, mosc, vanilie

PURE 489
100489 | 
Caracter: 
futurist, excentric
Note de parfum: 
Vârf: frunze verzi, anason, coacăze 
Mijloc: floare de portocală, note marine, 
crin de vale, lemn de cașmir 
Bază: lemn de cedru, patchouli, boabe de 
tonka, chihlimbar 

88.90 LEI
1.778.00 LEI/ 1l
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ORIENTALE
intens şi neîmblânzit

CU O NOTĂ FLORALĂ 

PURE 09
100009 | 
Caracter: profund memorabil, magic
Note de parfum: 
Vârf: violetă, cardamon, fructe verzi 
Mijloc: migdale, iasomie 
Bază: vanilie, mosc

PURE 101
100101 | 
Caracter: 
sofisticat, memorabil
Note de parfum: 
Vârf: piper roşu, floare de portocală, pară 
Mijloc: ghimbir, tămâie 
Bază: lemn de santal, vanilie, miere, mosc

PURE 257
100257 | 
Caracter: 
rafinat, surprinzător
Note de parfum: 
Vârf: trandafir, caprifoi, mandarină 
Mijloc: margaretă, iasomie 
Bază: mosc, patchouli

PURE 431 
100431 | 
Caracter: 
îndrăzneț, senzual, intrigant
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, măr 
Mijloc: iasomie, crin de vale 
Bază: boabe de tonka, mosc

PURE 436
100436 | 
Caracter: 
fermecător, neobedient
Note de parfum: 
Vârf: nucă de cocos, alune de pădure, crin 
de vale 
Mijloc: floare de portocală, trandafir 
Bază: lemn de cașmir, vanilie, chihlimbar

PURE 440
100440 | 
Caracter: 
grațios, senzual
Note de parfum: 
Vârf: coacăze negre, alune de pădure, 
piersică, rubarbă 
Mijloc: iris, floare de portocală, caramel, 
nucă de cocos 
Bază: vanilie, patchouli, mosc

PURE 441
100441 | 
Caracter: 
proaspăt, eliberator
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, lavandă, ylang-yang 
Mijloc: iasomie, iris 
Bază: vanilie, lemn de santal, mosc

PURE 442
100442 | 
Caracter: 
cald, picant, intrigant
Note de parfum: 
Vârf: trandafir, flori de portocală, pere 
Mijloc: cafea, iasomie, piersică 
Bază: vanilie, patchouli, cedru

PURE 492
100492 | 
Caracter: 
ușor, pudros
Note de parfum: 
Vârf: rubarbă, narcisă 
Mijloc: migdale, lapte 
Bază: cașmir, lemn de cedru

PURE 717 
100717 | 
Caracter: 
ispititor, rebel
Note de parfum: 
Vârf: piper, flori proaspete, mosc de apă 
Mijloc: iasomie, mosc alb 
Bază: lemn de santal, cașmir, mosc 
înghețat

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE 26
100026 | 
Caracter: 
călduros, învăluitor
Note de parfum: 
Vârf: guavă, zmeură, bergamotă, nucă de 
cocos 
Mijloc: nufăr, trandafir, piper, magnolie 
Bază: lemn de santal, vanilie, cafea, caramel

PURE 448
100448 | 
Caracter: 
surprinzător, seducător, cu o notă de 
dulceață
Note de parfum: 
Vârf: petale de trandafir, floare de șofran, 
lemn alb 
Mijloc: iasomie, prune, vanilie planifolia 
Bază: vetiver, chihlimbar, mosc

CU O NOTĂ CONDIMENTATĂ

PURE 24
100024 | 
Caracter: 
exotic, foarte picant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, chimen, cuişoare 
Mijloc: mango, heliotrop, cardamon, ylang-
ylang 
Bază: mosc, vanilie, ambră

PURE 173
100173 | 
Caracter: 
oniric, de vis
Note de parfum: 
Vârf: anason, lemn dulce 
Mijloc: lemn de jacaranda, migdale 
Bază: lemn de santal, mosc, mușchi

PURE 177
100177 | 
Caracter: 
declanşator de dorințe, cald
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, dafin, piper roz 
Mijloc: şofran, floare de portocală 
Bază: tămâie, vanilie, lemn de santal

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 12
100012 | 
Caracter: 
hipnotizant, seducător
Note de parfum: 
Vârf: passiflora 
Mijloc: iasomie, gardenie 
Bază: vanilie, arțar, vetiver

PURE 32
100032 | 
Caracter: 
fascinant, ambiguu
Note de parfum: 
Vârf: pepene galben, nucă de cocos, 
mandarină, vată de zahăr 
Mijloc: mure, mango, prună, miere 
Bază: vanilie, ciocolată, caramel

PURE 98
100098 | 
Caracter: 
proaspăt, subtil
Note de parfum: 
Vârf: coacăze negre, bergamotă, lămâie 
Mijloc: iasomie, lăcrămioară, trandafir 
Bază: lemn de santal, cedru, chihlimbar

PURE 237
100237 | 
Caracter: 
provocator, ușor cochet
Note de parfum: 
Vârf: fructe exotice, coacăze negre 
Mijloc: bujor, iasomie, prună 
Bază: vanilie, mosc, ambră

PURE 413
100413 | 
Caracter: 
impregnat cu dulceață, uşor cochet
Note de parfum: 
Vârf: coacăze negre, pară 
Mijloc: iris, iasomie, floare de portocală  
Bază: praline de ciocolată, patchouli, 
vanilie

Parfumuri 
PURE

PURE 426
100426 | 
Caracter: 
curajos, captivant
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, neroli 
Mijloc: floare de portocală, zmeură, iasomie 
Bază: patchouli, vanilie, lemn de cașmir

50 ml | Compuși aromatici: 20%

88.90 LEI
1.778.00 LEI/ 1l
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PURE 
Parfumuri

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 05
100005 | 
Caracter: 
intrigant, modern
Note de parfum: 
Vârf: frezie, gardenie 
Mijloc: lemn de santal, trandafir, coriandru 
Bază: vanilie, vetiver, patchouli

PURE 16
100016 | 
Caracter: 
fabulos, fascinant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, pară, note verzi 
Mijloc: orhidee 
Bază: patchouli, toffee

PURE 34
100034 | 
Caracter: 
liber, vesel
Note de parfum: 
Vârf: iris, ananas, zambilă, piper roz 
Mijloc: iasomie, lămâie 
Bază: vanilie, vetiver, patchouli

PURE 80
100080 | 
Caracter: 
surprinzător, apetisant
Note de parfum: 
Vârf: şerbet de căpşuni, vișine, ananas 
Mijloc: popcorn cu caramel, violete, 
trandafir 
Bază: mosc, ambră, patchouli

PURE 372
100372 | 
Caracter: 
rafinat, clasic, echilibrat
Note de parfum: 
Vârf: patchouli, măr verde, bergamotă, 
lămâie, ardei roz 
Mijloc: lemn de santal, trandafir, mosc 
Bază: piersic, coacăze negre, crin, ylang-
ylang, chihlimbar

CITRICE 
vesel si energic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 419
100419 | 
Caracter: 
optimist, cazual
Note de parfum: 
Vârf: citrice, grapefruit, bergamotă, note 
marine, calone, pepene galben, piersică 
Mijloc: note lemnoase, iasomie, crin de 
vale 
Bază: mosc, ambră

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

PURE 33
100033 | 
Caracter: 
răcoritor, vesel
Note de parfum: 
Vârf: mango, lămâie siciliană, măr 
Mijloc: iasomie, bambus, trandafir alb 
Bază: cedru, ambră

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

PURE 23
100023 | 
Caracter: 
senzual, cu o notă de dulceață
Note de parfum: 
Vârf: crin de vale, coacăze roşii 
Mijloc: mandarină, iasomie, trandafir 
Bază: vanilie, lemn de santal, mosc alb

CU O NOTĂ DE PORTOCALĂ

PURE 06
100006 | 
Caracter: 
eteric, discret
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, bergamotă, mentă 
Mijloc: portocală, ceai verde 
Bază: muşchi de stejar, ambră

CU NOTĂ ORIENTALĂ

PURE 484
100484 | 
Caracter: 
luminos și impresionant în același 
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, portocală, nucșoară, 
cuișoare 
Mijloc: floare de portocală, iasomie, 
tuberoză, lavandă 
Bază: vanilie, labdanum, paciuli, lemn de 
santal

CIPRU 
senzual și tentant

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE 432
100432 | 
Caracter: 
elegant, plin de grație
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, bergamotă, note verzi 
Mijloc: trandafir, iasomie 
Bază: note lemnoase, mosc

CU O NOTĂ LEMNOASĂ

PURE 18
100018 | 
Caracter: 
radiant, fermecător
Note de parfum: 
Vârf: portocală, floare de portocală 
Mijloc: trandafir, iasomie, ylang-ylang 
Bază: mosc alb, vetiver, boabe de tonka, 
vanilie

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU NOTĂ ORIENTALĂ

PURE 703
100703 | 
Caracter: 
proaspăt, uşor, vesel
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, coacăze negre, merişoare, 
frunze de ceai 
Mijloc: nufăr, trandafir, alb bujor 
Bază: vanilie, patchouli, mosc

CU O NOTĂ FLORALĂ 

PURE 241
100241 | 
Caracter: 
seducător, infinit, grațios
Note de parfum: 
Vârf: portocală, bergamot 
Mijloc: ylang-ylang, crin Casablanca, floare 
de portocală 
Bază: lemn de santal, rășină de chihlimbar, 
vanilie

50 ml | Compuși aromatici: 20%

88.90 LEI
1.778.00 LEI/ 1l
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ORIENTALE 
puternic și neîmblânzit

CU O NOTĂ FOUGERE

PURE 494
100494 | 
Caracter: 
transparent, luminos
Note de parfum: 
Vârf: portocală, scorțișoară 
Mijloc: iris, vetiver, castan 
Bază: cașmir, fasole tonka

PURE 496
100496 | 
Caracter: 
puternic dar proaspăt
Note de parfum: 
Vârf: măr, piper negru, bergamotă 
Mijloc: scorțișoară, cardamom 
Bază: mosc, vetiver, castan

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE 495
100495 | 
Caracter: 
transparent, primitor
Note de parfum: 
Vârf: mandarin 
Mijloc: apă de cocos 
Bază: chihlimbar

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ DE CITRICE

PURE 497
100497 | 
Caracter: 
pozitiv, elegant
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, mandarină, lămâie, piper 
Mijloc: ienupăr, lemn de cedru, chili, 
mușcate 
Bază: paciuli, vetiver, mușchi, note 
lemnoase și chihlimbar

CIPRU
senzual și ispititor

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 498
100498 | 
Caracter: 
transparent, de încredere
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, pepene galben, rășină 
elemi, ananas, portocală, coacăze negre, 
lămâie, măr, piper roz 
Mijloc: trandafir, crin de vale, absint, 
lavandă, cardamom 
Bază: lemn de cedru, mușchi, piele, vetiver 
haitian, paciuli, lemn uscat, mosc

50 ml | Compuși aromatici: 20%

PURE 
Parfumuri

88.90 LEI
1.778.00 LEI/ 1l
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ORIENTALE
puternic și neîmblânzit

CU O NOTĂ PICANTĂ

PURE 224
100224 | 
Caracter: 
dulce, seducător
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, grapefruit, iarbă 
Mijloc: șofran, violetă, iasomie, nucșoară 
Vază: trestie de zahăr, vanilie, ambră

PURE 466
100466 | 
Caracter: 
sexy, intrigant, afumat
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, busuioc, lavandă, 
portocală, lămâie 
Mijloc: floare de măr, heliotrop, note 
acvatice, pepene verde, cuișoare 
Bază: mosc, lemn de cedru, boabe de 
tonka, lemn de santal, lemn de guaiac

PURE 719
100719 | 
Caracter: 
transparent, surprinzător
Note de parfum: 
Vârf: chiparos, cardamom 
Mijloc: cașmir, salvie 
Bază: neroli, piele, paciuli

CU O NOTĂ FLORALĂ

PURE 52
100052 | 
Caracter: 
captivant, spiritual
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, bergamotă, mentă 
Mijloc: iasomie, pelargonie, lavandă 
Bază: scorțișoară, cuișoare, mosc

PURE 465
100465 | 
Caracter: 
sugestiv, aromatic
Note de parfum: 
Vârf: cardamon, bergamotă, lămâie, mentă, 
portocală 
Mijloc: salvie, lavandă, floare de portocală, 
boabe de tonka, portocal dulce 
Bază: lemn de santal, vanilie, ambră, mosc

PURE 481
100481 | 
Caracter: 
modern, extravagant, rebel
Note de parfum: 
Vârf: bergamot, chiparos, flori proaspete 
Mijloc: iris, lavandă, lemn ușor 
Bază: chihlimbar, iris, mosc

CU O NOTĂ DE AMBRĂ

PURE 64
100064 | 
Caracter: 
rafinat, senzual
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, cedru, anason 
Mijloc: rozmarin, flori de măslin 
Bază: mosc, guaiac, boabe de tonka

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE 471
100471 | 
Caracter: 
misterios, extravagant
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, portocală 
Mijloc: scorțișoară, tutun, cuișoare 
Bază: patchouli, boabe de tonka, mir

PURE 475
100475 | 
Caracter: 
independent, atrăgător
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, pară, lămâie, cardamom 
Mijloc: levănţică, iasomie, cyclamen 
Bază: lemn de cedru, mosc, patchouli, 
boabe de tonka

CU O NOTĂ FRUCTATĂ

PURE 478
100478 | 
Caracter: 
invigorant, pasionat, modern
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, yuzu, portocală, mere 
verzi 
Mijloc: geranium, ghimbir, pepene verde, 
scorțișoară, cuișoare 
Bază: lemn de cedru, lemn de santal, 
vetiver, chihlimbar

PURE 482
100482 | 
Caracter: 
energizant, proaspăt, incitant
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, mandarină galbenă, ananas, 
măr, bergamotă,frunze verzi, grapefruit 
Mijloc: nucșoară, piper negru, șofran, 
ghimbir, portocală, cardamom 
Bază: vanilie, cedru, chihlimbar, lemn 
uscat, stirax, patchouli, boabe de tonka, 
vetiver haitian

CITRICE 
vesel si energic

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE

PURE 57
100057 | 
Caracter: 
însorit, magnetic
Note de parfum: 
Vârf: prună, măr, bergamotă 
Mijloc: scorțișoară, piper roz 
Bază: vanilie, rom Jamaican

CU O NOTĂ DE PORTOCALE

PURE 93
100093 | 
Caracter: 
modern, vibrant
Note de parfum: 
Vârf: ananas, rozmarin, bergamotă 
Mijloc: cyclamen, lavandă, iasomie, 
ghimbir 
Bază: muşchi de stejar, iederă

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ

PURE 134
100134 | 
Caracter: 
răcoritor, captivant
Note de parfum: 
Vârf: portocală amară, lămâie, bergamotă 
Mijloc: rozmarin, iarbă de mare, violetă 
Bază: patchouli, cedru, ambră

PURE 452
100452 | 
Caracter: 
foarte răcoritor, sclipitor
Note de parfum: 
Vârf: aldehidă, mentă, citrice, note de apă 
Mijloc: neroli, lemn de cedru, piper, 
chiparos 
Bază: boabe de tonka, vanilie, vetiver

PURE 
Parfumuri

CU O NOTĂ LEMNOSĂ

PURE 718
100718 | 
Caracter: 
dinamic, carismatic
Note de parfum: 
Vârf: portocală, lămâie, aldehidă 
Mijloc: măr, cardamom, iasomie 
Bază: vetiver, lemn de cedru, mosc

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE 721 
100721 | 
Caracter: 
transparent, pozitiv, combativ
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, pepene galben, 
portocală, lămâie, lavandă, salvie, măr 
verde 
Mijloc: coriandru, iasomie, frezie, 
cardamom, scorțișoară, piper 
Bază: boabe de tonka, lemn de cedru, 
chihlimbar, mosc, cistus

50 ml | Compuși aromatici: 20%

88.90 LEI
1.778.00 LEI/ 1l
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PURE 
Parfumuri

CU O NOTĂ DE AMBRĂ 
ȘI MOSC

PURE 110
100110 | 
Caracter: 
puțin arogant, rebel
Note de parfum: 
Vârf: lavandă, bergamotă, cardamon 
Mijloc: floare de portocal, crin de vale 
Bază: mosc, ambră, vanilie

CU O NOTĂ ORIENTALĂ

PURE 490
100490 | 
Caracter: 
curajos, original, senzual
Note de parfum: 
Vârf: ienupăr, bergamotă, portocală roșie 
Mijloc: cimbru roșu, nucșoară, salvie 
Bază: mosc, paciuli, mușchi de stejar

CU O NOTĂ DE APĂ

PURE 704
100704 | 
Caracter: 
proaspăt, atractiv, controversat
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, ghimbir, măr 
Mijloc: briza mării, lavandă, mușcat 
Bază: vetiver, boabe de tonka, lemn de 
cedru, chihlimbar

PURE 705
100705 | 
Caracter: 
cald, fermecător, pur
Note de parfum: 
Vârf: note de apă, note condimentate, 
note fructate 
Mijloc: note florale, note lemnoase, note 
verzi 
Bază: mosc, chihlimbar, mușchi

LEMNOASE
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ 

PURE 55
100055 | 
Caracter: 
uşor, dar elegant
Note de parfum: 
Vârf: coriandru, măr 
Mijloc: tămâie, piper Sichuan 
Bază: vanilie, note lemnoase

PURE 472
100472 | 
Caracter: 
expresiv, luxos
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, coacăze negre, lime 
Mijloc: măr, ananas, rozmarin, rășină elemi 
Bază: mosc, patchouli, cedru

PURE 479
100479 | 
Caracter: 
proaspăt, îndrăzneț, sofisticat
Note de parfum: 
Vârf: bergamot sicilian, lămâie italiană 
Mijloc: frunze de violete, geraniu, iasomie 
sălbatică 
Bază: mosc alb, stejar, lemn de cedru

CU O NOTĂ MARINĂ 

PURE 457
100457 | 
Caracter: 
proaspăt, minimalist
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, mandarină, note acvatice 
Mijloc: iasomie, dafin 
Bază: ambră, patchouli, muşchi de stejar

PURE 474
100474 | 
Caracter: 
independent, atrăgător
Note de parfum: 
Vârf: mentă, lămâie 
Mijloc: nucșoară, mușcată, note marine 
Bază: cedru, mosc, patchouli, lemn de 
santal

CU O NOTĂ GOURMANDĂ

PURE 720 
100720 | 
Caracter: 
excepțional, apetisant, cochet
Note de parfum: 
Vârf: ananas, artă, lavandă 
Mijloc: ghimbir, nucă de cocos, piper, note 
picante 
Bază: vanilie, mușchi, lemn de cedru, lemn 
uscat, note gurmande

CIPRU
senzuale și ispititoare

CU O NOTĂ LEMNOSĂ 

PURE 56
100056 | 
Caracter: 
care aprinde simțurile, vibrant
Note de parfum: 
Vârf: grapefruit, lavandă, floare de 
nucșoară, păducel 
Mijloc: zmeură, heliotrop, garoafă 
Bază: cedru, rășină, ienupăr

FOUGERE 
seducător și clasic

CU O NOTĂ DE FERIGĂ

PURE 43
100043 | 
Caracter: 
foarte revigorant, sclipitor
Note de parfum: 
Vârf: mandarină, kumquat, piper roz 
Mijloc: corinadru, frezie, cardamon 
Bază: note de piele, lemn de jacaranda

PURE 135
100135 | 
Caracter: 
surprinzător, intens
Note de parfum: 
Vârf: portocală amară, mandarină 
Mijloc: santolină, iarbă de mare 
Bază: cedru, note lemnoase

CU O NOTÃ LAVANDÃ 

PURE 54
100054 | 
Caracter: 
fascinant, ambiguu
Note de parfum: 
Vârf: mentă, bergamotă, rom 
Mijloc: cedru, salvie, lavandă 
Bază: mușchi de stejar, patchouli, piele 
naturală

50 ml | Compuși aromatici: 20%

PURE 473
100473 | 
Caracter: 
proaspăt, nobil, rebel
Note de parfum: 
Vârf: bergamotă, piper roz 
Mijloc: chihlimbar, lavandă 
Bază: patchouli, vetiver, lemn uscat

PURE 480
100480 | 
Caracter: 
extravagant, armonios, misterios
Note de parfum: 
Vârf: lămâie, bergamot, neroli 
Mijloc: geranium, zambile, lavanda, salvie, 
galbenele 
Bază: lemn de cedru, boabe de tonka, 
ambră, stejar, mosc

PURE 483
100483 | 
Caracter: 
matur, tonifiat, retro
Note de parfum: 
Vârf: măr, mandarină, portocală, 
scorțișoară, salvie 
Mijloc: lavandă, paciuli, rozmarin 
Bază: lemn de santal, măslin88.90 LEI

1.778.00 LEI/ 1l
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GEL DE DUȘ parfumat

BALSAM parfumat 
pentru corp

PERFUMED SHOWER GEL

Gel de duș pentru îngrijirea corpului ce lasă pe piele 
parfumul celor mai uimitoare arome.

 ▪ răsfăță simțurile cu textură mătăsoasă

 ▪ conține pantenol, care ajută la hidratarea și 
regenerarea pielii

300 ml

PERFUMED BODY BALM

Învăluie pielea în aura celor mai minunate parfumuri. 
Conține ingrediente hidratante și activ regenerante.

 ▪ cu vitaminele E, B5 şi alantoină

300 ml

PENTRU DOAMNE: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081) 
173 (507173)

PENTRU DOMNI: 
52 (507052) 
134 (507134) 
472 (507472) 
473 (507473)

PENTRU DOAMNE:  
18 (506018)      | 20 (506020)         | 33 (506033)    
81 (506081)        | 173 (506173)

50.90 LEI
169.66 LEI / 1 l

65.90 LEI
219.66 LEI / 1 l



7372

PH
ER

O
M

O
N

E

AT
O

M
IZ

AT
O

R 
D

E 
PA

RF
U

M
 P

EN
TR

U
 C

ĂL
ĂT

O
RI

I

PHEROMONE 
Parfumuri

ATOMIZOR  
de parfum

50 ml | Compuși aromatici: 20%

TRAVEL VIAL

Acum, parfumurile tale preferate pot fi mereu cu 
tine, chiar și când călătorești cu puține bagaje. 
Confortabil şi cu clasă, atomizorul demontabil, 
cu o inserție din sticlă, permite transportul în 
condiții de siguranță. Într-un recipient elegant, 
din aluminiu mat.

HEIGHT: 9,5 cm | 8 ml

GOLD | 920045 | 

SILVER | 920090 | 

PENTRU DOAMNE

PENTRU DOMNI

FLIRT
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

SEDUCȚIE
52 110 473
120052 120110 120473

CARISMĂ
34 413
120034 120413

ÎNCREDERE ÎN SINE
56 135 457
120056 120135 120457

SUCCES
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

SUCCES
64 134 472
120064 120134 120472

Feromonii sunt substanțe inodore 
adăugate parfumului pentru a le 
consolida efectul; ei sunt arma 
secretă, cu misiunea de a spori 
atractivitatea și încrederea în sine.

FEROMONII

99.90 LEI
1.998 LEI / 1 l

35,90 LEI
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INTENSE Parfumuri
50 ml

Apă de colonie (3-5%)

Apă de toaletă (până la 16%)

Apă de parfum (16%)

Parfum (20%)

INTENSITATE (24-30%)

FLORALE
senzual și romantic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ 
INTENSE 10 | 110010 | 
un parfum care provoacă

INTENSE 17 | 110017 | 
puterea seducției

INTENSE 25 | 110025 | 
compoziție fermecătoare

CU O NOTĂ ORIENTALĂ 
INTENSE 20 | 110020 | 
o explozie de pasiune

INTENSE 97 | 110097 | 
întotdeauna la modă

INTENSE 489 | 110489 | 
un aer de inovație

CU O NOTĂ VERDE 
INTENSE 81 | 110081 | 
proaspăt şi subtil

CU NOTE DE ALDEHIDĂ 
INTENSE 21 | 110021 | 
clasic

CITRICE
vesel si energic

CU O NOTĂ DE LĂMÂIE 
INTENSE 33 | 110033 | 
revigorant și energetic 

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ 
INTENSE 23 | 110023 | 
romantic & vesel 

CIPRU
senzuale și ispititoare

CU O NOTĂ LEMNOSĂ 
INTENSE 56 | 110056 | 
Categoric modern 

CU O NOTĂ DE AMBRĂ  
ȘI MOSC 
INTENSE 110 | 110110 | 
eliberator, bărbătesc şi curajos

FOUGERE 
seducător și clasic

CU O NOTĂ DE FERIGĂ 
INTENSE 43 | 110043 | 
antidotul pentru plictiseală

CU O NOTÃ LAVANDÃ
INTENSE 473 | 110473 | 
suflet rebel

ORIENTALE 
puternic și liber

CU O NOTĂ FLORALĂ 
INTENSE 52 | 110052 | 
definiția bărbatului secolului XXI 

CU O NOTĂ DE AMBRĂ
INTENSE 64 | 110064 | 
puterea eleganței 

CIPRU
senzuale și ispititoare

CU O NOTĂ FRUCTATĂ 
INTENSE 05 | 110005 | 
trezește simțurile

INTENSE 16 | 110016 | 
ispitire dulce

CU O NOTĂ LEMNOSĂ 
INTENSE 18 | 110018 | 
provocare uşoară 

ORIENTALE
puternic și neîmblânzit

CU O NOTĂ FLORALĂ 
INTENSE 09 | 110009 | 
descoperă secretul

INTENSE 436 | 110436 | 
adaugă încredere

CU O NOTĂ FRUCTATĂ 
INTENSE 98 | 110098 | 
eleganța în afaceri 

INTENSE 413 | 110413 | 
relaxat 

CU O NOTĂ PICANTĂ
INTENSE 173 | 110173 | 
călătorie exotică 

PENTRU DOAMNE 
COMPUȘI AROMATICI: 30% 

PENTRU DOMNI 
COMPUȘI AROMATICI: 24% 

CITRICE 
vesel si energic

CU O NOTĂ DE MANDARINĂ 
INTENSE 134 | 110134 | 
esența lejerității 

LEMNOASE 
sofisticat și clasic

CU O NOTĂ FRUCTATĂ
INTENSE 472 | 110472 | 
impresionează cu caracterul 

CU O NOTĂ MARINĂ
INTENSE 457 | 110457 | 
stimulează acțiunea 

119.90 LEI
2.398 LEI / 1 l
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PENTRU DOAMNE: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

PENTRU DOMNI:  
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

AROME DISPONIBILE: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)

ANTIPERSPIRANT 
roll-on inodor 
UNISEX
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Roll-on-ul universal, inodor poate fi combinat 
cu orice aromă de parfum. Oferă o protecție 
de lungă durată împotriva mirosului neplăcut.

 ▪ nu lasă urme pe haine

 ▪ îmbogățit cu ingrediente hrănitoare și 
hidratante

 ▪ formulă fără alcool

50 ml | 508000 | 

ANTIPERSPIRANT  
roll-on parfumat

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Combinarea proprietăților de antiperspirant cu diferite arome de parfum, 
oferă o senzație de confort şi prospețime.

 ▪ elimină mirosul neplăcut cauzat de transpirația excesivă

 ▪ nu lasă urme pe haine

 ▪ formulă fără alcool

 ▪ cu o gamă diversă de arome

50 ml 

CREMĂ DE 
CORP  
parfumată

PERFUMED BODY MIST

Îți răcorește pielea precum briza 
mării, oferind o reîmprospătare 
imediată. Lasă o mireasmă plăcută 
a parfumului PURE pe pielea ta.

 ▪ conține un emolient rafinat 
– uleiul de nucă de cocos

 ▪ ideal pentru zilele toride ca 
alternativă la parfumuri

150 ml 

100.90 LEI
672.67 LEI / 1 l

32.90 LEI
658.00 LEI / 1 l

32.90 LEI
658.00 LEI / 1 l
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Produsele prestigioasei serii PURE HOME încântă nu numai cu parfumuri unice, 
ci și cu un design extrem de elegant. Am ales cele mai frumoase amestecuri 
parfumate, cu ajutor cărora îți vei învălui casa în acorduri convingătoare, 
răsfățând simțurile membrilor familiei și oaspeților.

Parfumul ritualic  este o combinație unică de compoziții parfumate prețioase și 
design elegant. Acesta vă va permite să aveți o casă excepțional de parfumată, vă 
va prețui simțurile și vă va duce în lumea magică unde miroase a perfecțiune.

Bețișoare 
parfumate  
HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

Cu ajutorul lor, puteți desfășura 
în fiecare zi un ritual de aromă 
neobișnuit în propria casă. Oferiți-vă 
un lux exceptional de parfumat în 
fiecare zi într-un cadru plăcut.

 ▪ compozițiile de parfum 
sofisticate vor face ca mirosul să 
fie unic pentru o perioadă lungă 
de timp.

 ▪ design elegant

 ▪ de lungă durată – până la 70 de 
zile

100 ml

DESIGN STILAT, 
PARFUM UNIC

Instrucțiuni: Deschideți sticla și introduceți 
bețișoarele. După înmuiere se va elibera treptat 
mirosul parfumului.

PENTRU DOAMNE:  
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 | 

PENTRU DOMNI:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 | 
718457 | PURE 457 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 | 

P A R F U M  N O U

159.90 LEI
1.599.00 LEI / 1 l
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HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

Cu un miros captivant și de cel mai 
înalt standard de calitate. Creează 
o stare de spirit senzuală în încăpere, 
fiind, în același timp, un decor de 
bun gust pentru orice interior. 
Conține parafină produsă într-un 
proces modern de hidrotratare, care 
îndeplinește cerințele restrictive ale 
standardului german RAL.

 ▪ timpul de ardere între 35 și 40 
de ore

 ▪ încorporată într-un recipient 
elegant de sticlă

 ▪ cu parfumuri temporale din 
gama PURE

150 g

PENTRU DOAMNE:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  

PENTRU DOMNI:  
719472 | PURE 472 | 

PURE 489 | 719815

Imaginați-vă proporțiile ideale de 
parfumuri florale și orientale într-o 
singură lumânare. Lumânarea PURE 
489 duce compoziția futuristă la un 
alt nivel de extravaganță.

PENTRU DOAMNE: 
PURE 32 | 719816

Dulce, proaspăt și fructat - în acest 
fel poate fi descrisă lumânarea 
PURE 32. Parfumați-vă casele și 
surprindeți-vă oaspeții cu un miros 
incredibil și de neuitat.

PURE 33 | 719817

Amestec uimitor și unic de fructe 
proaspete, bambus și flori care 
vă reîmprospătează camera într-o 
singură lumânare PURE 33. Creeați-
vă o atmosferă vioaie în locuintă.

P A R F U M U R I  N O I

PENTRU DOMNI:  
PURE 473 | 719818

Căutați un parfum proaspat cu lavanda, 
dar rebel in acelasi timp? Lumânarea 
PURE 473 este pentru dumneavoastră. 
Faceți-vă căminul mai uimitor, intrigant 
și descoperiți perfecțiunea în fiecare zi.

Lumânările parfumate HOME RITUAL cu marca calității RAL se disting prin:

 ▪ intensitatea parfumului

 ▪ ardere uniformă

 ▪ fitil de calitate – rezistent, din bumbac, cu o grosime corespunzătoare, este 
rezistent la rupere și nu se scufundă în lumânare

 ▪ degajare minimă de fum pentru a nu afeca căile respiratorii

 ▪ cantitate redusă de funingine pe sticlă, ceea

CEL MAI ÎNALT
STANDARD DE
CALITATE

Înainte de fiecare aprindere, tăiați fitilul la o înălțime de aproximativ 5 mm, 
astfel încât flacăra să fie stabilă și lumânarea să nu scoată scântei. Ardeți-o timp 
de 3 până la 4 ore - acest lucru va preveni tunelarea (ceara se va topi uniform) 
și va permite, de asemenea, ca lumânarea să dezvolte un buchet complet de 
arome.

CUM SĂ APRINDEȚI
ÎN MOD
CORESPUNZĂTOR
LUMÂNAREA

109.90 LEI
732.66 LEI / 1 kg
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MELT WAX 472 
719844 | 

1

MELT WAX 18 
719842 | 

2

MELT WAX 413 
719843 | 

3

1

3

2

N O UCEARĂ 
PARFUMATĂ 
de cameră

HOME RITUAL WAX MELTS

CEARA PARFUMATĂ HOME 
RITUAL umple casa dumneavoastră 
cu un parfum frumos. Datorită 
compozițiilor unice de parfumuri, 
face și mai plăcut timpul petrecut 
acasă. Cerurile sunt fabricate din 
materii prime ecologice de cea mai 
înaltă calitate și sunt bune nu numai 
pentru membrii gospodăriei, ci și 
pentru mediu.

75 g

119.90 LEI
1.598.67 LEI/ 1kg
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UMERAȘE
parfumate pentru garderobă
WARDROBE FRAGRANCE

Compoziții unice de parfumuri în garderoba, dormitor și birou.

 ▪ eliberează treptat parfumul

14,2 g, 15,2 g

PENTRU DOAMNE: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23 |  
708019 | PURE 33 |  
708064 | PURE 372 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

PENTRU DOMNI:  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 | 

P A R F U M U R I  N O I

ODORIZANT pentru cameră
AIR FRESHENER 

Bucurați-vă de miresmele preferate 
PURE și de designul modern oriunde 
vă aflați. Eliberează treptat un miros 
distinctiv.

 ▪ cu panglică elastică pentru 
agățare

 ▪ potrivit pentru diverse 
interioare, de exemplu,acasă, 
birou sau mașină

9,5 g, 10,5 g

PENTRU DOAMNE: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708086 | PURE 372 |  
708087 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

PENTRU DOMNI:  
708088 | PURE 473 |  
708040 | PURE 472 | 

SOLUȚIE
parfumată pentru
fierul de călcat
PERFUMED IRONING LIQUID

Datorită ei, călcatul devine o adevărată 
plăcere. Trebuie doar să adaugi aproximativ 
5 ml de soluție în fierul de călcat, pentru ca 
hainele să capete un parfum uimitor. Aceasta 
este disponibilă în trei versiuni de arome.

 ▪ conferă hainelor un parfum unic

100 ml

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 

26.90 LEI
3.586.67 LEI / 1 kg                    
2.561.09 LEI / 1 kg

26.90 LEI
1.894.37 LEI / 1 kg 
1.769.74 LEI / 1 kg

24.90 LEI
249.00 LEI / 1 l



Produse de îngrijire personală 
adaptate nevoilor tale

Stresul, poluarea aerului și schimbarea climei fac ca pielea să aibă nevoie de 
o îngrijire deosebită. Printr-un ritm rapid de viață, o puteți neglija cu ușurință. 
De aceea am dezvoltat produse cosmetice care, datorită ingredientelor atent 
selectate și concentrate, vă vor hrăni și regenera pielea în fiecare zi. Acesta 

va deveni radiantă și sănătoasă, ca după cele mai bune tratamente spa. Gama 
largă de produse îți va oferi îngrijiri complete, aducând nu numai o ușurare 

pentru corp, dar și o plăcere și o relaxare pentru tine.
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de față anti-
îmbătrânire

ANTI-AGEING FACE SCRUB

Curăță și reîmprospătează efectiv 
pielea, lăsând-o mai fină și mai 
strălucitoare. Datorită cristalelor 
de corindon, exfoliază temeinic 
epiderma caloasă, asigurând efectul 
microdermabraziunii cosmetice.

 ▪ cu lemn dulce care 
uniformizează frumos 
tonul și prezintă proprietăți 
antioxidante, încetinind 
procesele de îmbătrânire a pielii

 ▪ îmbogățit cu componente 
active calmante, hidratante și 
regenerante

 ▪ pregătirea perfectă a pielii 
pentru îngrijirea ulterioară

 ▪ recomandat pentru fiecare tip 
de piele, în special pentru pielea 
uscată și matură

50 ml | 512007 | 

INGREDIENTE 
DE ORIGINE 
NATURALĂ

95%

ULEI de corp strălucitor
SHIMMERING BODY OIL

Face pielea să arate mai strălucitoare, mai mătăsoasă, moale 
și hidratată de lungă durată. Uleiul de semințe de struguri 
netezește, regenerează și hrănește pielea și, împreună cu 
vitamina E, încetinește procesele de îmbătrânire. Uleiul de 
migdale dulci își îmbunătățește flexibilitatea, prevenind apariția 
vergeturilor. Uleiul de floarea-soarelui întărește bariera lipidică 
și prezintă proprietăți normalizatoare.

 ▪ datorită particulelor de aur subliniază frumos nuanța pielii

 ▪ conține un cocktail valoros de componente de întinerire

 ▪ este absorbit rapid de piele fără a lăsa un strat uleios pe ea.

 ▪ perfect pentru fiecare tip de piele

100 ml | 512006 | 

199.90 LEI
3.998.00 LEI / 1 l

134.90 LEI
1.349.00 LEI / 1 l
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P E N T R U  C E L E  M A I  B U N E 
R E Z U LT A T E  F O L O S I Ț I  P A T R U 

P R O D U S E 

CREMĂ anti-
îmbătrânire de zi

CREMĂ anti-
îmbătrânire de noapte

ANTI-AGEING DAY CREAM

Conține aur coloidal și resveratrol din struguri roșii, care 
stimulează sinteza de colagen și elastină având grijă de 
tensiunea corectă a pielii.

 ▪ salvează pielea care necesită întindere

 ▪ netezește perfect și restabilește elasticitatea pielii

 ▪ conține unt de shea hrănitor și acid hialuronic 
hidratant

 ▪ complexul îmbogățit cu ceramidă crește rezistența 
naturală a pielii

50 ml | 512003 | 

ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Dezvoltată pentru revitalizarea pielii în timpul somnului, 
când celulele sale se divid și se regenerează mai intens. 
Datorită formulei bogate în uleiuri de jojoba, argan, 
trandafir și nucă de cocos și complexul de ceramide, 
hrănește profund pielea, restabilindu-i strălucirea 
naturală.

 ▪ netezește perfect pielea, luptând cu semne de 
îmbătrânire

 ▪ conține resveratrol din struguri roșii cu puternice 
proprietăți antioxidante

 ▪ îmbogățit cu nicotinamidă care reduce asprimea 
pielii și îmbunătățește culoarea și funcțiile barierei 
de protecție

50 ml | 512004 | 

AUR 
COLOIDAL 

UN ALIAT ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA TRECERII 
TIMPULUI

 ▪ reduce ridurile existente și împiedică formarea unora noi

 ▪ stimulează sinteza de colagen și elastină, având grijă de fermitatea și elasticitatea 
corespunzătoare a pielii

 ▪ ajută la hidratarea optimă a pielii

 ▪ facilitează pătrunderea ingredientelor active în straturile mai adânci ale pielii, 

 ▪ stimulează schimbul de microelemente în interiorul pielii, contribuind la o hrănire intensivă 
a acesteia

 ▪ restabilește strălucirea și vitalitatea naturală a pielii

 ▪ activează sistemul imunitar natural al pielii, crescând rezistența la efectele nocive ale factorilor 
externi

CREMA anti-îmbătrânire 
pentru zona ochilor

GEL tonic 
antiîmbătrânire

ANTI-AGEING EYE CREAM

Conține complex de peptide biomimetice importante 
– hexapeptidă-8 care netezește ridurile mimetice 
existente și estompează eficient formarea altora 
datorită proprietăților de relaxare dermatologice, iar 
tetrapeptida-5

 ▪ redă fermitatea, elasticitatea și netezimea pielii 
delicate din jurul ochilor

 ▪ combate semnele îmbătrânirii și oboselii

 ▪ conține bisabolol din mușețel cu proprietăți 
regenerante și calmante

 ▪ pentru aplicații dimineața și seara

20 ml | 512002 | 

ANTI-AGEING GEL TONER

Restabilește nivelul optim al pH-ului pielii, pregătindu-l 
pentru aplicarea altor produse cosmetice. Conține apă de 
trandafir care calmează și acid hialuronic hidratant.

 ▪ formulă blândă, fără alcool

 ▪ datorită consistenței unice, gelul este absorbit 
complet

 ▪ formula non-lipicioasă nu lasă o senzație neplăcută 
de strângere a pielii

 ▪ împrospătează și netezește pielea

150 ml | 512001 | 

169.90 LEI
3.398 LEI / 1 l

169.90 LEI
3.398 LEI / 1 l

149.90 LEI
7.495 LEI / 1 l

84.90 LEI
566 LEI / 1 l
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CREMĂ 
regenerant-
nutritivă  
pentru mâini

SER  
de față

EMULSIE 
demachiantă  
3 în 1

BALSAM hidratant 
pentru corp

BALSAM de corp 
anticelulitic

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

Creată ca răspuns la nevoile 
pielii uscate şi foarte deteriorate 
a mâinilor expuse permanent la 
acțiunea factorilor externi nocivi. 
Hrănește intens și catifelează pielea, 
îmbunătățește condiția unghiilor, 
oferindu-le un aspect sănătos și bine 
îngrijit.

 ▪ formulă pe bază de: beta-glucan, 
ulei de orez, ulei de ricin şi 
alantoină

50 ml | 513007 | 

FACE SERUM

Recomandat pentru uz regulat în 
locul cremei, în special dimineața și 
seara, cât și pe zonele de pe față și 
corp care necesita o atenție specială.

 ▪ hidratează intens

 ▪ recomandat pentru pielea 
sensibilă, obosită și deshidratată

 ▪ pentru toate tipurile de ten

30 ml | 513002 | 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Formulă delicată, hipoalergenică şi 
cu o textură ușoară. Şterge perfect 
machiajul, îndepărtează eficient 
impuritățile și tonifică, iar pielea ta 
rămâne netedă și hidratată.

 ▪ forța ingredientelor: betaglucan 
din ovăz, pantenol, ulei de 
migdale dulci, vitamina E, 
hidrolat de hamamelis, extract 
din petale de trandafir centifolia

 ▪ nu necesită clătire

200 ml | 513001 | 

MOISTURISING BODY BALM

Hidratează și hrănește pielea, conferindu-i fermitate și 
elasticitate.

 ▪ cu trigliceride de acid capric și acid decanoic, care 
măresc protecția pielii, hrănesc intens și previn 
pierderea de apă

 ▪ pentru fiecare tip de piele

300 ml | 513008 | 

ANTICELLULITE BODY BALM

Conține complexul unic „Anticellulite Forte”, care modelează 
silueta şi întăreşte țesuturile. Utilizat regulat, garantează 
reducerea aspectului de „coajă de portocală” a pielii.

 ▪ subțiază în mod vizibil coapsele, șoldurile, fesele și 
abdomenul

 ▪ cu extract din plante de Centella asiatica, care 
stimulează producerea de colagen și elastină, 
restabilind densitatea și elasticitatea corespunzătoare 
a pielii și prevenind formarea vergeturilor

300 ml | 513009 | 

EFICACITATEA 
β-GLUCAN

A FOST CONFIRMATĂ DE 
NUMEROASE STUDII:

 ▪ asigură pielii hidratarea optimă

 ▪ stimulează producerea de colagen, având astfel o acțiune de întinerire și anti-
îmbătrânire

 ▪ regenerează pielea uscată, calmează iritațiile, susține procesele de vindecare

 ▪ relaxează și întinde pielea, aceasta devenind elastică și netedă

 ▪ este un factor natural de protecție împotriva radiațiilor UV

54.90 LEI
1.098.00 LEI / 1 l

96.90 LEI
3.230.00 LEI / 1 l

53.90 LEI
269.50 LEI / 1 l

88.90 LEI
296.40 LEI / 1 l

64.90 LEI
216.30 LEI / 1 l
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NECTAR BODY WASH

Pielea devine moale şi parfumată, 
datorită acestui gel de duş delicat 
cu o consistență uleioasă. Nectarul 
curăță și îngrijește.

 ▪ conține extract de miere, acid 
lactic și alantoină, care asigură 
un nivel optim de hidratare a 
pielii.

 ▪ conține extract de opuntia, de 
pere și Passiflora 

220 ml | 515005 | 

Datorită proprietăților sale de hidratare și regenerare, mierea este perfectă 
pentru pielea uscată și deshidratată, hrănind-o și făcându-l mai elastic și mai 
radiant. În plus, mierea face pielea mai puțin predispusă la iritații și rezistentă 
la influența negativă a factorilor externi.

GEL DE DUŞ  
nectar pentru 
corp

SCRUB cu zahăr 
pentru corp

PUDDING  
pentru corp

SUGAR BODY SCRUB

Scrub-ul cu zahăr curăță perfect, netezește și catifelează 
intens. Redă moliciunea și fermitatea pielii. Se utilizează 
de două ori pe săptămână.

 ▪ cu ulei de argan, care protejează pielea împotriva 
uscării și îmbunătățește elasticitatea și încetinește 
procesele de îmbătrânire

 ▪ cu ulei de migdale dulci cu proprietăți de întărire, 
bogate în magneziu, potasiu, zinc și vitamine: 
complexul E, PP și B

150 ml | 515003 | 

BODY PUDDING

Asigură o hidratare profundă şi intensă a pielii, 
conferindu-i o moliciune satinată. Este un unt cu o aromă 
minunată, cu o consistență deosebit de pufoasă. Se 
întinde ușor și se absoarbe repede.

 ▪ cu ulei de migdale dulci și extract de miere, care 
hidratează perfect

 ▪ cu unt de shea, care hrăneşte pielea

130 ml | 515004 | 

ÎNGRIJIREA  
MIERII LICHIDE

64.90 LEI
295.00 LEI / 1 l

91.90 LEI
612.67 LEI / 1 l

75.90 LEI
583.85 LEI / 1 l
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NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB

Doza de miere de vitamine și uleiuri 
pentru pielea lipsită de strălucire. 
Datorită vitaminei E și soia, precum 
și a uleiului de floarea-soarelui, are 
proprietăți anti-îmbătrânire. Conține 
unt de shea care regenerează perfect 
epiderma deteriorată și o protejează 
împotriva factorilor externi nocivi.

 ▪ curăță, luminează și întinerește 
pielea

 ▪ cu ulei de migdale prevenind 
apariția vergeturilor

 ▪ se aplică de 1-2 ori pe 
săptămână

200 ml | 515006 | 

NATURAL BODY PUDDING

Cocktail zilnic de componente 
pentru un look mai tanar. Conține 
lichiu, ulei de cocos și cofeină, 
încetinind procesele de îmbătrânire 
a pielii, precum și untul de shea 
regenerant-lubrifiant. Datorită 
alantoinei și pantenolului, înmoaie 
și calmează iritațiile, accelerând 
regenerarea sa.

 ▪ hidratează și face pielea mai 
flexibilă, redându-i aspectul 
tânăr

 ▪ cu ulei de avocado care 
îmbunătățește etanșeitatea 
acestuia

 ▪ să se aplice dimineața și seara

200 ml | 515007 | 

REGELE MIERII

Se spune că mierea de Manuka este cea mai sănătoasă miere din lume – nu este 
de mirare, deoarece este o adevărată bogăție de vitamine, minerale, zaharuri 
și flavonoide de care beneficiază atât organismul, cât și pielea - hidratând-o, 
netezind-o, calmând-o și revitalizând-o. Este unic nu numai datorită proprietăților 
sale, ci și datorită modului de obținere a acestuia. Această componentă prețioasă 
se găsește în nectarul și polenul florilor copacilor de ceai care cresc numai în Noua 
Zeelandă.

SCRUB 
DE CORP  
de zahăr 
natural

PUDDING  
pentru corp 
natural

INGREDIENTE  
DE ORIGINE  
NATURALĂ

96%
INGREDIENTE  
DE ORIGINE  
NATURALĂ

99%

139.90 LEI
674.50 LEI / 1 l

139.90 LEI
674.50 LEI / 1 l
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U N  P R O D U S ,  
B E N E F I C I I  M U LT I P L E

LOȚIUNE DE CORP 
hrănește și netezește

EMULSIE PENTRU PICIOARE ȘI MÂNĂ 
se reduce uscăciunea și protejează

FAȚĂ SER 
netezește și luminează

COSMETIC DUPĂ PLAJĂ  
calmează și regenerează

MASCA DE PĂR 
hidratează intens

CREMĂ AFTERSHAVE 
calmeaza iritatii si roșeață 

FACIAL CREAM 

Perfect pentru îngrijirea zilnică 
a pielii datorită ingredientelor sale 
naturale: Sucul de aloe vera calmează 
iritațiile, stimulează regenerarea și 
sinteza colagenului; betaina de zahăr 
netezește pielea, în timp ce uleiul 
de macadamia și glicerina înmoaie și 
asigură o hidratare de lungă durată.

 ▪ conține ulei de migdale dulci 
și vitamina E pentru a încetini 
procesul de îmbătrânire

 ▪ cu extract de unt de shea 
bioactiv pentru a consolida 
bariera de protecție

 ▪ pentru utilizare dimineața și 
seara

 ▪ potrivit ca bază de machiaj

 ▪ pentru toate tipurile de piele, 
inclusiv pielea uscată și sensibilă

50 ml | 514011 | 

MULTIFUNCTIONAL GEL

Conține aproape 100% de hidratare și revitalizare 
aloe vera de la plantațiile organice din Mexic, precum 
și alantoină liniștitoare și pantenol. Este ușor de 
absorbit și nu lasă nici o peliculă uleioasă.

 ▪ perfect pentru față, corp și păr

 ▪ pentru toate tipurile de piele

 ▪ un must-have pentru fiecare make-up

 ▪ cu un parfum plăcut, proaspăt

 ▪ potrivit pentru vegani

200 ml | 514010 | 

Aloe Vera este o comoară de vitamine A, B, C și E și minerale precum zinc, 
seleniu sau cupru. Nu e de mirare, atunci, că a fost folosit în lumea medicală 
și cosmetice de secole.

CREMĂ  
facială

Multifunctional GEL

O COMOARĂ 
DE VITAMINE ȘI 
MINERALE

86.90 LEI
1738.00 LEI / 1 l

94.90 LEI
474.50 LEI / 1 kg
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SPUMĂ pentru 
spălarea feței

TONIC  
pentru față

GEL-CREMĂ 
pentru față

PEELING  
facial enzimatic

FACIAL CLEANSING FOAM

Delicată, dar eficientă și bogată 
în ingrediente de hidratare. 
Spală machiajul şi îndepărtează 
impuritățile, iar pielea ta este 
împrospătată, calmată şi perfect 
hidratată.

 ▪ foarte eficient (o doză = 
o spălare)

 ▪ perfect pentru îngrijirea zilnică

150 ml | 514009 | 

FACIAL TONER

Redă pielii pH-ul adecvat şi îi asigură 
nivelul optim de hidratare. Previne 
lucirea pielii, îi conferă moliciune, 
elasticitate şi o senzație de 
prospețime.

 ▪ cu un atomizor ușor de folosit

 ▪ nu conține alcool

150 ml | 514003 | 

FACIAL GEL-CREAM

Excepțional de delicat, se absoarbe 
rapid. Hidratează intens, hrănește, 
reface şi calmează pielea. Îi conferă 
un aspect sănătos şi proaspăt.

 ▪ cu o formulă delicată unică

 ▪ perfect înainte de aplicarea 
machiajului

50 ml | 514008 | 

ENZYMATIC  
FACIAL PEELING

O alternativă perfectă pentru exfolianții 
tradiționali. Curăță și netezeste pielea, 
făcându-o reîmproaspătatp și strălucitoare. 
Conține un extract de ananas, bogat în 
bromelină – o enzimă care exfoliază celulele 
moarte și uniformizează tonul pielii.

 ▪ regenerează și calmează datorită 
conținutului de aloe și alantoină

 ▪ cu glicerină care asigură nivelul adecvat 
de nutriție

 ▪ perfect pentru orice tip de piele, de 
asemenea pentru pielea uscată și 
deshidratată

50 ml | 514006 | 

64.90 LEI
432.67 LEI / 1 l

64.90 LEI
432.67 LEI / 1 l

59.90 LEI
1.198 LEI / 1 l

36.90 LEI
738.00 LEI / 1 l
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RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Face tenul neted și elastic, își recapătă strălucirea și 
aspectul proaspăt. Această mască de față conține aloe, 
acid hialuronic și glicerină, care asigură o hidratare de 
lungă durată și încetinește procesul de îmbătrânire.

 ▪ consistență cremoasă

 ▪ conține extracte de afine și coacăze negre, care 
oferă un efect de întinerire și elasticitatre

 ▪ cu ulei de avocado și unt de shea, care hrănesc 
pielea și îi întăresc stratul de hidrolipid

 ▪ perfect pentru toate tipurile de piele, în special 
pentru pielea uscată și deshidratată

50 ml | 514007 | 

MASCĂ peel-off 
pentru față

MASCA facială 
revitalizatoare

EMULSIE  
pentru igiena 
intimă

PEEL-OFF FACIAL MASK

Exfoliază ușor epiderma moartă, curăță perfect şi închide 
porii. Previne strălucirea pielii, îi conferă moliciune, 
elasticitate şi o senzație de prospețime.

 ▪ cu extract calmant de iasomie și extract din scoarța 
copacului Enantia chlorantha, pentru reglarea 
sebumului

 ▪ pentru ten normal, mixt sau gras

50 ml | 514002 | 

INTIMATE HYGIENE WASH

Spală delicat, asigurând o senzație de 
curățenie şi prospețime. Protejează 
echilibrul micro-florei naturale și 
menține pH-ul adecvat.

 ▪ calmează iritațiile, hidratează și 
reduce riscul de infecție

 ▪ include pompă dozatoare 
igienică

200 ml | 514005 | 

36.90 LEI
738.00 LEI / 1 l

59.90 LEI
1.198.00 LEI / 1 l

44.90 LEI
224.50 LEI / 1 l
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MASCĂ DE PĂR
HAIR MASK

Această mască de păr hrănește, întărește și protejează părul, lăsându-l neted, strălucitor și moale la atingere. 
Conține gel de aloe vera provenit din plantații organice din Mexic, precum și proteine de ovăz, care vă hidratează 
și regenerează părul. Are o formulă ușoară și un parfum plăcut.

200 ml | 514012 | 

CONȚINE GEL DE ALOE
DIN PLANTAȚII ORGANICE

N O U

91.90 LEI
459.50 LEI / 1 l
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CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL

Previne răspândirea bacteriilor pe suprafața mâinilor, 
ajutând la protejarea acesteia. Acesta conține extract de 
aloe, precum și pantenol, care are efect de îngrijire.

 ▪ curăță mâinile fără a utiliza apă

 ▪ ideal pentru exterior – pentru călătorii, muncă sau 
o plimbare

50 ml | 501022 | 

SĂPUN solidGEL DE MÂINI 
antibacterian SOAP BAR

Abundența spumei curăță perfect întregul corp. Conține 
ulei de avocado bogat în vitamine, acizi grași nesaturați și 
aminoacizi.

 ▪ cu un parfum plăcut, delicat

 ▪ cu glicerină hidratantă și unt de shea hrănitor

 ▪ cu ulei de măsline care face pielea mătăsoasă și 
netedă

 ▪ nu conține coloranți

100 g | 501021 | 

GEL DE DUȘ 
complete care

BALSAM DE 
CORP intens 
hidratant

CREMĂ 
universală

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

Curăță perfect corpul, lăsând 
o senzație de finețe. Este 
recomandat pentru orice tip de piele, 
chiar și pentru pielea copiilor cu 
vârsta de peste 3 ani. Conține ulei de 
migdale, care previne deshidratarea 
pielii, hidratează intens și netezește. 
Adaosul de pantenol și alantoină are 
o acțiune calmantă.

 ▪ face o spumă ușoară şi conține 
agenți delicați de curățare

 ▪ conține pantenol și alantoină cu 
proprietăți calmante

250 ml | 501002 | 

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

Formula bogată a lotiunii, care 
include ulei de migdale, ulei de 
nucă de cocos, pantenol, alantoină 
și bisabolol, hidratează și hrănește 
pielea în profunzime. Netezește 
perfect pielea aspră și uscată, 
făcând-o moale și mătăsoasă.

 ▪ datorită formulei atent 
selecționate, pielea absoarbe 
imediat loțiunea asigurând astfel 
comfort și hidratare

 ▪ are un efect calmant și 
hidratant și protejează pielea de 
deshidratare

250 ml | 501003 | 

COMPLETE CARE CREAM

Datorită formulei sale unice, este 
potrivită pentru toate tipurile de 
piele, atât pentru cea sensibilă cât 
și pentru copiii cu vârsta de peste 
3 ani. Formează un film delicat de 
protecție, iar ingredientele conținute 
hidratează optim și netezesc pielea 
feței, a corpului și a mâinilor.

 ▪ conține ulei de cocos și de 
avocado, care consolidează 
bariera de protecție a pielii

 ▪ cu pantenol și alantoină, 
care calmează și au o acțiune 
antiinflamatoare

 ▪ conține complexul de vitamine C 
și E, care încetinește procesul de 
îmbătrânire

30 ml | 501001 | 

49.90 LEI
998.00 LEI / 1 l

19.90 LEI
199.00 LEI / 1 kg

54.90 LEI
219.60 LEI / 1 l

49.90 LEI
1.664 LEI / 1 l

64.90 LEI
259.60 LEI / 1 l
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SER CALMANT 
PENTRU FAȚĂ 
Complete Care

SPRAY 
DEZINFECTANT 
INSTANT

SOOTHING FACE SERUM 
COMPLETE CARE

Ser calmant pentru față care previne efectele 
negative ale purtării frecvente de măști de 
protecție - calmează pielea și susține lupta 
împotriva imperfecțiunilor pielii. Conține o 
lipopeptidă biomimetică inovatoare și extract 
organic de pennywort asiatic cu proprietăți 
antiinflamatorii unice, precum și prebioticul 
natural Biolin P, care restabilește echilibrul 
și imunitatea pielii. Uleiul de semințe de 
struguri și vitamina E întăresc stratul lipidic, 
hrănesc, netezesc și elasticizează, în timp 
ce propandiolul, trehaloza și squalanul 
hidratează intens. În plus, niacinamida reduce 
formarea leziunilor acneice și luminează 
tenul. 

40 ml | 501026 | 

N O U

N O U

Spray dezinfectant instant cu aloe 
vera și vitamina E. Nu numai că oferă 
igienă pentru piele, dar și hidratare 
și răcorire.

 ▪ formulă cu uscare rapidă, fără 
reziduri lipicioase

 ▪ dezinfectează eficient în fiecare 
zi articolele și echipamentele 
sportive

 ▪ măștile de protecție

Instrucțiuni de utilizare: pulverizați 
pe un obiect de la o distanță de 
15-20 cm și ștergeți-l după câteva 
secunde.

100 ml | 501027 | 

65,90 LEI
1627.250 LEI / 1 l

65,90 LEI
659.00 LEI / 1 l
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SMOOTHING HAND PEELING

Dăruiește mâinilor tale o terapie prin care vor deveni mai 
moi și mai hidratate. Datorită perlitei vulcanice și a pudrei 
de coajă de nucă, peelingul va exfolia încet pielea moartă, 
stimulând regenerarea.

 ▪ îndepărtează perfect chiar și cea mai uscată și 
crăpată piele a mâinilor,

 ▪ pregătește în mod ideal pielea mâinilor pentru mai 
multe tratamente de îngrijire

 ▪ cu pantenol, alantoină și trigliceride cu proprietăți 
calmante

100 ml | 501005 | 

CREMĂ de mâini 
hidratantă

PEELING calmant 
pentru mâini

NOURISHING HAND CREAM

Datorită formulei sale bogate, această cremă 
îmbunătățește vizibil starea mâinilor. Combinația de 
uree și glicerină asigură o hidratare intensă și durabilă. 
Mai mult decât atât, conține ulei de migdale dulci și unt 
de shea, care au proprietăți excepționale de hrănire, 
regenerare și uleioase.

 ▪ se răspândește ușor

 ▪ cu pantenol și alantoină care calmează pielea 
crăpată

 ▪ lasă o peliculă delicată de protecție care previne 
uscarea pielii 

100 ml | 501004 | 

SER regenerant  
pentru mâini
REGENERATING HAND SERUM

Datorită formulei sale bogate, concentrate oferă o îngrijire 
excelentă pentru mâinile tale. Conține gel de aloe vera, unt de 
shea, ulei de măsline, glicerină și alantoină, care hidratează și 
hrănesc fantastic pielea, îmbunătățind vizibil starea acesteia.

 ▪ salvare pentru mâini deteriorate și uscate

 ▪ se absoarbe rapid, fără a lăsa o peliculă uleioasă

 ▪ calmează eficient pielea după dezinfectarea mâinilor cu 
produse alcoolice

 ▪ testat dermatologic

100 ml | 501025 | 

97IN
G

RE
DIE

NTE DE ORIGINE NATURALĂ

57.90 LEI
579.00 LEI / 1 l

27.90 LEI
279.00 LEI / 1 l 29.90 LEI

299.00 LEI / 1 l
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Ureea este unul din ingredientele cheie ale FNH – factorului natural de hidratare 
– din piele și un humectant excelent, adică o substanță de reținere a apei, al cărei 
conținut scade odată cu vârsta în corpul uman. O concentrație mare, de zece 
procente de uree în crema Ultra hidratantă de tălpi are, de asemenea, efecte 
keratolitice – facilitează exfolierea stratului bătătorit al pielii prin înmuiere și 
uniformizare, și îmbunătățește permeabilitatea acestuia, ceea ce permite o mai 
bună absorbție altor substanțe active din produs. Puteți merge prin viață cu 
încredere cu astfel de picioare hidratate și netede.

TRATAMENT

CREMĂ ultra hidratantă 
pentru tălpi

ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Hidratează puternic chiar și pielea de picior foarte uscată. 
Datorită ingredientelor sale de înmuiere și uniformare, 
este aliatul perfect în rutina de îngrijire a pielii pentru 
călcâie crăpate. Dacă este utilizat în mod sistematic, 
reduce epiderma îngroșată.

 ▪ cu un conținut ridicat de uree

 ▪ cu ceară de albine hrănitoare, unt de shea și

 ▪ ulei de macadamia

 ▪ face pielea tălpii catifelată și fină din nou

75 ml | 501020 | 

SCRUB  
exfoliant pentru tălpi

SOFTENING FOOT SCRUB

Acesta îndepărtează în mod eficient pielea bătătorită. 
Datorită conținutului de alantoină și glicerină, se 
netezește vizibil și catifelează pielea aspră și uscată 
a tălpii. Untul de Shea și vitamina E, cu calitățile lor 
hidratante, îi vor reda un aspect sănătos.

 ▪ dezvoltat pentu exfoliere, granule naturale din 
sâmburi de caise, nuc și coajă de migdale

 ▪ cu un extract revigorant și relaxant de mentă de apă 
sălbatică

75 ml | 501017 | 

SPRAY antiperspirant 
pentru tălpi
REFRESHING ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

Dezvoltat pe baza de ulei de lemongrass revigorant. Acesta 
are grijă de pielea expusă la bacterii si ciuperci. Excelent 
pentru uz zilnic.

 ▪ reduce transpirația

 ▪ previne mirosuri neplăcute

 ▪ asigură o prospețime îndelungată

 ▪ nu conține alcool

 ▪ nu conține ingredinte de origine animală

150 ml | 501019 | 

CREMĂ  
exfoliantă pentru tălpi
EXFOLIATING FOOT PEEL

Datorită acizilor AHA/BHA regenerează perfect epiderma 
deteriorată și un complex bogat de ingrediente naturale, 
ureea și alantoina hidratează și reconstruiește pielea. 
Datorită unei formule speciale, reglează intensitatea 
tratamentului la nevoile individuale ale pielii.

 ▪ elimină eficient calusurile

 ▪ contine extracte de miere, opuntia, pere, fructul 
pasiunii, lămâie, struguri și ananas

 ▪ lasă picioarele perfect netede

 ▪ utilizați o dată pe lună

2 × 20 ml | 501024 |

57.90 LEI
1447.50 LEI / 1 l

36.90 LEI
246.00 LEI / 1 l

33.90 LEI
452.00 LEI / 1 l

32.90 LEI
438.44 LEI / 1 l
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BALSAM pentru părul 
uscat și deteriorat

DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Compoziția concentrată de ingrediente active va reda 
strălucire părului. Formula unică ajută la regenerarea 
părului deteriorat, oferindu-i un aspect frumos și sănătos. 
Datorită formulei cremoase,bogate în ingrediente active, 
cum ar fi pantenolul sau hialuronatul de sodiu, hidratează 
profund și regeneră părul, protejându-l de uscarea 
mecanică.

 ▪ untul de shea extrem de valoros hrănește intens 
părul, făcându-l neted și strălucitor,

 ▪ se îndepărtează prin clătire,

 ▪ pentru rezultate mai bune vă recomandăm să 
folosiți împreună cu Șamponul pentru păr uscat și 
deteriorat.

180 ml | 501015 | 

ȘAMPON  
pentru păr lipsit 
de volum

VOLUME SHAMPOO

Formula special dezvoltată de 
șampon, bazată pe ingrediente 
active de înaltă calitate crește vizibil 
volumul părului. Compoziția atent 
selectată include pantenol, care 
îmbunătățește hidratarea părului 
și un derivat de proteine din grâu 
– o componentă care dă volum, 
lăsând părul mătăsos.

 ▪ extractele valoroase de plante 
curăță și calmează pielea 
scalpului

 ▪ ingredientele active au fost 
selectate astfel încât să 
contracareze electrizarea 
părului, să faciliteze pieptănarea, 
făcându-l mătăsos

230 ml | 501010 | 

ȘAMPON  
pentru păr vopsit

ȘAMPON pentru păr uscat 
și deteriorat

COLORED HAIR SHAMPOO

Culoare intensă și profundă pentru 
un timp îndelungat? Da. Datorită 
compoziției ingredientelor selectate 
cu atenție, șamponul hrănește 
perfect părul, împiedicându-l să se 
usuce. Extractul de ginkgo conținut 
întărește părul, iar filtrul UV îl 
protejează de efectele negative ale 
luminii solare, inclusiv de estomparea 
culorii.

 ▪ datorită conținutului de proteine 
din lapte, părul este extrem 
de moale la atingere și ușor de 
modelat,

 ▪ lasă parul strălucitor și sănătos

230 ml | 501013 | 

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Dedicat părului care are nevoie de regenerare intensivă. 
Ingredientele selectate meticulos, cum ar fi sucul 
de frunze de aloe, glicerolul, hialuronatul de sodiu, 
hidratează perfect părul. Formula special dezvoltată 
facilitează pieptănarea și, de asemenea, împiedică 
electrizarea și ruperea părului.

 ▪ restaurarea rapidă și intensivă a părului deteriorat 
prin vopsire, uscare sau îndreptare,

 ▪ combinația unică de ingrediente active vă face părul 
incredibil de moale, mai fin și mai elastic

230 ml | 501013 | 

ȘAMPON  
pentru bărbați

MEN’S SHAMPOO

Șampon creat pentru îngrijirea zilnică 
a scalpului și părului bărbaților. 
Conține keratină care ajută la 
întărirea și reconstruirea structurii 
părului, protejându-l de efectele 
negative ale factorilor externi.

 ▪ ingrediente precum pantenolul 
și cele bogate în ulei de argan și 
vitamina E, împiedică uscarea 
părului, hrănindu-l în profunzime

230 ml | 501011 | 

31.90 LEI
138.69 LEI / 1 l

31.90 LEI
138.69 LEI / 1 l

31.90 LEI
138.69 LEI / 1 l

31.90 LEI
138.69 LEI / 1 l

29.90 LEI
166.20 LEI / 1 l
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PASTĂ DE DINȚI  
pentru albire

PASTĂ DE DINȚI  
pentru protecția gingiilor

PASTA  
pentru dinți sensibili

APĂ DE GURĂ  
cu gust ușor de mentă

WHITENING TOOTHPASTE

Uimește-i pe alții cu un zâmbet frumos, plin de lumină. 
Datorită ingredientelor active perfect selectate, în mai 
puțin de două săptămâni, pasta de dinți restabilește în 
mod vizibil albitatea naturală a dinților.

 ▪ elimină decolorarea cauzată de consumul anumitor 
produse -cafeaua sau ceaiul – și fumatul,

 ▪ rețetă bogată, care include fluorura de sodiu, care 
mineralizează efectiv smalțul, întărindu-l și reducând 
riscul apariției cariilor dentare,

 ▪ dinții sunt mai albi după două săptămâni de utilizare,

 ▪ destinat adulților

75 ml | 501008 | 

GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Datorită formulei noastre specializate dezvoltate de experți, această 
pastă de dinți oferă suport complex pentru persoanele cu gingii 
sensibile. Formula delicată funcționează eficient pentru a curăța dinții, 
prevenind acumularea plăcii.

 ▪ acțiune triplă: calmează gingiile iritate, le regenerează și 
protejează împotriva micro-daunelor,

 ▪ este o profilaxie excelentă a parodontitei,

 ▪ destinat adulților

75 ml | 501007 | 

SENSITIVE TOOTHPASTE

Reduce senzația neplăcută asociată cu tubulii dentari 
expuși. Este o soluție perfectă pentru problema dinților și 
gingiilor sensibile.

 ▪ reduce disconfortul resimțit în timpul consumului de 
alimente și lichide

 ▪ formula delicată a pastei protejează dinții sensibili, 
ajutând în același timp la menținerea gingiilor 
puternice

 ▪ destinat adulților

75 ml | 501006 | 

MILD MINT MOUTHWASH

Datorită formulei sale extrem de specializate, această apă de gură 
adaugă elementul perfect de finisare pentru îngrijirea zilnică a dinților 
și gingiilor. Aceasta abordează în mod eficient locurile care sunt dificil 
de atins cu periuța de dinți, ajutându-vă să aveți grijă perfectă de 
igiena dumneavoastră orală. Aroma ușoară de mentă vă oferă un 
sentiment curat, proaspăt și o respirație revigorată de lungă durată. Nu 
conține coloranți artificiali.

 ▪ previne acumularea plăcii-una dintre principalele cauze ale 
cariilor, parodontozei și a plăcii dentare

 ▪ reîmprospătează respirația pentru o perioadă lungă de timp,

 ▪ nu conține alcool,

 ▪ destinat adulților

500 ml | 501009 | 

D I M I N U E A Z Ă 
E F I C I E N T 

D I S C O F O R T U L 
C A R E  A P A R E 

Î N  T I M P U L 
C O N S U M U L U I 
D E  P R O D U S E 

C A L D E  Ș I  R E C I

R E S T A B I L E Ș T E 
A L B U L  N A T U R A L 

A L  D I N Ț I L O R  D U P Ă 
D O U Ă  S Ă P T Ă M Â N I 

D E  F O L O S I R E
O  F O R M U L Ă  U N I C Ă , 

T R A N S P A R E N T Ă , 
F Ă R Ă  C O L O R A N Ț I 

A R T I F I C I A L I  Ș I 
A L C O O L

3  Î N  1  A C Ț I U N E 
T R I P L Ă 

P E N T R U  G I N G I I 
S Ă N Ă T O A S E : 
C A L M E A Z Ă , 

R E G E N E R E A Z Ă ,
P R O T E J E A Z Ă

31.90 LEI
425.40 LEI / 1 l

31.90 LEI
425.40 LEI / 1 l

36.90 LEI
73.80 LEI / 1 l

31.90 LEI
425.40 LEI / 1 l
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SPUMĂ  
de ras pentru femei
SHAVING FOAM FOR WOMEN

Creată special pentru pielea delicată a femeilor. După folosire, 
pielea rămâne moale și plăcută la atingere. Înmoaie eficient 
părul, asigurând o îndepărtare ușoară și cu exactitate a acestuia.

 ▪ îmbogățită cu alantoină, care calmează și reduce riscul de 
înroșire

 ▪ ideală atât pentru picioare, cât și pentru zonele delicate 
precum axilele sau bikini

 ▪ parfum plăcut PURE 18 

250 ml | 516018 |

LOȚIUNE 
după ras

BALSAM 
după ras

SPUMĂ 
de ras

AFTERSHAVE 

Loţiunea după ras, intens parfumată, 
este punctul culminant al unui 
bărbierit perfect. Mentolul oferă 
o răcorire plăcută.

 ▪ cu alantoină, care elimină 
senzația de strângere şi 
calmează pielea

100 ml 

AFTERSHAVE BALM

Conține ingrediente cu efect de 
calmare și de hidratare a pielii feței 
după ras. Se absoarbe cu ușurință, 
lăsând o senzație de confort pe tot 
parcursul zilei.

 ▪ cu ulei nutritiv de macadamia

 ▪ cu pantenol regenerant

50 ml 

SHAVING FOAM

Consistența adecvată a spumei 
cremoase înmoaie în mod eficient 
părul dumneavoastră făcând 
procesul de bărbierit mai ușor.

 ▪ asigură un bărbierit precis și 
confortabil

 ▪ cu extract de mentă revigorantă

 ▪ cu aroma revigorantă 
a parfumului PURE 134 

250 ml | 516134 | 

AROME DISPONIBILE: 
52 (509052)   | 134 (509134)    
199 (509199)

AROME DISPONIBILE: 
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)

47.90 LEI
191.60 LEI / 1 l

34.90 LEI
349.00 LEI / 1 l

36.90 LEI
738.90 LEI / 1 l

47.90 LEI
191.60 LEI / 1 l



Exprimă-te

Machiajul este cunoscut încă din antichitate. Acesta joacă multe roluri diferite 
față de natura în schimbare a femeilor. Uneori, vă ajută să vă evidențiați 

frumusețea și să adăugați încredere, alteori este folosit pentru a crea 
o imagine complet nouă, care să corespundă dispoziției și circumstanțelor. 
Datorită produselor cosmetice fantastice Federico Mahora, machiajul tău 

va fi în concordanță cu ultimele tendințe. Nu vă fie teamă să experimentați 
– jucați-vă cu culorile și transformați rutina de aplicare a machiajului în 

distracție.

Culorile produselor de machiaj au caracter ilustrativ. Nuanțele reale pot diferi ușor de cele prezentate în imagini. Ele depind de 
lumină, de calitatea imprimării și de setările monitorului.
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GALBEN NEON 
- FLUORESCENT
FAȚA ȘI CORPUL
VOPSEȘTE CU  
PENSULĂ

21

PALETTE 
UV Neon

N O UN O U

UV NEON BRIGHTS PALETTE

Paleta UV Neon este un produs incredibil, 
tentant cu vopsele corporale care strălucesc sub 
lumina UV. Creați un machiaj de festival datorită 
formulei speciale închisă în 5 culori unice. 
Nuanțele foarte pigmentate vor acoperi perfect 
Corpul iar intensitatea culorii durează multe ore. 
Varietatea de culori vă va permite să creați un 
machiaj unic, adăugând un pic de nebunie. Paleta 
UV Neon este un produs fabricat din ingrediente 
ecologice.

1,1 g x 10 PINK  
606088 | 

1

YELLOW  
606087 | 

2

Culoarea pigmenților obișnuiți depinde doar de lumina reflectată, dar pigmenții 
fluorescenți, neon, combină fenomenele de emisie a luminii cauzate de lumina ultravioletă 
și lumina vizibilă reflectată. Este posibil să obțineți culori vii cu efecte luminoase puternice, 
luminozitate și saturație. Culori foarte concentrate emit lumină vizibilă sau invizibilă ca 
urmare a acțiunii luminii cu lungime de undă scurtă. Porțiunea colorată trebuie expusă la o 
lampă UV sau la o diodă cu lumină ultravioletă pentru a oferi un efect special și strălucitor. 
Cea mai importantă caracteristică a culorilor fluorescente este că strălucesc, sunt vii și se 
observă mult mai repede decât culorile obișnuite.

CARACTERISTICI

 ▪ Această vopsea de corp neon este accesoriul perfect pentru a condimenta petreceri, 
festivaluri, seri, îmbrăcatul, ieșiri cu prietenii, cluburile cu lumină UV

 ▪ Fiecare paletă conține o selecție de culori curcubeu în diferite saturații și nuanțe: roșu, 
portocaliu, galben, verde, albastru, violet, roz

 ▪ Pentru adulți, adolescenți și copii

 ▪ Pigmenții de culoare care reacționează la razele UV sunt netoxici și neradioactivi

 ▪ Nuanțele UV sunt formate din substanțe care nu dăunează mediului sau sănătății 
utilizatorului (pot fi folosite chiar de copii)

 ▪ Pigmenții UV nu își pierd proprietățile de culoare și intensitatea în timp. Pigmenții 
prezintă culori vii, efecte fluorescente puternice, acoperire bună și particule fine 
excelente

 ▪ Se îndepărtează ușor cu apă și săpun

 ▪ Raport calitate-preț excelent, deoarece un pic de vopsea acoperă mult

 ▪ Nuanța conține: aproximativ 1,1 g

TIP

Vopseaua se aplică cel mai frecvent cu degetele, dar poate fi aplicată și cu pensule 
sau bureți. Fără limite!

Vopselele neon strălucitoare pentru corp se bazează pe pigmenți fluorescenți. Sunt 
pulberi într-o stare fină, cu o culoare distinctă și particule fine. Cu toate acestea, 
pentru a obține efectul luminos, suprafața pigmentată trebuie expusă la o lampă 
UV sau o diodă cu lumină ultravioletă. Deoarece cea mai mare parte a strălucirii pe 
care o vedem se reflectă de fapt. Cu cât culoarea fundalului este mai strălucitoare, 
cu atât strălucirea apare mai luminoasă. Este bazat pe emisia undelor de lumină 
printr-o moleculă sau atom, pentru care fosforii sunt responsabili. Prin urmare, 
fluorescența este clasificată ca fotoluminescență. Lumina este emisă numai atunci 
când pigmentul este expus la raze. Când astfel de raze nu mai sunt emise, efectul 
dispare instantaneu. Culoarea rămâne vie, dar fără efect de strălucire.

UȘOR DE FOLOSIT
 ▪ Folosind mișcări circulare, cu 

ajutorul apei și al unei pensule, 
slăbiți stratul superior al culori 
pentru a obține un amestec 
omogen, cremos și un aspect 
neted

 ▪ 3. Aplicați mai multe straturi 
pe piele pentru cea mai bună 
strălucire sub lumină UV

 ▪ Îndepărtați ușor cu săpun și apă

EFECTE

Exprimați culori clare și frumoase:

 ▪ La lumina zilei – culori neon

 ▪ În întuneric – fără strălucire

 ▪ În întuneric cu lumină UV – 
VIBRANT + Bright + Neon UV 
Glow

249.90 LEI
2271.81 LEI / 100g l
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Pudra minerală este un produs cosmetic care combină puterea mineralelor 
și vitaminelor. Când se aplică pe piele, transformă fața în una frumoasă și 
uniformă. Este ușor de aplicat și foarte eficient. Cel mai bun în lupta împotriva 
imperfecțiunilor sau producției excesivă de sebum, lăsând un finisaj elegant, mat 
pe piele.

Bake It Setting  
POWDER

BAKE IT SETTING  
POWDER

Pudra Bake It camuflează perfect 
imperfecțiunile și oferă un finisaj catifelat de 
lungă durată. Reflectă ușor lumina, făcându-l 
ideal pentru conturarea feței folosind tehnica 
de bake it. Nuanța universala se potrivește 
oricărei culori a pielii. Cu un puf sau perie, 
aplicați pe întreaga față sau aplicați un strat 
gros pe zonele care necesită iluminare. Se 
lasă câteva minute, apoi se îndepărtează 
excesul.

6,6 g | 602027 | 

Bamboo  
POWDER

HD Effect Mineral 
POWDER

BAMBOO POWDER

Pulberea Bamboo Matte cu o formulă transparentă oferă 
un finisaj perfect. Maschează bine semnele oboselii și 
toate imperfecțiunile. Extractul de lăstar de bambus 
absoarbe sebumul, oferind un efect mat de lungă durată. 
Cu un puf sau o perie, aplicați pe întreaga față sau pe 
zonele selectate, cum ar fi zona T.

3,3 g | 602028 | 

HD EFFECT MINERAL POWDER

Pudra minerală HD Effect. Netezește perfect pielea și 
garantează un finisaj perfect pentru machiaj. Formula 
transparentă, îmbogățită cu ulei de jojoba este potrivită 
pentru toate culorile pielii. Cu un puf sau o perie, aplicați 
pe toată fața.

4,3 g | 602029 | 

N O U

N O U

N O U

85.90 LEI
2603.03 LEI / 100g l

85.90 LEI
1997.67 LEI / 100g l

85.90 LEI
1301.51 LEI / 100g l



FA
ȚĂ

 

FA
ȚĂ

  

125124

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Emulsia cremoasă în nuanță bej conferă pielii un aspect frumos, sănătos, 
uniformizând ușor culoarea. Netezește perfect tenul, asigurând în același timp 
protecție împotriva efectelor nocive ale razelor UV.

 ▪ cu o textură incredibil de ușoară ` nu se acumulează în riduri, nu încărcă

 ▪ și nu usucă pielea

 ▪ îmbogățită cu apă de mușețel, extracte de aloe și gălbenele

 ▪ parfum plăcut 

30 ml | 601312 | 

SILICONE BASE

Prelungește durabilitatea machiajului. 
Matifiază și asigură un aspect proaspăt 
pentru mai mult timp. Datorită bazei, pielea 
devine netedă, iar porii și ridurile fine mai 
puțin vizibile.

 ▪ conține complexul de vitamine C și E, 
care are o acțiune antioxidantă

 ▪ este recomandată pentru tenul care 
necesită să fie mat, cu tendințe de 
lucire. 

15 ml | 601301 | 

A  S E  A P L I C A  C A  B A Z Ă 
P E N T R U  M A C H I A J  S A U 

C A  P R O D U S  I N D I V I D U A L

M A T I F I A Z Ă  S I 
N E T E Z E Ș T E 

I M P E R F E C Ț I U N I L E

VEGAN FRIE
ND

LY

HIGH PROTECTI
O

N

BAZA MULTIFUNCȚIONALĂ 
de machiaj spf 30

BAZĂ  
din silicon

6 PAȘI  
pentru un ten perfect

PAS 1

BAZA DE MACHIAJ
 ▪ pentru un look reușit și rezistent

PAS 4

PUDRĂ
 ▪ matifiază tenul

 ▪ fixează machiajul

PAS 2

FOUND DE TEN
 ▪ uniformizează tonul pielii

 ▪ protejează pielea

PAS 5

KIT DE CONTUR
 ▪ modelează și accentuează 

trăsăturile feței tale

PAS 3

CORECTOR
 ▪ ascunde imperfecțiunile pielii tale

PAS 6

ILUMINATOR
 ▪ conferă pielii un aspect radiant și 

sănătos

70.90 LEI
2360.00 LEI / 100 ml 69.90 LEI

4.660 LEI / 1 l
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IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Creează un finisaj semi-mat și 
un aspect perfect, fără senzația 
de mască, pentru o perioadă 
incredibil de lungă de timp. Datorită 
consistenței ușoare și mătăsoase, 
se distribuie cu precizie. Conține 
vitamine valoroase, precum vitamina 
B3 și E.

 ▪ rezistent la umiditate

 ▪ acoperă toate imperfecțiunile

 ▪ uniformizează culoarea pielii

 ▪ cu un grad ridicat de pigmentare

 ▪ foarte eficient – acoperă 
uniform și matifiază delicat 
chiar și prin aplicarea unui strat 
subțire 

30 ml

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Acesta acoperă în mod subtil 
imperfecțiunile și echilibrează 
nuanța tenului. Acesta garantează 
un aspect perfect, tineresc și natural, 
fără efectul de mască. Datorită 
consistenței sale ușoare, lichide, se 
intinde foarte ușor.

 ▪ previne lucirea pielii

 ▪ oferă un efect de ‘’focalizare 
moale’’

 ▪ oferă un efect vizibil de lifting

 ▪ nu conține ingrediente derivate 
din animale 

30 ml

I D E A L  P E N T R U  F I E C A R E  T I P  D E  T E N P E R F E C T  P E N T R U  T E N U L  M A T U R
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 | 

EFECTUL DE 
ESTOMPARE

FORMULĂ DE LUNGĂ 
DURATĂ, REZISTENTĂ 
LA UMIDITATE

Denumit și efectul de ’’focalizare moale’’ este un termen binecunoscut în domeniul 
fotografiei. Acesta vă permite să neteziți toate contururile ascuțite și să estompați 
imaginea din fotografie, astfel încât, fața modelului să arate impecabilă și perfect 
netedă. În lumea produselor cosmetice, același efect oferă rezultate similare 
impresionante. Datorită ingredientelor cu proprietăți optice unice, creează un strat 
pe suprafața pielii, care reflectă și difuzează ușor lumina, mascând imperfecțiunile 
acesteia.

 ▪ perfectă pentru zilele toride

 ▪ recomandat persoanelor active din punct de vedere fizic

 ▪ vă permite să vă bucurați de un aspect perfect chiar și în timpul 
antrenamentului

 ▪ ideal pentru ieșirile de lungă durată 

FOND DE TEN  
ideal cover effect

FOND DE TEN 
LIFTING  
cu efect de estompare

104.90 LEI
3.496.67 LEI / 1 l

104.90 LEI
3.496.67 LEI / 1 l
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SPRAY 
pentru fixarea 
machiajului
MAKE UP SETTING SPRAY

Formează un strat invizibil şi delicat, care 
protejează machiajul. Fără senzația de 
vâscozitate şi fără să strângă.

 ▪ împrospătează tenul şi îi redă strălucirea 
pe parcursul zilei

 ▪ sub formă de spray pulverizant, cu efect 
hidratant 

100 ml | 609003 | 

ILUMINATOR LICHID glowing drops 3D liquid
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Luminează instant și îi oferă o tenului o radiere naturală. Este rezistent şi nu încarcă tenul. Are o textură lichidă și mătăsoasă. Nu 
lasă pete și nu încarcă tenul.

 ▪ oferă un aspect fenomenal proaspăt și strălucitor

 ▪ întinerește optic pielea și reduce semnele de oboseală

 ▪ perfect pentru machiaj folosind tehnica de strobare

 ▪ cu o formulă care conține ulei de germeni de grâu și betaină

 ▪ pentru aplicarea țintită pe diferite părți ale feței și corpului

 ▪ poate fi aplicat atât dedesubt, cât și local, pe fundație sau amestecat cu acesta imediat înainte de aplicare

 ▪ cu o pipetă pentru dozare convenabilă

 ▪ nu conține ingrediente derivate din animale

10 ml | 601311 |

Îți va ilumina fruntea

Face ochii să pară mai 
mari

Face ochii mai luminoși

Evidențiază pomeți

Face nasul să pară mai 
subțire 

Face buzele să pară mai 
volptoase

Iți va accentua bărbia și 
mări buzele

CUM SE APLICĂ TEHNICA DE MACHIAJ STROBING
54.90 LEI
5.490 LEI / 1 l

51.90 LEI
5.190.00 LEI / 100 ml
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Eyebrow  
POMADE

EYEBROW POMADE

Sprâncenele bine accentuate sunt 
baza unui machiaj perfect. Cu doar 
câteva aplicări de pensulă, puteți 
evoca sprâncenele conturate într-o 
nuanță perfectă și potrivită. Formula 
satinată asigură o aplicare ușoară, 
finisaj mat și durabilitate de până la 
12 H.

2,5 g

MEDIUM BROWN  
607043 | 

DARK BROWN  
607044 | 

1

2 2

1

N O U

N O U

97.90 LEI
3916 LEI / 100g l
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Fard de pleoape 
sub formă 
de cremă      
LONG-LASTING  
SPARKLE
LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Lasă o strălucire fermecătoare, 
intensă pe pleoape. Datorită 
consistenței de pudră cremoasă, este 
ușor de aplicat și nu se acumulează 
în ridurile tenului.

 ▪ extrem de eficient și de durată, 
rezistând chiar întreaga zi

 ▪ se solidifică rapid pe pleoape, 
oferindu-le

 ▪ o strălucire uimitoare

 ▪ nu se lipește și nu se desprinde

3.5 g

VEGAN FRIE
ND

LY

1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 

Gradează saturația culorii aplicând straturi succesive Luați o cantitate mică de fard cu degetul și răspândiți-o pe pleoape
DISTREAZĂ-TE 
PRIN CREAREA 
MACHIAJELOR

BUCURĂ-TE DE 
O APLICARE UȘOARĂ

82.90 LEI
23.685.70 LEI / 1 l
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LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Încântă cu un aspect șarmant și 
o privire pătrunzătoare. Aplicați 
creionul pe linia ochiului pentru 
a lărgi și ilumina optic, eliminând 
semnele de oboseală.

 ▪ rezistență deosebită - până la 
12 ore

 ▪ folosiți-l pentru a accentua 
forma ochilor, conferindu-le un 
aspect odihnit.

 ▪ este extrem de durabil și nu se 
întinde

 ▪ are o ascuțitoare practică, 
încorporată,

 ▪ testat oftalmologic.

0.33 g

LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE 
PENCIL

Un machiaj expresiv și incredibil 
de rezistent? De acum înainte 
este posibil. Poți desena atât 
linii groase cât și subțiri cu 
o precizie exactă. Se potrivește 
machiajului de zi și de seară.

 ▪ se păstrează pe față până la 
12 ore fără să se întindă

 ▪ datorită texturii moi, 
catifelate, se aplică perfect

 ▪ mecanismul automat, cu 
sistem automat de ascuțire, 
facilitează machiajul rapid 
și precis

 ▪ gamă largă de culori – vei 
alege cu siguranță ceva 
care ți se potriveșt

 ▪ testat oftalmologic

0.31 g

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

CREION KAJAL  
de lungă-durată pentru ochi

CREION AUTOMAT 
DE OCHI  
de lungă durată

efect: MĂREȘTE OCHII, 
ASPECT ODIHNIT

re
zis

te
nt

 la
 ap

ă

efect: PRIVIRE PROFUNDĂ 
HIPNOTIZANTĂ

re
zis

te
nt

 la
 ap

ă

34.90 LEI
105.758.00 LEI / 1 kg

36.90 LEI
119.032.00 LEI / 1 kg
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AUTOMATIC BROW PENCIL

Subliniază forma sprâncenelor şi le 
îngroașă vizual.

 ▪ asigură o culoare profundă, 
durabilă și un

 ▪ efect natural

 ▪ echipat, la bază, cu o ascuțitoare 
practică

0.31 g

DIAMOND EYE PENCIL 

Conține particule strălucitoare ca diamantul, care conferă 
strălucire ochilor.

 ▪ în stil glamour

 ▪ rezistent la apă

0.34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

F O L O S I Ț I 
B U R E T E L E 

D E  A P L I C A R E 
I N C L U S  P E N T R U 

U N  E F E C T 
S M O K Y  E Y E S

CREION AUTOMATIC 
pentru sprâncene

CREION DIAMOND 
pentru conturul ochilor

30.90 LEI
99.677.40 LEI /1 kg

39.90 LEI
117.353.00 LEI / 1 kg
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BOTTLED EYELINER

Negru intens și o precizie incredibilă, 
pentru un machiaj expresiv şi cochet 
al ochilor.

 ▪ efect de durată, fără a necesita 
ajustări pe parcursul zilei

 ▪ hipoalergenic

4 g | DEEP BLACK 
607001 | 

LIQUID EYELINER

Subliniază minunat conturul ochilor 
și îngroașă optic genele, conferind 
expresivitate privirii.

 ▪ un mod minunat pentru un 
machiaj rapid și clasic al ochilor

 ▪ aplicare perfectă și ușoară

Depozitați în poziție verticală

1.1 ml | CARBON BLACK 
607009 | 

VOLUMIZING 
WATERPROOF MASCARA

Oferă genelor un volum incredibil, 
iar peria perfect profilată permite 
aplicarea uniformă a rimelului de la 
rădăcină până la vărfuri, garantând 
efectul de alungire. Siliconul volatil 
din compoziția sa asigură rezistență 
la apă.

 ▪ datorită proprietăților 
impermeabile, acesta vă 
protejează eficient genele 
împotriva apei și a umidități

 ▪ nu conține ingrediente de 
origine animală

8 ml | 607108 | 

SER pentru stimularea 
creşterii genelor
EYELASH ENHANCING SERUM

Datorită substanței active bimatoprost (este cel mai 
eficient compus de stimulare a creșterii părului) serul 
ajută la creșterea genelor, le îngroașă, le întărește și 
îmbunătățește vizibil starea lor. Preparatul poate fi 
utilizat de purtătorii de lentile de contact (înainte de 
aplicare, lentilele trebuie îndepărtate), pe gene îngroșate 
și extinse, pe un machiaj permanent sau după folosirea 
henei.

 ▪ face ca genele să devină mai lungi și mai dese

 ▪ hrănește și regenerează chiar și cele mai slabe fire 
de păr 

3 ml | 607107 | 

re
zis

te
nt

 la
 ap

ă

Bottled 
EYELINER

CREION LICHID 
pentru conturul 
ochilor

RIMEL 
REZISTENT  
la apă

59.90 LEI
14.975.00 LEI / 1 kg

42.90 LEI
39.000.00 LEI / 1 l 59.90 LEI

74.875.00 LEI / 1 l

119.90 LEI
39966.70 LEI / 1 l
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LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Un rimel pentru volum intens, ondulează seducător și 
întinde genele cât mai mult. O perie special concepută 
separă și evidențiază cu exactitate orice geană, chiar și 
cea mai scurtă.

 ▪ arcuire perfectă si aspect dens de la prima aplicare

 ▪ nu lasă scame, nu se întinde și nu încarcă genele

 ▪ conține ceară ce are proprietăți hrănitoare, 
îmbunătățindu-le starea

 ▪ hexapeptide-1 are un efect ușor de înnegrire 
a genelor

13.5 ml | 607039 | 

E F E C T  M U LT I - D I M E N S I O N A L  F U L L  H D

V O L U M 
C R E S C U T 
P Â N Ă  L A 
1 3 . 5  M L

RIMEL LEGENDARY  
full HD pentru gene

RIMEL LASH 
EXPERT  
pentru gene

RIMEL 
PHENOMENAL 
pentru gene

RIMEL 3 STEP 
pentru gene

LASH EXPERT MASCARA 

Un machiaj perfect, chiar și după 
12 ore, care nu se întinde sau lasă 
scame.

 ▪ gene maxim alungite și elegant 
ondulate

 ▪ periuța asimetrică și flexibilă, 
cu perii mai mari modelează și 
ridică spectaculos genele – iar 
cu perii mai mici accentuează și 
separă chiar și cele mai scurte 
gene

11 ml | GLAM BLACK 
607105 | 

PHENOMENAL MASCARA 

Formula avansată și periuța 
ultraprecisă garantează efectul 
de gene panoramice. Conține un 
ingredient inovator, care ajută la 
creșterea genelor.

 ▪ cu un ingredient inovativ ce 
accelerează creșterea genelor

 ▪ gene alungite, îngroșate, perfect 
separate și curbate

 ▪ mini-periuța elastică subliniază 
perfect chiar și cele mai scurte 
fire ale genelor

10 ml | INTENSE BLACK 
607104 | 

3 STEP MASCARA 

Formula inovatoare crește extrem de 
mult volumul genelor, asigurându-le 
şi hidratarea adecvată

 ▪ 3 în 1: alungire, 
îngroșare,ridicare

 ▪ forma neobișnuită a periuței 
permite aplicarea rimelului de la 
rădăcină până la vârfuri

8 ml | PERFECT BLACK 
607103 | 

61.90 LEI
4585.00 LEI / 100 ml

54.90 LEI
4990.91 LEI / 1 l 44.90 LEI

4490.00 LEI / 1 l

49.90 LEI
6237.50 LEI / 1 l
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LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Conține acid hialuronic care 
hidratează perfect pielea sensibilă 
a buzelor, făcându-le moi și 
netede. Nuanțele strălucitoare, 
semitransparente oferă un efect 
natural, ceea ce îl face potrivit atât 
pentru viața de zi cu zi, cât și pentru 
ocazii speciale.

 ▪ mărește vizibil volumul buzelor

 ▪ le face senzuale și mătăsoase

 ▪ utilizarea zilnică îmbunătățește 
starea buzelor

 ▪ un aplicator convenabil și moale

 ▪ are o textură nelipiciosă și 
o aromă plăcută 

7 ml

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Mărește vizibil buzele, făcându-le 
incredibil de atrăgătoare datorită 
miilor de particule strălucitoare. 
Culorile expresive și la modă oferă 
buzelor un aspect seducător.

 ▪ cu extract de ardei iute

 ▪ lasă buzele voluptoase

 ▪ un aplicator practic și moale

 ▪ are o textură nelipiciosă și un 
miros plăcut

7 ml

RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | 

CLASSY LADY 
604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | 

UNICORN DUST 
604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

S E N Z A Ț I E  I N S T A N T Ă  D E 
C A T I F E L A R E

E F E C T  D E  O G L I N D Ă

E F E C T  L U M I N O S

E F E C T  L U M I N O S

LUCIU DE BUZE  
cu efect hialuronic

CHILI LUCIU DE BUZE  
cu efect de voluptate

59.90 LEI
855.71 LEI / 100 ml

59.90 LEI
855.71 LEI / 100 ml
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LIPLINER

Datorită formulei impermeabile 
și cremoase, se răspândește 
perfect și durează incredibil de 
mult. Pigmentarea ridicată asigură 
o acoperire precisă.

 ▪ perfect pentru modelarea 
buzelor sau ca ruj

 ▪ de lungă durată – până la 8 ore 
fără a se întinde sau atinge

 ▪ oferă un finisaj mat

 ▪ testat dermatologic

1.19 g

1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

N O U

1 2 3

CONTUR  
de buze

65.90 LEI
5537.81 LEI / 1 kg
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

COLOR INTENSE LIPSTICK 

Asigura acoperirea completă a buzelor cu o culoare 
intensă, mată. Este o plăcere să-l aplicați, deoarece 
textura cremoasă permite o aplicare extrem de ușoară. 
Uleiul nutritiv de semințe de chia conținut în compoziție, 
hidratează și împiedică usucarea buzelor, făcându-le 
foarte netede și tentante.

 ▪ asigură o finisare catifelată, mată și o culoare 
intensă care persistă pe buze timp îndelugat.

 ▪ conține ulei prețios de chia

 ▪ datorită texturii cremoase, rujul nu se lipește de 
buze, ceea ce asigură un sentiment de lungă durată 
– nici măcar nu simțiți că-l aveți pe buze

4.2 g

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

RUJ  
color intense classic

64.90 LEI
1.545.23 LEI / 1 l
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LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

Un efect mat perfect, care va rămâne pe 
buze mai multe ore. Formula ultra-ușoară nu 
numai că garantează un finisaj mat intens și 
perfect, dar, de asemenea, nu suprasolicită 
buzele, asigurând un sentiment excepțional 
de confort. Datorită unor ingrediente 
naturale atât de prețioase precum ceara de 
albine și uleiul de avocado, rujul nu vă va 
usca buzele. Aplicarea ușoară și culoarea de 
lungă durată fără efectul de lipire, uscare și 
spălare vă vor face să vă îndrăgostiți de ea 
încă de la prima utilizare.

 ▪ nu va mai fi nevoie să îți corectezi 
constant machiajul – rujul are 
o rezistență de până la 6 ore,

 ▪ compoziția sa unică oferă o culoare 
mată intensă, care nu numai că nu 
usucă buzele, ci lasă și un sentiment de 
hidratare,

 ▪ datorită unui aplicator precis și a unei 
consistențe mătăsoase, cu o aromă 
plăcută, aplicarea rujului pe buze se va 
transforma într-o adevărată plăcere.

6 ml

CREAMY 
604016 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

PINK POWDER 
604047.01 | 

HOT RED 
604014 | 

PEACH 
604048.01 | 

CRIMSON 
604010 | 

VICTORIAN ROUGE 
604046.01 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

CERISE 
604012 | 

VIOLET 
604015 | 

BLUSH 
604013 | 

C U L O R I  N O I

LICHID MAT DE DURATĂ LUNGĂ
RUJUL OFERĂ BUZELOR EFECT
MAT DE DURATĂ

A P L I C A Ț I  P E  B U Z E  F O L O S I N D  A P L I C A T O R U L

RUJ LICHID MAT  
de lungă durată

66.90 LEI
1.115.00 LEI / 1 l
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PROSOP pentru 
demachiere

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Delicată şi eficientă în același timp, îndepărtează deosebit 
de eficient machiajul ochilor și al buzelor, chiar și pe cel 
rezistent la apă.

 ▪ hidratează, lasă pielea elastică, moale și netedă

 ▪ hipoalergenică

150 ml | 609001 | 

MICELLAR LOTION 

Îndepărtează machiajul şi curăță tenul, pregătește perfect 
pielea pentru îngrijirile ulterioare.

 ▪ este creată pe bază de apă din petale de trandafiri 
Rosa Centifolia

 ▪ împrospătează perfect pielea

150 ml | 609002 | 

MAKEUP REMOVER TOWEL

Îndepărtează foarte bine chiar şi machiajul rezistent la 
apă, fără utilizarea produselor cosmetice.

 ▪ este suficient să îl umezești cu apă

 ▪ recomandat pentru orice tip de ten, chiar și pentru 
cel sensibil

608107 | 

BURETE pentru 
machiaj fără latex
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Ajută la realizarea unui machiaj perfect al feței. Ideal 
pentru aplicarea fondului de ten și a anticearcănului.

 ▪ nu conține latex

 ▪ formă unică și precisă

608104 | 

SOLUȚIE ÎN DOUĂ FAZE 
pentru demachiere

LOȚIUNE MICELARĂ 
pentru demachiere

59.90 LEI
399.34 LEI / 1 l

54.90 LEI
366 LEI / 1 l

41.90 LEI
51.90 LEI
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GEL         
de unghii
NAIL LACQUER GEL FINISH

Unghii perfect finisate, strălucitoare 
după prima folosire. Formula cu gel 
a lacului asigură nu numai uscare 
ultrarapida, acoperire excelenta, 
dar, de asemenea, fără așchiere și 
durabilitate pentru mult timp. Vii, 
intense culorile vor fi perfecte pentru 
orice ocazie.

 ▪ oferă unghiilor o culoare intensă, 
rezistentă și asigură o acoperire 
perfectă, chiar după prima 
aplicare

 ▪ rezistență sporită la zgâriere și 
ciobire, tocire

 ▪ cu o pensulă lată, practică

11 ml

FRESH LIME 
603160.01 | 

POLAR NIGHT 
603169.01 | 

BALSAM cu keratină 
pentru unghii
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Creat pentru unghiile care se decojesc.

 ▪ keratina regenerează și întărește suprafața unghiei, 
prevenind

10 ml | 603006 | 

BRILLIANT RAY 
603153.01 | 

AMAZING RED 
603163.01 | 

STRONG PINK 
603161.01 | 

BLINDING NEON 
603165.01 | 

BLOOMING ROSE 
603154.01 | 

DEEP MAROON 
603168.01 | 

BLUE LAKE 
603162.01 | 

NEON SUNSET 
603158.01 | 

DOLLS HOUSE 
603166.01 | 

NEON CRANBERRY 
603167.01 | 

JUICY PLUM 
603156.01 | 

BLACK DOVE 
603155.01 | 

Lac top coat pentru 
o manichiură  
HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Lacul va da unghiilor efectul unei manichiuri 
semipermanente fără a folosi o lampă UV. Formula sa 
unică oferă o protecție eficientă împotriva ruperii și 
abraziunii lacului.

 ▪ nu necesită utilizarea unei lămpi UV

 ▪ accentuează intensitatea culorii

 ▪ extinde durabilitatea manichiurii până la 7 zile

 ▪ poate fi îndepărtată cu orice tip de soluție pentru 
îndepărtarea ojei

11 ml | 603152 | 

7 zile

FĂ
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M
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42.90 LEI
390.00 LEI / 100 ml 44.90 LEI

449.00 LEI / 100 ml

49.90 LEI
4.536.36 LEI / 100 ml



Savurați gustul…

de cafele și ceaiuri AURILE, care au fost create dintr-o pasiune și 
profesionalism excepțional. Vă recomandăm cu tărie cafele funcționale! Au 
fost dezvoltate de oameni de știință și nu numai că au un gust delicios, dar 
conțin și ingrediente valoroase pentru sănătatea ta: vitamine și minerale. 

Ceaiurile Aurile au fost îmbogățite cu petale de flori și arome naturale, astfel 
încât să vă puteți bucura de gustul lor grozav în fiecare zi.
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Intense CAFEA 
instantă

CREME  
INSTANT COFFEE

Amestecul armonios al speciilor de 
cafea de înaltă calitate, caracterizat 
printr-un gust blând și o aromă 
bogată captivează simțurile încă 
de la prima gură. O ceașcă plină de 
finețe te va încânta prin notele sale 
expresive, care conferă unicitatea 
fiecărui moment.

 ▪ delicată și perfect echilibrată

 ▪ creează spumă catifelată la 
suprafață

 ▪ perfectă pentru întâlnirile de 
după-amiază cu prietenii

80 g | 802001 |

INTENSE INSTANT COFFEE

Un amestec de specii de cafea atent selecționate, 
care creează un mix intrigant, expresiv și bogat în 
aromă. Te va energiza prin senzațiile intense pe 
care le vei resimți. Bucură-te de o ceașcă plină de 
licoarea neagră, energizantă.

 ▪ datorită procesului de liofizare, te va 
impresiona prin gustul său puternic

 ▪ pentru cunoscătorii de accente profunde de 
cafea

 ▪ perfectă pentru un început bun de zi

100 g | 802002 |

CAFELE 
SOLUBILE

CAFEA  
cremă instant

O trezire completă a simțurilor. O sărbătoare pentru cerul gurii. De acum 
vă puteți bucura de un moment de plăcere oriunde, oricând, datorită cafelei 
aromate.

61.90 LEI
773.75 LEI / 1 kgg

61.90 LEI
619.00 LEI / 1 kg
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CAFELE 
NATURALE 

CLASSIC  
cafea în capsule

PURE GREEN  
cafea verde

EXCELLENCE Cafea 
măcinată /Boabe de cafea

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arabica, măcinată fin, pentru espresso

Închisă în capsulele noastre, cafeaua columbiană arabica 
oferă băuturii un gust catifelat cu ușoare note acide.

 ▪ în capsule practice, compatibile cu sistemul 
Nespresso®*

 ▪ proveniență: Columbia

10 x 5,5 g | 802005 |

*Nespresso® este o marcă comercială a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A. FIRMA FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP. K. 
nu este legată prin contract, financiar sau organizatoric de SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ S.A. FIRMA FM GROUP WORLD SP. Z O.O. SP. K. nu 
este nici licențiatul, nici distribuitorul mărcii NESPRESSO®.

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arabica, măcinată dur, neprăjită, în pungi piramidale

Are o aromă fină, cu note clare de vin. Aceasta conține 
o cantitate mare de acizi clorogenici (CGA) și cofeină cu 
proprietăți stimulatoare.

 ▪ este recomandată persoanelor care prețuiesc 
aromele uşoare, delicate și care au grijă de siluetă

 ▪ din culturi ecologice

 ▪ proveniență: Peru

20 x 7 g | 802006 |

EXCELLENCE GROUND COFFEE / COFFEE BEANS

100% arabica 

Mocha este una din cele mai nobile varietăți de cafea.Are un minunat profund 
gust.

 ▪ un amestec original dintre cele mai bune boabe africane Arabica

 ▪ originea: regiunea Sidamo, Etiopia

Pentru producția de cafea naturală, am ales nobila cafea Arabica, astfel 
încât să vă puteți bucura de un gust deosebit sub orice formă.

1 kg | COFFEE BEANS 
802004 |

250 g | GROUND COFFEE  
802003 |

84.90 LEI
339.60 LEI / 1 kg

249.90 LEI
249.90 LEI / 1 kg

40.90 LEI
743.64 LEI / 1 kg

67.90 LEI
485.00 LEI / 1 kg
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CAFELE  
AROMATE

HAZELNUT GROUND COFFEE

Nota catifelată a alunelor, într-o armonie perfectă 
cu gustul revigorant al cafelei, este rețeta pentru 
o dimineață reușită sau o după-amiază de neuitat.

 ▪ proveniența: Asia de Est

250 g | 804002 |

CHOCOLATE GROUND COFFEE

Aroma clasică și rafinată de ciocolată, într-un duet de 
neuitat, compus dintr-un amestec din soiurile Arabica și 
Robusta, de cea mai înaltă calitate, garantează un gust 
excelent și un moment de relaxare.

 ▪ proveniența: Asia de Est

250 g | 804003 |

IRISH CREAM  
GROUND COFFEE

Savurosul whisky și delicata, 
smântâna dulce îmbogățesc aroma 
naturală a cafelei proaspăt măcinate, 
adăugându-i finețe. Vei dori ca 
această plăcere să nu se termine 
niciodată!

 ▪ proveniența: Asia de Est

250 g | 804005 |

CHERRY  
GROUND COFFEE

O cafea puternică,completată 
cu aroma si dulceața vișinelor 
desăvârșite și suculente. Fiecare 
gust vă va duce într-o livadă de vișini 
scăldată în soare.

 ▪ proveniența: Asia de Est

250 g | 804001 |

VANILLA  
GROUND COFFEE

Aroma exotică și dulce a vaniliei 
introduce în compoziție note calde și 
vesele, completând armonios aroma 
cafelei naturale. Este un adevărat 
festin pentru simțuri.

 ▪ proveniența: Asia de Est

250 g | 804004 |

Ce vrei azi? Ciocolată sau vișine? Aroma apetisantă a alunelor sau 
aroma de vanilie? Distrează-te și experimentează cu cafelele noastre 
aromate – perfecte atât calde cât și reci.

ALUNE  
cafea măcinată

CIOCOLATĂ  
cafea măcinată

IRISH CREAM 
cafea măcinată

CHERRY 
cafea 
măcinată

VANILIE 
cafea 
măcinată

74.90 LEI
299.60 LEI / 1 kg

74.90 LEI
299.60 LEI / 1 kg

74.90 LEI
299.60 LEI / 1 kg 74.90 LEI

299.60 LEI / 1 kg

74.90 LEI
299.60 LEI / 1 kg
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METABOLISM  
cafea măcinată

ENERGY  
cafea măcinată

FOCUS cafea măcinată

METABOLISM GROUND COFFEE

îmbogățită cu L-carnitină și extract de Garcinia Cambogia

Este o cafea aromată, delicioasă, care completează 
perfect curele de slăbire și de purificare a organismului. 
Împreună cu o dietă corespunzătoare și puțină mișcare, 
te face să te simți nemaipomenit de suplu(ă).

 ▪ este recomandată persoanelor care au grijă 
de siluetă, luptă cu excesul de greutate sau cu 
obezitatea, care doresc să îşi îmbunătățească 
metabolismul

 ▪ DZR în 2 cești de cafea: 30% crom, 30% zinc și 
vitamina B2, 24% acid pantotenic, niacină, biotină

 ▪ proveniență: Asia de Est

250 g | 803001 |

ENERGY GROUND COFFEE

cu extract de guarana și taurină

Stimulanta taurină şi complexul de vitamine B, cu care 
a fost îmbogățit gustul cafelei noastre, reduce oboseala 
și cresc productivitatea psihofizică a organismului. 
Doza crescută de cofeină din guarana reîmprospătează, 
adăugând energie pe tot parcursul zilei.

 ▪ este perfectă pentru persoanele care sunt foarte 
active, lucrează în schimbul de noapte, practică un 
sport, călătoresc des

 ▪ DZR în 2 cești de cafea: 30% vitamina B2, 24% acid 
pantotenic, niacină,biotină

 ▪ proveniență: Asia de Est

250 g | 803002 |

*DZR – Doza zilnică recomandată. studiu realizat: 10 g cafea / 150 ml pe băutură.

FOCUS GROUND COFFEE

cu extract de guarana și magneziu

Este o cafea aromată îmbogățită cu ingrediente care te ajută să îți 
limpezești mintea și să te concentrezi la ceea ce este cu adevărat 
important și contribuie la eliminarea oboselii și a plictiselii

 ▪ putere dublă: cu o porție suplimentară de cofeină din guarana

 ▪ este de neînlocuit pentru persoanele care prestează o muncă 
intelectuală sau care studiază

 ▪ DZR în 2 cești de cafea: 30% magneziu și vitamina B2, 
24% acid pantotenic, niacină, biotină

 ▪ proveniență: Asia de Est

250 g | 803003 |

CAFEA 
FUNCȚIONALĂ

Lipsă de energie, nutriție nesănătoasă, stres – începe de azi 
lupta cu ele. Te vor ajuta inovatoarele cafele funcționale, 
elaborate în parteneriat cu oamenii de știință din domeniul 
nutriției corecte. 

94.90 LEI
379.60 LEI / 1 kg

94.90 LEI
379.60 LEI / 1 kg

94.90 LEI
379.60 LEI / 1 kg
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HAPPINESS 
ceai albastru

JOY  
ceai roșu

EUPHORIA 
ceai verde

SERENITY 
ceai alb

HARMONY 
ceai negru

NOBLE  
ceai negru 
EARL GREYHAPPINESS BLUE TEA

Frunze de ceai Oolong cu adaos de coacăze și 
arome naturale: vanilie și piersici

Gustul excelent, profund și misterios, 
precum și culoarea de smarald 
a ceaiului Oolong ia naștere în 
procesul de semi-fermentare a 
frunzelor. Aroma infuziei, care 
seduce cu notele de coacăze 
negre,conține polifenoli benefici 
pentru sănătate.

 ▪ este un ceai excepțional, 
denumit şi Dragonul Negru

 ▪ cu coacăze întregi

 ▪ proveniență: provincia chineză 
Fujian

75 g | 805001 |

JOY RED TEA

Frunze de ceai Pu-erh cu fructe uscate de vişine 
şi aronia, precum şi cu petale de trandafir și cu 
aromă de vișine

Este un ceai rosu excelent, cu vișine 
uscate și aronia, precum şi cu petale 
delicate de trandafiri. Acesta conține, 
printre altele, seleniu natural uşor 
asimilabil, vitamina E şi flavonoide 
valoroase.

 ▪ are o aromă bogată, cu o notă 
subtilă de vișine

 ▪ proveniență: provincia chineză 
Fujian

75 g | 805002 |

EUPHORIA GREEN TEA

Frunze de ceai Gunpowder cu verbină, iarbă de 
lămâie, coajă de lămâie şi petale de floarea-
soarelui, cu aromă de lămâie.

O compoziție originală, având la bază 
frunzele tinere ale ceaiului verde 
din specia Gunpowder, care a fost 
îmbogățit cu suplimente energizante: 
verbină aromată, iarbă de lămâie, 
coajă de lămâie şi petale de floarea 
soarelui.

 ▪ are un gust ușor dulce și o aromă 
bogată de lămâie, cu o uşoară 
notă de fum

 ▪ proveniență: provincia chineză 
Fujian

75 g | 805004 |

SERENITY WHITE TEA

Frunze de ceai pai Mu Tan cu petale de trandafir

Frunze de ceai Pai Mu Tan cu petale 
de Trandafir. Este un ceai alb nobil, 
cu o aromă uşor florală și un gust 
armonios, care încântă cu catifelarea 
sa. Aceasta este o compoziție extrem 
de subtilă, armonioasă, bogată 
în vitaminele A și E, precum și în 
polifenoli.

 ▪ este creat din frunze de ceai 
foarte tinere, extrem de delicate

 ▪ proveniență: provincia chineză 
Fujian

30 g | 805005 |

HARMONY BLACK TEA

Frunze de ceai Yunnan cu adaos de flori de 
hibiscus şi iasomie, petale de gălbenele şi 
merişoare uscate,cu aromă de piersici

Rafinatul ceai negru Yunnan este 
înnobilat cu flori de iasomie și alte 
adaosuri unice şi este caracterizat 
printr-un gust distinctiv, răcoritor 
și încântător, cu o uşoară aromă de 
piersici.

 ▪ are o aromă armonioasă, care 
este adorată de milioane de 
oameni din întreaga lume

 ▪ proveniență: provincia chineză 
Yunnan

75 g | 805006 |

NOBLE BLACK  
EARL GREY TEA

Frunze de ceai cu un adaos de ulei natural 
de bergamotă, petale de albăstrea, coajă de 
portocalăși mirt de lămâie

Combinația dintre ceaiul negru 
Ceylon, uleiul natural de bergamotă 
din Italia, coaja de portocală, petalele 
de albăstrea și mirtul de lămâie, 
formează o variație citrică unică a 
ceaiului clasic Earl Grey.

 ▪ are un caracter distinctiv, atât de 
apreciat de iubitorii de Earl Grey

 ▪ proveniență: Sri Lanka

75 g | 805003 |

61.90 LEI
825.40 LEI / 1 kg

49.90 LEI
665.34 LEI / 1 kg

57.90 LEI
772.00 LEI / 1 kg

49.90 LEI
665.34 LEI / 1 kg

47.90 LEI
1.596.67 LEI / 1 kg

49.90 LEI
665.34 LEI / 1 kg
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ACUM, LĂSAȚI-VĂ
ÎNVĂLUIȚI DE
GUSTUL DIVIN
DE CACAO

NOU
FĂRĂ CALORII
DULCE 

Ciocolate Aurile 74% și 99% cacao, îndulcite cu ștevie și fără adaos de zahăr. 
Mai puține calorii, aromă deplină. Ideal pentru persoanele care își urmăresc 
greutate, deci poate fi folosit în programul Fit6.

Slăbitul și obținerea plăcerii din mâncare nu au fost niciodată atât de plăcute! 

Delicioasă, captivantă, plăcută, irezistibilă ...                                                 
Așa se prezintă!

Stevia este o plantă excepțională - extractul obținut din frunzele sale 
sunt de aproximativ 300 de ori mai dulci decât zahărul comestibil. 
Indicele său glicemic este zero și nu oferă calorii, ceea ce îl face 
un supliment alimentar ideal pentru persoanele care au grijă de 
sănătatea lor și de o siluetă elegantă.

Am folosit proprietățile sale incredibile, astfel încât să vă puteți 
bucura de gustul ciocolatelor noastre fără remușcări

CIOCOLATĂ 
NEAGRĂ 
99%

CIOCOLATĂ 
NEAGRĂ 
74%

DARK CHOCOLATE 74%

Conținutul ridicat de cacao asigură 
un gust intens. Aromele, care sunt 
în contrast cu un gust subtil de 
dulceață, răsfață papilele gustative. 

100 g | 806009 |

DARK CHOCOLATE 99%

Aroma expresivă a cacao, în forma 
sa cea mai pură este o sărbătoare 
pentru cunoscătorii experienței 
sublime. Nimic nu va distrage atenția 
din gustul sărat și profund. 

100 g | 806010 |

21,90 LEI
219,00 LEI / 1 kg 

21,90 LEI
219,00 LEI / 1 kg 
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CIOCOLATĂ NEAGRĂ 
54%
DARK CHOCOLATE 54%

Această ciocolată este echilibrul între arome dulci și sărate. Este 
o combinație perfectă de gust amar cu o aromă de învăluire 
lăptoasă.

100 g | 806008 |

DULCIURI
FĂRĂ
CALORII

Stevia este o plantă excepțională - extractul 
obținut din frunzele sale este de aproximativ 300 
de ori mai dulce decât zahărul de masă. Indicele 
său glicemic se ridică la zero și nu furnizează 
calorii, ceea ce îl face un supliment alimentar 
perfect pentru persoanele cărora le pasă de 
sănătatea lor și de figura lor subțire. 

MIGDALE 
în ciocolată 
cu lapte
ALMONDS IN MILK 
CHOCOLATE

Interiorul crocant, învelit într-o 
ciocolată catifelată care se topeste 
în gură, mângâie papilele de la prima 
mușcătură.

100 g | 806012 |

CO
VERED WITH EXQUISITE

TRUFFLE CHOCOLATE

MIGDALE 
în ciocolată 
neagră
ALMONDS IN DARK 
CHOCOLATE

Această combinație perfectă dulce 
si subtilă a unei nuci cu intensificată 
de ciocolată neagră îti  stimulează 
simțurile.

100 g | 806011 |

MIGDALE 
în ciocolată 
albă
ALMONDS IN WHITE 
CHOCOLATE

Această combinație tentantă de 
nuci și un strat minunat irezistibil 
este propunerea perfectă pentru 
pasionații de dulciuri.

100 g | 806013 |

CIOCOLATA CU LAPTE 
40%
MILK CHOCOLATE 40%

O combinație de lapte și cacao nobilă care se topește în 
gură. Această ciocolată este o alternativă perfectă pentru 
pasionații de dulciuri clasice.

100 g | 806007 |

21,90 LEI
219,00 LEI / 1 kg 

21,90 LEI
219,00 LEI / 1 kg 

28,90 LEI
289,00 LEI / 1 kg 

28,90 LEI
289,00 LEI / 1 kg 

28,90 LEI
289,00 LEI / 1 kg 



Îngrijiți-vă casa fără efort

Casa îngrijită, curată și parfumată este un loc în care vrem mereu să ne 
întoarcem. Pentru a vă bucura cu adevărat de timpul de curățenie, am creat 
un brand modern SMART & CLEAN. Datorită liniei noastre profesionale de 
produse, puteți acum să aveți grijă cu ușurință și într-o clipită de curățenie 

și igiena casei dvs., în timp ce noua linie de produse probiotice este 
ecologică, ajutându-vă să creați un microclimat prietenos pentru sănătate. 

interioarele tale.
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LICHID probiotic 
multifuncțional

1 0 0 %  P R O B I O T I C E  A C T I V E C U R Ă Ț Ă  L A  N I V E L  M O L E C U L A R

E L I M I N A R E A  P E  T E R M E N 
L U N G  A  A G E N Ț I L O R 

P A T O G E N I  Ș I  A  B A C T E R I I L O R

C R E E A Z Ă  
M I C R O - C L I M Ă  

P R I E T E N E A S C Ă 
P E N T R U 

S Ă N Ă T A T E

LICHID probiotic 
pentru pardoseală 

LICHID probiotic 
de spălat vase

GEL probiotic 
de mâini 

LICHID probiotic de 
spălat haine

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Asigură eliminarea eficientă și pe termen lung a tuturor 
murdăriei și mirosurilor neplăcute de pe toate tipurile 
de suprafețe lavabile, printre altele: glazură ceramică, 
pardoseli, blaturi de bucătărie, pereți și accesorii sanitare.

1000 ml | 713005 | 

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Elimină contaminanții și culturile de bacterii rele de 
pe suprafețele curățate, precum și elimină mirosurile 
neplăcute pentru o lungă perioadă de timp.

1000 ml | 713001 | 

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Degresează perfect vasele. Mai mult, 
menține componentele hidraulice 
curate și este delicat cu pielea.

750 ml | 713003 | 

PROBIOTIC HAND GEL

Curăță bine mâinile fără a folosi 
apă, precum și le hidratează perfect. 
Reface microflora adecvată a pielii.

500 ml | 713004 | 

PROBIOTIC LAUNDRY 
LIQUID

Datorită formulei concentrate, este 
suficient pentru 50 de spălări. Curăță 
perfect hainele albe și colorate, 
oferindu-le un miros frumos. Mai mult, 
protejează mașina de spălat împotriva 
depunerilor de murdărie.

1500 ml | 713002 | 

Produsele ecologice de curățare vor avea grijă nu numai de casa ta, ci 
și de pielea ta, de sănătate și de mediu. Descoperiți puterea benefică 
a preparatelor probiotice.

Impactul pozitiv al probioticelor asupra corpului uman este cunoscut de ani de 
zile. Proprietățile lor benefice se încadrează perfect în tendința eco în continuă 
dezvoltare. Le-am folosit pentru a crea o linie excepțională de produse chimice 
de uz casnic, pentru a permite îndepărtarea agenților patogeni periculoși de pe 
suprafețe. Interiorul casei dvs. nu numai că va fi perfect curat, dar va fi și populat 
cu tulpini benefice de bacterii.

LĂSAȚI BACTERIILE 
BUNE SĂ SE SIMTĂ 
ACASĂ

Descoperiți 
simbolul nostru 
special și căutați-l 
pe alte produse 
- fiecare este 
ecologic!

129.90 LEI 129.90 LEI
XXX,XX XX / X 119.90 LEI

159.86 LEI / 1 l

179.90 LEI
359.80 LEI / 1 l

174.90 LEI
116.60 LEI / 1 l
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Lichid de 
spălat vase 
EFFECTIVE 
FOAM
EFFECTIVE FOAM 
WASHING-UP LIQUID

Formula inovatoare de lichid elimină 
cu ușurință toată murdăria și chiar 
cea mai persistentă grăsime de pe 
vase. Este extrem de eficient datorită 
spumei.

 ▪ creează o spumă densă, activă, 
care spală eficient vasele, 
lăsându-le perfect curate și 
strălucitoare

 ▪ aromele fructate, suculente 
transformă activitatea de rutină 
într-o plăcere reală

 ▪ foarte eficient – pentru 
o perioadă lungă de timp

750 ml

250 ml

Soluțiile noastre pentru curățenie, care sunt destinate pentru a fi 
utilizate în bucătărie, sunt expresia pasiunii și a implicării cu care lucrăm 
noi. Știm că sunt fiabile, deoarece și noi le utilizăm. Vrem ca bucătăria ta 
să fie un loc plăcut, curat şi igienic.

CURĂȚENIE  
IGIENICĂ  
FĂRĂ PETE

AVOCADO& BERRIES 
705014 | 

O combinație subtilă de arome 
de avocado și fructe de pădure. 
Îmbogățit cu extract de avocado 
și pantenol.

RASPBERRY 
750 ml | 705015 |  
250 ml | 705015.02 | 

Cu un parfum dulce și tentant de 
zmeură. Conține extract de zmeură 
și alantoină.

1

2

1

2

35.90 LEI
47.47 LEI / 1 l
Preț cu pompă inclusă: 42.60 LEI

22.90 LEI
91.60 LEI / 1 l
Preț cu capac flip inclus: 26.80 LEI
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LICHID de spălarea vaselor DEGRESANT 
foarte puternic

BALSAM 
de spălat vase

SOLUȚIE 
pentru spălarea 
suprafețelor şi 
a blaturilor de 
bucătărie

SOLUȚIE 
pentru spălarea 
frigiderelor Şi 
a cuptoarelor 
cu microunde

WASHING-UP LIQUID

Maeștri ai eficienței, fac față cu ușurință grăsimii și altor murdării. Soluțiile au 
fost îmbogățite cu vitamine și extracte din plante, care hidratează și îngrijesc 
pielea mâinilor.

 ▪ au o acțiune delicată asupra mâinilor – pH 5.5

750 ml

DEGREASER EXTRA POWER

De neînvins în lupta cu grăsimea 
– îndepărtează chiar și grăsimea arsă 
și murdăria lipicioasă. Recomandat, 
în special, pentru: blaturi, chiuvete, 
friteuze, hote și plite de bucătărie, 
cuptoare, grătare și vase.

 ▪ curăță fără a lăsa urme sau 
zgârieturi

750 ml | 705009 | 

WASHING-UP BALM

Îndepărtează eficient grăsimile 
și depunerile. Conține 
glicerină,alantoină și ulei de babassu 
obtinuț din nuci de palmier brazilian, 
ceea ce lasă o senzație plăcută de 
hidratare a mâinilor.

 ▪ vase curate, mâini îngrijite

750 ml | 705006 | 

KITCHEN CLEANER

De neînlocuit în orice bucătărie. 
Datorită spumei active,aceasta 
îndepărtează mizeria și praful. 
Garantează o curățenie ideală, fără 
pete și urme. În plus, îngrijește 
suprafețele şi le conferă o uşoară 
strălucire.

 ▪ perfectă pentru utilizarea zilnică

750 ml | 705003 | 

FRIDGE & MICROWAVE 
CLEANER

Garanția unei curățenii igienice. 
Soluția îndepărtează murdăria, 
inclusiv petele de grăsime, în același 
timp facilitând dezghețarea. Are un 
pulverizator practic, care permite 
accesul în locurile greu accesibile.

 ▪ lasă o aromă proaspătă de citrice

 ▪ pentru utilizarea de zi cu zi

750 ml | 705011 | 

ALOE 
705005 | 

Conține extract de Aloe Vera, care 
hidratează și regenerează pielea 
delicată a mâinilor.

RED CITRUS 
705004 | 

Recomandat pentru mâinile 
uscate. Conține extracte de 
fructe exotice.

1 2

1 2

28.90 LEI
38.53 LEI / 1 l
Preț cu pompă inclusă: 35.80 LEI

38.90 LEI
51.87 LEI / 1 l
Preț cu pompă inclusă: 45.80 LEI

38.90 LEI
51.87 LEI / 1 l
Preț cu pompă inclusă: 45.80 LEI

32.90 LEI
43.87 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 48.80 LEI

29.90 LEI
43.87 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 45.80 LEI
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SOLUȚIE pentru 
spălarea plitelor 
ceramice

DECALCIFIANT 
universal

PREPARAT 
pentru curățarea 
oțelului inoxidabil

CERAMIC HOB CLEANER

Noua formulă curăță și îngrijește în 
profunzime. Spuma activă se întinde 
ușor, nu lasă urme și nici zgârieturi.

 ▪ protejează împotriva formării 
noilor murdării

 ▪ delicată pentru suprafețele 
curățate

750 ml | 705010 | 

DESCALER ALL PURPOSE

Uită de piatră! Decalcifiantul 
universal elimină instantaneu piatra 
și depunerile de calcar, chiar și din 
locurile greu accesibile. Utilizarea 
regulate prelungește eficiența 
aparatelor electrice. Recomandat 
pentru: ceainice, încălzitoare, site, 
fiare de călcat, espressoare sau alte 
aparate de uz casnic.

 ▪ cu o formulă acidă concentrată

 ▪ economic şi foarte eficient

250 ml | 705013 | 

INOX CLEANER

Îndepărtează petele de grăsime 
și amprentele. Destinat curăţării 
oţelului inoxidabil mat – INOX. Nu 
zgârie suprafețele curățate și le 
protejează împotriva petelor noi. În 
același timp, curăță și lustruiește. 
Acesta funcționează chiar și atunci 
când tu te odihnești!

 ▪ nu lasă urme și nici zgârieturi

250 ml | 705012 | 

CUTIE  
pentru depozitare

TABLETE 3 ÎN 1 pentru 
mașina de spălat vase

STORAGE BOX

O cutie practică din plastic, în care puteți depozita de 
toate – atât tablete de spălat vasele, cât și tablete de 
curățat mașina de vase. Capacul de închidere este dotat 
cu 4 cleme fixe ce asigură o protecție suplimentară 
pentru copii.

Dimensiuni: 19.5 x 14 x 10 cm | 710001 |

3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multifuncționale: spală perfect și asigură strălucire 
vaselor,protejând mașina de spălat vase. Îndepărtează 
chiar şi resturile arse de mâncare, precum și cele mai 
dificile pete: de cafea, ceai,grăsime sau ouă.

 ▪ protejați tacâmurile împotriva coroziunii și sticla 
împotriva aspectului tulbure

 ▪ vândute în seturi de 10 bucăți – cumpărați câte file 
aveți de fapt nevoie

180 g / 10 buc. | 981002 |

34.90 LEI
46.53 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 38.80 LEI 29.90 LEI

119.60 LEI / 1

54.90 LEI
219.60 LEI / 1 l
Preț cu atomizer inclus: 62.80 LEI

5.90 LEI

44.90 LEI
249.44 LEI / 1 l
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1 2 3

1

1 2

2 3

LIQUID SOAP

Dăruiește-i pielii tale curățarea 
și hidratarea perfectă! 
Datorită ingredientelor atent 
selecționate, săpunurile 
noastre spală perfect și 
îngrijesc cu blândețe, lăsând 
o aromă subtilă.

500 ml

MANGO & PEACH 
701005 | 

Aroma dulce, de fructe apetisante 
de mango și piersici, reprezintă 
momentul de relaxare al fiecărei zile.

CITRUS & CONIFERS 
701006 | 

Combinația sofisticată a notelor 
de conifere cu acordul fortifiant 
al citricelor, iarbă de lămâie și un 
accent ușor de lemn de trandafir.

HYPOALLERGENIC 
701004 | 

Spală eficient și îngrijește pielea sensibilă 
a mâinilor, îndepărtează impurităț ile 
și grăsimile. Nu conține coloranți sau 
parfumuri alergene.

SĂPUN lichid

TOILET BOWL CLEANER

Bazele curățeniei igienice. Gelul îndepărtează în mod eficient toate tipurile de 
murdărie și piatră. Este destinat pentru spălarea vaselor de toaletă, a chiuvetelor 
din ceramică sau metal, căzilor de baie, căzilor de duș, gresiei, faianței, precum și 
a armăturilor metalice.

 ▪ consistența densă acoperă foarte  
bine suprafețele curățate

 ▪ se clătește ușor

 ▪ nu zgârie suprafeţele şi se  
clătește ușor

 ▪ lasă un miros plăcut

750 ml |  

GEL pentru spălarea toaletei

BLOOMING POWER 
707003 | 

Parfumul încântător al florilor de 
primăvară.

EXOTIC FRUITS 
707002 | 

Are o aromă de fructe 
exotice,energizantă.

1

2

SOLUȚIE pentru 
curățarea băii

SOLUȚIE 
pentru curățarea 
cabinelor de duş

BATHROOM CLEANER

Îndepărtează activ depunerile 
de piatră și de săpun. Conține 
ingrediente inovatoare, care previn 
formarea petelor.

 ▪ îngrijește, conferă luciu

 ▪ cu o plăcută aromă floral-
fructată

750 ml | 709001 | 

SHOWER CLEANER

Duș strălucitor, fără impurități. 
Datorită conținutului de 
nanoparticule de siliciu, aceasta 
creează un film protector, care 
limitează redepunerile de murdărie și 
vapori de apă.

 ▪ formula unică acționează chiar și 
în apă rece

 ▪ este sigură pentru persoanele 
alergice

750 ml | 709002 | 

ȘERVEȚELE 
pentru baie

BATHROOM  
CLEANING WIPES

Îndepărtează cu ușurință tot felul 
de pete de apă și depozite din cadă, 
chiuvetă, cabină de duș, gresie sau 
toaletă.

 ▪ datorită proprietăților 
antibacteriene, acestea asigură 
curățenia igienică

 ▪ oferă suprafețelor un miros 
plăcut și proaspăt

60 buc. | 706005 | 

Transformă-ți baia în tărâmul relaxării. Alegeți-vă produsele cosmetice 
preferate, aprindeți-vă lumânările,uitați de grijile zilnice. Produsele 
SMART & CLEAN vor avea grijă de orice altceva pentru tine.

TĂRÂMUL RELAXĂRII

28.90 LEI
57.80 LEI / 1 l

28.90 LEI
38.53 LEI / 1 l

29.90 LEI
39.86 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 45.80 LEI

29.90 LEI
39.86 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 45.80 LEI

55.90 LEI
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GEL pentru 
îndepărtarea pietrei 
şi a ruginii

EMULSIE pentru 
curățarea articolelor 
sanitare şi de 
bucătărie

PREPARAT pentru 
curățarea rosturilor

GRANULE pentru 
desfundarea țevilor

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Elimină cu ușurință depunerile de piatră, urmele de 
rugină, resturile de săpun și alte impurități.Întrebuințat 
regulat, previne redepunerea murdăriei.

 ▪ conferă un luciu ușor

 ▪ foarte eficient, nu zgârie suprafețele

750 ml | 706003 | 

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

Plăcerea de a face curățenie fără a freca. Catifelată 
și absolut eficientă.Îndepărtează chiar și cele mai 
persistente murdării și grăsimi.

 ▪ conține dolomită, cu proprietăți de curățare

 ▪ nu zgârie și nu decolorează suprafața curățată

750 ml | 706002 | 

GROUT CLEANER

Expert în rosturi curate. Protejează activ împotriva 
murdăriei și a umezelii. Nu dilatează rosturile și nu le 
decolorează.

 ▪ pentru rosturile albe sau colorate

 ▪ pentru orice tip de murdărie

750 ml | 706004 | 

DRAIN CLEAR GRANULES

Folosește-le înainte de a apela la un instalator. Dizolvă 
grăsimile, părul şi deșeurile de bucătărie. Sunt destinate 
pentru desfundarea țevilor de canalizare, a scurgerilor și 
a sifoanelor, pentru chiuvete, căzi de baie și căzi de duș.

 ▪ necesare în orice bucătărie și baie

 ▪ a se utiliza cel puțin o dată pe lună

500 g | 706001 | 

Pătrund în orice colț și te scapă de orice musafir nepoftit. Nimic nu le 
oprește. Lasă bucătăria și baia ta în mâinile produselor noastre pentru 
sarcini speciale.

PRODUSE DE 
CURĂȚARE PENTRU 
SARCINI SPECIALE

28.90 LEI
38.55 LEI/ 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 44.80 LEI 28.90 LEI

38.53 LEI / 1 l

28.90 LEI
38.55 LEI/ 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 44.80 LEI

57.90 LEI
115.80 LEI / 1 l
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AGENT pentru 
îndepărtarea petelor
MULTI FABRIC STAIN REMOVER

Mortal pentru pete, blând cu hainele tale. Datorită 
conținutului de enzime active, îndepărtează chiar 
și petele de iarbă, sânge, ouă și sosuri grase. 
Este sigur pentru culori, chiar și pentru țesăturile 
delicate.

 ▪ este eficient și la temperaturi scăzute

 ▪ nu conține clor

 ▪ cu o aromă proaspătă de fructe

750 ml | 704004 | 

Creăm, cu pasiune și entuziasm, produse care au grijă de îmbrăcămintea ta. 
Specialiștii noștri au grijă ca acestea să fie eficiente, dar și ca utilizarea lor să fie 
plăcută.

D E P O Z I T E A Z Ă  Î N T R - O  C U T I E  C O N V E N A B I L Ă .  
V E D E Ț I  P A G I N A  1 6 5  P E N T R U  M A I  M U LT E  D E T A L I I .

AVEM GRIJĂ 
DE HAINELE 
DUMNEAVOASTRĂ

CAPSULE  
pentru spălarea 
rufelor albe

CAPSULE 
experte pentru 
spălarea rufelor 
colorate

CAPSULE  
pentru spălarea 
rufelor delicate

SNOW WHITE  
LAUNDRY CAPSULES

Păstrează albul natural al țesăturilor, 
prevenind tendința acestora de a 
deveni gri. Sunt destinate pentru 
hainele albe sau deschise la culoare.

256 g / 10 buc. | 704002 | 

EXPERT COLOR 
LAUNDRY CAPSULES

Protejați perfect culorile cu o putere 
de spălare concentrată.

256 g / 10 buc. | 704001 | 

SENSITIVE TOUCH 
LAUNDRY CAPSULES

Datorită conținutului de săpun 
natural, acestea combină eficiența 
maximă cu formula ușoară. Fără 
alergeni, coloranți artificiali sau 
înălbitori optici.

253 g / 10 buc. | 704003 | 

34.90 LEI
46.53 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 50.80 LEI

53.90 LEI
210.55 LEI / 1 kg

53.90 LEI
210.55 LEI / 1 kg 53.90 LEI

210.55 LEI / 1 kg
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DETERGENT 
lichid pentru  
spălarea 
rufelor 
colorate

VIVID COLOURS  
LAUNDRY LIQUID

Protejează perfect culorile și 
îndepărtează efficient murdăria. 
Acționează chiar și la temperaturi 
joase,prevenind deteriorarea și 
întinderea țesăturilor.

 ▪ perfect pentru orice culoare

 ▪ cu aroma de parfum PURE 81

1000 ml | 704005 | 

DETERGENT lichid pentru 
spălarea rufelor albe

DETERGENT lichid pentru 
spălarea rufelor negre

WHITE LAUNDRY LIQUID

Formula unică redă țesăturilor albul strălucitor. Este 
recomandat chiar și pentru spălarea materialelor fine. Are 
o subtilă aromă de orhidee sălbatică.

 ▪ revitalizează albul, împiedicând transformarea lui în 
nuanțe de gri

1000 ml | 704006 | 

BLACK LAUNDRY LIQUID

Spală perfect îmbrăcămintea de culoare închisă și permite 
păstrarea intensităț ii culorii negre, pentru mai mult 
timp. Datorită enzimelor active, elimină efectiv petele, 
indiferent de temperatura apei.

 ▪ protejează țesăturile de culoare neagră împotriva 
decolorării

1000 ml | 704007 |

44.90 LEI

44.90 LEI 44.90 LEI
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AROMATHERAPY  
Fabric Softener

BALSAMURI  
de lux pentru rufe luxury

AROMATHERAPY 
FABRIC SOFTENER

Cu microcapsule active, care 
eliberează treptat o aromă 
minunată. Deosebit de eficiente, 
previn electrizarea țesăturilor. Lasă 
o moliciune unică și o aromă care 
durează.

1000 ml | 

1 2

1 2 3

SWEET DELIGHT 
704012 | 

O compoziție captivantă, care 
combină aroma dulce a vaniliei și cea 
sofisticată a crinului alb cu aromele 
de patchouli, migdale și lemn de 
santal.

AZURE SKY 
704013 | 

O combinație perfectă de 
proaspețime, cu note verzi și marine, 
unite într-o bază îmbătătoare aromă 
de mosc și ambră gri.

1

2

LUXURY FABRIC SOFTENER

Lichidele puternic concentrate înmoaie țesăturile, au efect anti-
static și stimulează simțurile. Bucurați-vă de hainele pufoase și 
de parfumurile sofisticate de Federico Mahora.

1000 ml | 

SUNNY BREEZE PURE 23 
704011 | 

Compoziție senzuală și miros subtil dulce de citrice și 
iasomie.

ALLURING FRESHNESS PURE 18 
704018 | 

O combinație fermecătoare de note chypre cu acorduri 
fructate-florale.

ORIENTAL MAGIC PURE 20 
704019 | 

O combinație seducătoare de flori, mosc și paciuli.

1

2

3

46.90 LEI

44.90 LEI
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De la acoperiș până în pivniță, din mijlocul casei până în exterior – întotdeauna 
și peste tot te poți baza pe ajutorul profesionist al produselor noastre. Este 
o adevărată Ligă a Campionilor în grupa produselor pentru curățenie.

DE LA ACOPERIȘ 
PÂNĂ ÎN PIVNIȚĂ

LICHID de 
curățat geamuri 
aniti-aburire

SERVEȚELE de 
curățarea sticlei

SOLUȚIE pentru 
geamuri

ANTI-MIST GLASS CLEANER

Curăță perfect ferestrele și oglinzile 
pentru o perioadă incredibil de lungă 
de timp. Datorită nanoparticulelor 
de siliciu, creează un strat care 
facilitează spălarea și reduce 
formarea impurităților.

 ▪ previne formarea aburului, 
murdăriei și prafului

 ▪ degresează ideal și nu lasă dungi

750 ml | 702013 |

GLASS CLEANING WIPES

Acestea asigură curățarea perfectă 
a suprafețelor de sticlă, lăsând în 
același timp urme sau pete de apă. 
Acest produs oferă, de asemenea, un 
miros plăcut de citrice.

 ▪ ideal pentru ferestre, oglinzi și 
ochelari

 ▪ cu adaos de alcool

60 buc. | 702001 | 

GLASS CLEANER

Un mod sigur pentru geamuri 
strălucitoare. Datorită 
nanoparticulelor de siliciu, protejează 
împotriva noilor depuneri de 
murdării. Conținutul de silicon 
reduce depunerea vaporilor.

 ▪ efectiv si eficient

 ▪ cu miros de mere verzi

750 ml | 702005 | 

GEL universal 
pentru curățare

ȘERVEȚELE 
de curățare 
universale

SOLUȚIE 
pentru curățarea 
ecranelor

MULTI-PURPOSE CLEANER

Cel mai bun dintre cele mai bune 
produse de curăț are. Pentru toate 
tipurile de suprafețe lavabile, 
inclusiv: podele, pereți, blaturi, plăci, 
accesorii sanitare.

 ▪ lasă o aromă plăcută de flori de 
Rodie

1000 ml | 702004 | 

MULTI-PURPOSE 
CLEANING WIPES

Formula unică cu oțet de fructe 
îi permite să îndepărteze în mod 
eficient murdăria, precum și grăsimea 
de pe diferite tipuri de suprafețe, 
oferind un miros proaspăt și de lungă 
durată.

 ▪ perfect pentru plastic, sticlă, 
metal și lemn

 ▪ aceste șervețele nu lasă urme

60 buc. | 702002 | 

CRT & LCD  
SCREEN CLEANER

Îndepărtează perfect urmele de 
degete, praful, petele de grăsime 
și murdăria. Limitează redepunerea 
prafului, formând un strat antistatic.
Recomandat pentru: monitoare, 
plasme, ecrane LED și LCD, display-
uri,telecomenzi, telefoane mobile și 
tastaturi.

 ▪ conferă o strălucire fără urme

 ▪ de neînlocuit în casă și la birou

250 ml | 702011 | 24.90 LEI
33.20 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 40.80 LEI

24.90 LEI
33.20 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 40.80 LEI

55.90 LEI

55.90 LEI

34.90 LEI

23.90 LEI
95.60 LEI/ 1 l
Preț cu pompă inclusă: 38.80 LEI
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PREPARAT 
pentru curățarea 
geamurilor de 
cuptoare şi şeminee

SOLUȚIE 
pentru spălarea 
suprafețelor 
intens murdare

SOLUȚIE 
pentru curățarea 
covoarelor şi 
a tapițeriei

SOLUȚIE 
pentru curățarea 
panourilor 
laminate

SOLUȚIE 
pentru curățarea 
suprafețelor din 
plastic

BURETE  
pentru curățare

FIREPLACE GLASS & OVEN 
CLEANER

Este un preparat profesional, care 
îndepărtează grăsimea, elimină 
arsurile și combate funinginea. Este 
perfect pentru curățarea grătarelor și 
a aparatelor elecrocasnice.

 ▪ cu ingrediente organice care 
limitează redepunerea murdăriei

 ▪ sigur pentru suprafețele curățate

 ▪ nu lasă urme

750 ml | 702009 | 

POWER CLEANER

O singură soluție pentru diferite 
suprafețe. Datorită formulei 
profesionale, aceasta curăță 
suprafețele laminate, faianța, 
linoleumul, plăcile de gresie, 
gardurile, piesele şi componentele 
auto. Îndepărtează perfect uleiurile 
și grăsimile.

 ▪ este de neînlocuit în casă, garaj 
și grădină

1000 ml | 702010 | 

CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER

Formula spumei active îndepărtează 
excelent petele, înmoaie țesătura şi 
previne electrizarea. Este delicată 
pentru mâini şi prietenoasă cu 
culorile.

 ▪ este destinată pentru spălarea 
manuală

 ▪ cu o aromă de citrice

1000 ml | 702007 | 

LAMINATE FLOOR LIQUID

Panouri curate, fără praf și dungi. 
Îndepărtează petele de grăsime şi 
murdăriile. Recomandată pentru: 
panouri laminate, pardoseli, lambriuri 
şi furnirul mobilierului.

 ▪ curăță și întreține

 ▪ lasă o aromă plăcută, de săpun 
de Marsilia

1000 ml | 702006 | 

PLASTIC SURFACE 
CLEANER

Îndepărtează toate impuritățile: 
depozitele de grăsimi, funingine și 
praf. Eficient și delicat: nu zgârâie și 
nu decolorează.

 ▪ pentru suprafețele albe și 
colorate

750 ml | 712001 | 

CLEANING SPONGE  
WET & WIPE

Gata cu pereții murdari – șterge 
urmele de pix, cariocă și cretă! 
Poate fi folosit pentru curăț area 
mobilierului de grădină, a rosturilor, 
gresiei,pardoselelor, ușilor, 
aragazelor, vaselor, jantelor auto, 
materialelor plastice și din metal. 
Structura inovatoare pătrunde 
profund în suprafață , îndepărtând 
murdăria.

 ▪ acționează fără detergent – este 
suficientă umezirea sa

 ▪ elimină murdăria și petele

10.9 x 6.1 x 3.8 cm | 702008 | 

23.90 LEI
31.887 LEI/ 1 l
Preț cu pompă inclusă: 39.90 LEI

47.90 LEI 31.90 LEI
47.90 LEI

32.90 LEI
43.87 LEI / 1 l
Preț cu pulverizator inclus: 48.80 LEI

24.90 LEI
XXX,XX XX / X
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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

N O U

ODORIZANT  
pentru aspirator
VACUUM FRESHENER

Emană un parfum plăcut în camera 
aspirată și neutralizează mirosul neplăcut 
de praf, împrospătând spațiul interior 
pentru o lungă perioadă de timp. Potrivit 
pentru toate tipurile de aspiratoare 
uscate. Simplu de utilizat -puneți-l lângă 
filtrul de evacuare a aerului.

2 buc. (4.7 x 7.7 cm), 7.8 g, 9.8 g

UMERAȘE parfumate  
pentru garderobă

WARDROBE FRAGRANCE

Înmuiate în parfumurile originale, degajă treptat o mireasmă îmbietoare. 
Acordurile minunate umplu interiorul garderobei, asigurând prospețimea 
acesteia.

15.2 g

SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Portocale scăldate în note suculente, 
fructate-florale, pulsează cu energie 
în Orașul Leului.

GREEN SPA 
708023 | 

O combinație revigorantă a mirosului 
de aloe și a acordului de castravete 
verde încarcă pozitiv și relaxează.

CHARMING ALLEY 
708024 | 

Un duet subtil de miros de trandafir 
și mosc învăluie camera cu o aură 
romantică

PARFUM 
pentru interior
HOME PERFUME

Compoziții de arome frumoase 
pentru casa ta.

40 ml

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Acordurile ușoare, de mare, 
combinate cu dulceața subtilă 
a fructelor exotice te vor trimite cu 
gândul la o vacanță în paradis.

1

2

3

4

Aromele minunate îmbunătățesc starea de spirit, creează atmosfera, trezesc 
emoțiile. Permite-le să te însoțească oricând şi oriunde. Cu produsele noastre de 
împrospătare, este posibil.

AROMĂ,  
ATMOSFERĂ,  
EMOȚII

34.90 LEI
4 474.36 LEI / 1 kg
3 561.22 LEI / 1 kg

34.90 LEI
2 295.72 LEI / 1 kg

59.90 LEI
1 497.50 LEI / 1 l
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ȘERVEȚELE pentru 
întreținerea mobilei 
FURNITURE  
CLEANING WIPES 

Curăță cu eficacitate și îndepărtează praful. Ceara naturală 
protejează și conservă lemnul, iar stratul antistatic reduce 
redepunerea prafului. 

 ▪ cu o formulă specială îmbogățită cu ceară

 ▪ lasă mult timp un parfum proaspăt și plăcut

60 pcs | 703001 | 

LICHID  
îngrijire piele naturală

LEATHER CONDITIONER

Face ca tapițeria, mobilierul, hainele și accesoriile din 
piele să pară din nou ca fiind noi. Mai mult, le oferă 
strălucire și netezime, le îmbunătățește culoarea și le face 
impermeabile.

 ▪ conține ceară de carnauba, extract de miere și 
emulsie de silicon cu ulei de avocado

 ▪ destinat pentru pielea naturală și pielea 

250 ml | 702014 | 

SOLUȚIE  
pentru îngrijirea mobilei

FURNITURE CREAM 

Îndepărtează eficient praful și previne redepunerea 
acestuia. Conține ceară de carnauba care face ca 
suprafețele curățate să strălucească și reduce riscul 
apariției zgârieturilor.

 ▪ emulsia siliconică îmbunătățește rezistența la 
umiditate a mobilierului 

 ▪ potrivit pentru lemn și suprafețe asemănătoare cu 
lemnul 

 ▪ lasă un miros plăcut

250 ml | 703004 | 

Estetică, durabilitate, atmosferă unică – puteți menține aceste caracteristici ale 
obiectelor din lemn și piele pentru mai mult timp, dacă aveți grijă de ele în mod 
corect. Produsele noastre folosesc cele mai bune proprietăți ale cerurilor

PUTEREA CERURILOR

36.90 LEI
147.60 LEI / 1 l
Preț cu atomizer inclus: 44.80 LEI 20.90 LEI

83.60 LEI/ 1 l
Preț cu pompă inclusă: 27.80 LEI

55.90 LEI
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ȘERVEȚELE fără scame 
pentru suprafețe netede 
LINT-FREE CLOTH  
FOR SMOOTH SURFACES

Sunt indispensabile atât la domiciliu, cât și în spații 
care necesită un nivel ridicat de igienă (de exemplu în 
industria farmaceutică, medicală, electrică, automobile 
și tipografică). Acestea au fost certificate de Institutul 
Național de Igienă (PZH). 

 ▪ nu zgârâie suprafața curățată

 ▪ funcționează bine cu solvenți

 ▪ țesătura moale și flexibilă facilitează curățarea 
locurilor greu accesibile 

40 buc. (23 x 39 cm) | 710012 | 

ȘERVEȚELE de curățare 
ultra-absorbante

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Perfect pentru curățarea diferitelor tipuri de suprafețe 
din gospodărie. Structura lor unică cu un sistem de 
găuri facilitează absorbția apei, a substanțelor uleioase, 
a detergenților și a vopselelor.

 ▪ extrem de absorbant

 ▪ soluție practică și economică – după clătire 
șervețelele pot fi reutilizate

34 buc. (23 x 39 cm) | 710011 | 

59.90 LEI

59.90 LEI
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PURE 01 P. 57

PURE 05 P. 63

PURE 06 P. 62

PURE 07 P. 57

PURE 09 P. 60

PURE 10 P. 56

PURE 12 P. 61

PURE 16 P. 63

PURE 17 P. 56

PURE 18 P. 63

PURE 20 P. 58

PURE 21 P. 58

PURE 23 P. 62

PURE 24 P. 60

PURE 25 P. 56

PURE 26 P. 60

PURE 32 P. 61

PURE 33 P. 62

PURE 34 P. 63

PURE 80 P. 63

PURE 81 P. 57

PURE 97 P. 58

PURE 98 P. 61

PURE 101 P. 60

PURE 132 P. 58

PURE ROYAL 141 P. 24

PURE ROYAL 142 P. 26

PURE 43 P. 69

PURE 52 P. 66

PURE 54 P. 69

PURE 55 P. 68

PURE 56 P. 68

PURE 57 P. 67

PURE 64 P. 66

PURE 93 P. 67

PURE 110 P. 68

PURE 134 P. 67

PURE 135 P. 69

PURE ROYAL 151 P. 31

PURE ROYAL 152 P. 31

PURE ROYAL 160 P. 30

PURE ROYAL 500 P. 11

PURE ROYAL 501 P. 8

PURE ROYAL 900 P. 18

PURE ROYAL 901 P. 17

PURE ROYAL 902 P. 16

PURE ROYAL 903 P. 16

PURE ROYAL 904 P. 16

PURE ROYAL 905 P. 16

PURE ROYAL 906 P. 16

PURE ROYAL 907 P. 18

PURE ROYAL 908 P. 14

PURE ROYAL 909 P. 14

PURE ROYAL 910 P. 18

PURE ROYAL 911 P. 16

PURE ROYAL 912 P. 17

PURE ROYAL 146 P. 23

PURE ROYAL 147 P. 23

PURE ROYAL 162 P. 26

PURE ROYAL 171 P. 25

PURE 173 P. 60

PURE 174 P. 57

PURE 177 P. 60

PURE 180 P. 56

PURE 183 P. 58

PURE 237 P. 61

PURE 239 P. 58

PURE 241 P. 63

PURE 257 P. 60

PURE ROYAL 281 P. 22

PURE ROYAL 286 P. 25

PURE ROYAL 298 P. 24

PURE ROYAL 313 P. 20

PURE ROYAL 317 P. 23

PURE ROYAL 322 P. 22

PURE ROYAL 352 P. 23

PURE ROYAL 355 P. 23

PURE ROYAL 358 P. 26

PURE ROYAL 359 P. 26

PURE ROYAL 362 P. 26

PURE ROYAL 365 P. 24

PURE ROYAL 366 P. 26

PURE 372 P. 63

PURE ROYAL 169 P. 28

PURE ROYAL 195 P. 30

PURE ROYAL 198 P. 30

PURE ROYAL 199 P. 28

PURE 224 P. 66

PURE ROYAL 300 P. 31

PURE ROYAL 301 P. 28

PURE ROYAL 326 P. 28

PURE ROYAL 327 P. 31

PURE ROYAL 332 P. 31

PURE ROYAL 334 P. 31

PURE ROYAL 335 P. 28

PURE 452 P. 67

PURE 457 P. 68

PURE ROYAL 913 P. 17

PURE ROYAL 914 P. 16

PURE ROYAL 915 P. 14

PURE ROYAL 916 P. 17

PURE ROYAL 917 P. 16

PURE ROYAL 918 P. 14

PURE ROYAL 919 P. 18

PURE ROYAL 920 P. 17

PURE ROYAL 921 P. 14

PURE ROYAL 922 P. 14

PURE ROYAL 923 P. 16

PURE ROYAL 924 P. 18

PURE ROYAL 925 P. 16

PURE ROYAL 926 P. 17

PURE ROYAL 927 P. 17

PURE 413 P. 61

PURE 414 P. 57

PURE 419 P. 62

PURE 420 P. 56

PURE 426 P. 61

PURE 427 P. 56

PURE 431 P. 60

PURE 432 P. 63

PURE 434 P. 58

PURE 436 P. 60

PURE 437 P. 56

PURE 438 P. 56

PURE 440 P. 60

PURE 441 P. 60

PURE 442 P. 60

PURE 443 P. 56

PURE 444 P. 58

PURE 445 P. 57

PURE 446 P. 58

PURE 447 P. 56

PURE 448 P. 60

PURE 449 P. 56

PURE 484 P. 63

PURE 485 P. 56

PURE 486 P. 56

PURE 487 P. 58

PURE 488 P. 57

PURE 465 P. 66

PURE 466 P. 66

PURE 471 P. 66

PURE 472 P. 68

PURE 473 P. 69

PURE 474 P. 68

PURE 475 P. 66

PURE 478 P. 66

PURE 479 P. 68

PURE 480 P. 69

PURE 481 P. 66

PURE 482 P. 66

PURE 483 P. 69

PURE 490 P. 68

PURE ROYAL 928 P. 19

PURE ROYAL 929 P. 14

PURE ROYAL 930 P. 16

PURE ROYAL 931 P. 18

PURE ROYAL 932 P. 18

PURE ROYAL 933 P. 18

PURE ROYAL 934 P. 14

PURE ROYAL 970 P. 14

PURE ROYAL 971 P. 14

PURE ROYAL 972 P. 17

PURE ROYAL 973 P. 19

PURE ROYAL 974 P. 16

PURE ROYAL 975 P. 14

PURE ROYAL 976 P. 14

PURE ROYAL 977 P. 18

PURE 489 P. 58

PURE 491 P. 58

PURE 492 P. 60

PURE 493 P. 57

PURE 499 P. 54

PURE 700 P. 56

PURE 701 P. 57

PURE 702 P. 57

PURE 703 P. 63

PURE 706 P. 57

PURE ROYAL 707 P. 24

PURE ROYAL 708 P. 22

PURE ROYAL 709 P. 25

PURE ROYAL 710 P. 24

PURE ROYAL 711 P. 22

PURE ROYAL 712 P. 25

PURE ROYAL 713 P. 24

PURE ROYAL 714 P. 25

PURE ROYAL 715 P. 24

PURE 716 P. 56

PURE 717 P. 60

PURE ROYAL 777 P. 25

PURE ROYAL 800 P. 22

PURE ROYAL 801 P. 25

PURE ROYAL 802 P. 26

PURE ROYAL 803 P. 26

PURE ROYAL 804 P. 26

PURE 494 P. 65

PURE 495 P. 65

PURE 496 P. 65

PURE 497 P. 65

PURE 498 P. 65

PURE 704 P. 68

PURE 705 P. 68

PURE 718 P. 67

PURE 719 P. 66

PURE 720 P. 68

PURE 721 P. 67

PURE ROYAL 812 P. 28

PURE ROYAL 813 P. 28

PURE ROYAL 814 P. 31

PURE ROYAL 978 P. 12

PURE ROYAL 979 P. 14

PURE ROYAL 980 P. 12

PURE ROYAL 981 P. 13

PURE ROYAL 982 P. 13

PURE ROYAL 983 P. 13

PURE ROYAL 984 P. 13

PURE ROYAL 985 P. 13

PURE ROYAL 986 P. 13

PURE ROYAL 987 P. 12

PURE ROYAL 988 P. 13

PURE ROYAL 989 P. 13

PENTRU DOAMNE 

PENTRU DOMNI

UNISEX UTIQUE

PURE ROYAL 806 P. 22

PURE ROYAL 807 P. 22

PURE ROYAL 809 P. 25

PURE ROYAL 810 P. 24

PURE ROYAL 811 P. 26

PURE ROYAL 817 P. 22

PURE ROYAL 818 P. 22

PURE ROYAL 819 P. 27

PURE ROYAL 820 P. 25

PURE ROYAL 825 P. 26

PURE ROYAL 826 P. 22

PURE ROYAL 827 P. 22

PURE ROYAL 828 P. 25

PURE ROYAL 829 P. 26

PURE ROYAL 833 P. 22

PURE ROYAL 834 P. 25

PURE ROYAL 835 P. 22

PURE ROYAL 836 P. 22

PURE ROYAL 841 P. 21

PURE ROYAL 842 P. 21

PURE ROYAL 843 P. 21

PURE ROYAL 844 P. 21

PURE ROYAL 845 P. 21

PURE ROYAL 846 P. 21

PURE ROYAL 847 P. 21

PURE ROYAL 848 P. 21

PURE ROYAL 815 P. 28

PURE ROYAL 821 P. 28

PURE ROYAL 822 P. 28

PURE ROYAL 823 P. 29

PURE ROYAL 824 P. 30

PURE ROYAL 830 P. 28

PURE ROYAL 831 P. 31

PURE ROYAL 832 P. 28

PURE ROYAL 837 P. 29

PURE ROYAL 838 P. 31

PURE ROYAL 839 P. 29

PURE ROYAL 840 P. 31

PURE ROYAL 849 P. 31

XXX P. 6

Ambergris P. 9

Ambre Royal P. 14

Black P. 17

Bubble P. 11

Flamingo P. 10

Gold P. 16

Malachite P. 8

Muffin P. 12

Ruby P. 18

Sexy Cashmere P. 13

Violet Oud P. 15

UNISEX

CATEGORII 
DE AROME NOTE CHEIE PARFUMURI GEL DE DUȘ BALSAM DE 

CORP SOAP BAR BODY SALT SCRUB BODY 
SPRAY

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT  

STICK

FLORALE 

FRUCTATE 929, 983, 984, 985, 
FLAMINGO FLAMINGO FLAMINGO

ORIENTALE 909, 915, 922, 979  

CITRICE 921

LEMNOASE 918

CIPRU 970, 971, 976, 989  

GURMANDE 934, 975

FOUGERE 501

CITRICE

FLORALE 914

FRUCTATE 903

LEMNOASE 981

LIME 911

CIPRU 902, 982

ORIENTALE

FLORALE 913, 920, 980, MUFFIN, 
VIOLET OUD

913, MUFFIN, 
VIOLET OUD 913 913 913

FRUCTATE
972, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE, 
MALACHITE 

BUBBLE

LEMNOASE 904, 905, 974, 986, 988, 
BLACK, GOLD, RUBY

BLACK, GOLD, 
RUBY 905

PICANTE 906, 917

CHIHLIMBAR AMBERGRIS

GURMANDE 923, 930

CIPRU 925,926

FOUGERE 927  

LEMNOASE

FLORALE 924

FRUCTATE 900, 977 900 900 900 900 900 900 900 900

ORIENTALE 932, SEXY CASHMERE

GURMANDE 910 910 910 910 910 910

FOUGERE 931, 978

CIPRU

FLORALE 912

FRUCTATE 916

CITRUS 987

PICANTE 901

FOUGERE

LAVANDĂ 919, 933

VERZI 928

CIPRU 973
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PENTRU DOMNI

CATEGORII 
DE AROME NOTE CHEIE PARFUMURI PHEROMONE INTENSE GEL DE 

DUȘ

SPARY 
PENTRU 

CORP

ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON

SHAVING 
FOAM AFTERSHAVE AFTERSHAVE 

BALM

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED  
HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT 

STICK

CIPRU 

FRUCTATE 169, 498  

LEMNOASE 56 56 56  

CHIHLIMBAR ȘI 
MOSC 110 110 110

MARINE 704, 705

ORIENTALE 490  

ORIENTALE

FLORALE 52, 465, 481 52 52 52 52 52 52

FRUCTATE 478, 482, 813, 
830

PICANTE 199, 224, 466, 
815, 832 199, 815 199 199 199 199 199 199 199

CHIHLIMBAR 64, 823 64 64  823 823

LEMNOASE
301, 326, 335, 
471, 475, 812, 
821, 822, 837

335

GURMANDE 839

FOUGERE 494, 496

CITRICE 495  

LEMNOASE

FRUCTATE 55, 195, 427, 
479, 824 472  472 472 472

PATCHOULI 160, 198, 327, 
334

VETIVER 151, 152

MARINE 457, 474 457 457

CITRICE 497, 500

GURMANDE 720

CIPRU 838  

FOUGERE

FEFIGĂ 43, 135, 332 135 43  

LAVANDĂ
54, 300, 473, 
480, 483, 814, 
831, 849

473 473 473 473

CITRICE

LĂMÂIE 57

MANDARINĂ 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

PORTOCALĂ 93

ORIENTALE 721, 840

LEMNOASE 718

PENTRU DOAMNE

CATEGORII 
DE AROME NOTE CHEIE PARFUMURI PHEROMONE INTENSE GEL DE 

DUȘ

BALSAM 
PENTRU 

CORP

ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON

BODY 
SPRAY BODY MIST SHAVING 

FOAM

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED  
HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT 

STICK

FLORALE

FRUCTATE

10, 17, 25, 180, 281, 
322, 420, 427, 437, 
438, 443, 447, 449, 
486, 493,499,700, 
708, 711, 716, 800, 
806, 807, 817, 818, 
827, 833, 835, 836, 
841, 845, 847 

10 10, 17, 25 827

ORIENTALE

20, 97, 132, 147, 146, 
183, 239, 434, 446, 
317, 352, 444, 355, 
487, 489

20, 489  20, 97, 
489 20 20 20 20, 489

MARINE 7, 141, 174, 701, 
707, 488

VERZI 1, 81 1, 81 81 81 81 81

ALDEHYDE 21, 826 21

CITRICE 298, 491, 702, 810

LEMNSOASE 365, 414, 445, 777, 
715, 710, 713

CIPRU 485, 706, 848

GURMANDE 842, 846

CITRICE 

LĂMÂIE 33, 828, 712 33 33 33 33 33

FRUCTATE 419

MANDARINĂ 23, 801 23 23

PORTOCALĂ 6

FLORALE 709, 714, 844

ORIENTALE 484

ORIENTALE

FLORALE
9, 101, 171, 257, 431, 
436, 440, 441, 442, 
717, 809, 820, 834

101, 431, 436 9, 436 171, 809 809 809 809 809 809

FRUCTATE 12, 98, 237, 286, 413, 
426, 492 98, 413 98, 413  

LEMNOASE 26, 142, 162, 
359, 448  

PICANTE 24, 173, 177, 366 173 173, 366 173, 366 173 366 366 366 366

CHIHLIMBAR 32

LEMNOASE

FLORALE 241, 313, 825

FRUCTATE 358

ORIENTALE 703

CITRICE 500, 843

CIPRU

FRUCTATE 5, 16, 34, 80, 362, 
372, 804, 811, 829 5, 34 5, 16 362

LEMNOASE 18 18 18 18 18 18 18 18

FLORALE 432, 802, 803, 819
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PENTRU CASĂ

CATEGORII 
DE AROME

NOTE 
CHEIE PARFUMURI SCENTED 

CANDLE
WAX 

 MELTS
HOME 

PERFUME
AIR 

FRESHENER
WARDROBE 
FRAGRANCE

VIVID  
COLOURS 
LAUNDRY 

LIQUID

IRONING 
LIQUID

BALSAM DE RUFE ODORIZANT PENTRU ASPIRATOR

Sunny 
Breeze

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Thrilling 
Adventure

Cosmic 
Fantasy

Pure 
Home

CIPRU

LEMNOASE 18, 56 18 18 18 18 18 18

FRUCTATE 05, 16, 34, 
362, 372 372 372

CITRICE 

MANDARINĂ 134 23 23 23

LĂMÂIE 33 33 33

FLORALE

FRUCTATE 10, 708 FLAMINGO 10

ORIENTALE 20, 489 20, 489 20, 489 20, 489 20 20 489

ALDEHYDE 21

VERZI 81 81 81

LEMNOASE

FRUCTATE 472, 900 472, 900 472, 900 900 472, 900 472, 900 472

ORIENTAL  SEXY 
CASHMERE

GURMANDE 910 910 910 910 910

CITRUS 907

WATER 457

ORIENTALE

FLORALE 52, 431,436, 809
809,  

MUFFIN,  
VIOLET OUD

809 436, 809, 913 436, 809

FRUCTATE 32, 413

32, 413, 
AMBRE 
ROYAL, 

BUBBLE, 
MALACHITE

413 413

PICANTE 199, 366 366 199, 366 366 366 366

CHIHLIMBAR AMBERGRIS 823 823

LEMNOASE 335  BLACK, 
GOLD, RUBY 335

FOUGERE LAVANDĂ 473 473 473 473

20
14

2015
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