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Spis treści Witaj 
w świecie 
Livioon!
Wierzymy, że dobór odpowiednich 
kosmetyków pielęgnacyjnych jest 
kluczem do piękna i perfekcji. Od 
kilku lat rozszerzamy nasze portfolio 
o kolejne kategorie produktowe,  
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom naszych Klientów. 
Dziękujemy za zaufanie jakim 
obdarzacie nas Państwo każdego 
dnia używając naszych produktów. 
Nasi Konsumenci zasługują na to 
co najlepsze, dlatego stawiamy na  
wysoką jakość, atrakcyjny design i 
przystępną cenę.  

Najlepsze produkty, ulubione 
zapachy i aktualne trendy. Odkryj już 
teraz świat Livioon! 
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Parfum  
Collection

 féminin & maskulin

Perfumy
W starożytnym Egipcie wykorzystywano perfumy 
jako kanał komunikacji pomiędzy ludźmi a 
bogami. Sztuka wytwarzania perfum była w 
pełni zarezerwowana dla kapłanów. Tylko rodziny 
królewskie oraz wyższe klasy społeczne miały 
dostęp do perfum. Francuska produkcja perfum 
jest najbardziej reklamowaną produkcją perfum na 
świecie. Zaczęła wieść prym w roku 1830, opierając 
się na dwóch biegunach: jeden z nich to Grasse, 
„miasto zapachów“, na południu Francji, drugi zaś to 
Paryż, stolica luksusu.
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Manufactured 
in EU

Not Tested
on Animals

REuse  
REduce
REcycle

Fragrance Oil 
Made in France

UV
Filter



Za co płacimy 
kupując perfumy? 
Będziecie pod wrażeniem gdy dowiecie się, 
że kupując drogie perfumy tylko 5% ich wartości 
stanowi ich zawartość. Pozostałe 95% to koszt ich 
reklamy i dystrybucji na rynku.  

W jaki sposób 
większość ludzi
wybiera swoje perfumy
60% ludzi wybiera swoje perfumy sugerując 
się reklamą, pięknym flakonem, nazwą, zapachem lub 
nawet pod wpływem znajomych! 

Perfumy 
Podjęliśmy współpracę z jednym z czołowych 
producentów perfum we Francji ponieważ 
kładziemy nacisk na to, aby olejki eteryczne będące 
w składzie naszych perfum były jak najlepszej jakości. 
Dołożyliśmy wszelkich starań aby osiągnąć najlepszą 
jakość produkcji perfum damskich oraz męskich 
o zaperfumowaniu 20%.

40%
Reklama

35%
Sklepy

20%
Dystrybucja

5%
Zawartość

20%
Zapach 20%

Opakowanie

25%
Reklama 15%

Marka

10%
Jakość

10%
Wpływ 

znajomych

Jakość perfum
Im większe stężenie olejków eterycznych, tym zapach 
jest intensywniejszy i utrzymuje się dłużej.

Nasza zapachowa 
wizytówka
Perfumy są dla nas równie ważne jak ubranie czy 
elegancka biżuteria. To nasza wizytówka, powinny 
zatem pasować do naszej osobowości, podkreślać 
charakter i współgrać z samopoczuciem. Idealnie 
dobrany zapach powinien nie tylko pasować 
do pory roku, dnia i okazji ale również wyrażać nasz 
charakter i styl. Najważniejszym kryterium jakim 
powinieneś się kierować  wybierając perfumy jest Twój 
indywidualny gust. Pierwszą osobą, która powinna 
czuć się dobrze w towarzystwie perfum jesteś Ty. 
Należy również pamiętać aby dopasować odpowiedni 
zapach do prowadzonego przez Ciebie stylu życia. 

Perfumy 18%-30%
Zawartość olejków zapachowych na poziomie 18 
- 30% sprawia, że są one bardzo intensywne a ich 
nuty zapachowe uwalniają się wolniej.

Wody perfumowane 12-18%
Od 12 do 18% ich zawartości stanowią olejki 
zapachowe.

Wody toaletowe 6-12%
W ich skład wchodzi od 6 do 12% olejków 
zapachowych, które uwalniają aromaty przez 
kilka godzin. Są zdecydowanie lżejsze od wód 
perfumowanych.

Wody kolońskie 3-5%
Woda kolońska posiada najkrótszą trwałość,  
gdyż zawiera mniej olejków zapachowych  
– 3 do 5% – więc ma delikatniejszy zapach od 
wody toaletowej. Można ją aplikować kilka razy 
dziennie.

Mgiełki zapachowe 1-3%
Ma najniższą zawartość czystych substancji 
zapachowych (1–3%), dlatego  jak sama 
nazwa wskazuje służy jedynie do delikatnego 
odświeżania, a nie nadawania długotrwałego 
zapachu.m

ni
ej

 n
iż

 2
 g

od
zi

ny
w

ię
ce

j n
iż

 8
 g

od
zi

n

6

D
LA

 N
IE

J 
I D

LA
 N

IE
G

O
fé

m
in

in
 &

 m
as

ku
lin

7

D
LA

 N
IEJ I D

LA
 N

IEG
O

fém
inin &

 m
askulin



Jak 
wybrać 
idealny 
zapach? 
Spryskaj się tam, gdzie tętno 
jest najsilniejsze, czyli na 
wewnętrznych stronach 
nadgarstków i w zgięciu 
łokci. Pamiętaj aby testować 
jednorazowo maksymalnie 3-4 
zapachy. Wypróbuj wybrane 
zapachy i oceń je w skali od 1-10. 
Następnie przetestuj ponownie 
perfumy, które według Ciebie 
uzyskały najwyższe noty. W ten 
sposób odnajdziesz właściwy 
dla Ciebie zapach w oparciu o 
pH Twojej skóry oraz zgodny z 
Twoim stylem.
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 WODNE 

Na aromat perfum wodnych składają się takie 
komponenty jak ambra lub te, które wonią 
przypominają ulotne zapachy bryzy morskiej, 
rześkiego górskiego powietrza lub świeżego 
prania. Zapachy wodne orzeźwiają, tchną 
czystością, bywają delikatnie mydlane.

 67, 84

 DRZEWNE  

Zapachy ciepłe, głębokie i żywiczne. 
Najczęściej występujące tu składniki to: 
sandałowiec, sosna, cedr, drzewo różane, 
wetiwer, paczula oraz piżmo. Jest to kategoria 
najpopularniejsza wśród mężczyzn, jednak 
w ostatnich latach powstaje w tej grupie 
coraz więcej zapachów damskich.

 08

 68

 
 KWIATOWO-ORIENTALNE 

Połączenie dwóch popularnych grup 
zapachowych stanowi niesamowicie 
zmysłową mieszankę.

 13, 111

 CYTRUSOWE 

Jedna z najstarszych i najpopularniejszych nut 
zapachowych. Podstawowymi składnikami 
perfum należących do tej kategorii są owoce 
cytrusowe: bergamotka, cytryna, limonka, 
pomarańcza oraz neroli. Zazwyczaj są to 
kompozycje lekkie i świeże. Do tej kategorii 
należy większość zapachów sportowych 
i unisex.

 09

 69

 ORIENTALNE  

Jest kategorią perfum bardzo zmysłowych, 
ciepłych i egzotycznych. Charakterystyczny 
zapach nadaje jej wyczuwalna wanilia, 
egzotyczne kwiaty, zapachy przypraw,  
zwierzęce (ambra, piżmo) i drzewno-
żywiczne. Jest to kategoria bardzo trwałych 
perfum, kojarzona z dalekim wschodem.

 35

 97

 AROMATYCZNE  

Zapachy niekonwencjonalne, dodające 
klasy. Potrzebują nieco czasu po aplikacji 
aby rozwinąć bukiet. Swoim aromatem 
przywodzą na myśl zapach leśnej ściółki. 
Przypominają nieco kompozycje ziołowe, ale 
dominują w nich wonie drzewne.

 70

 KWIATOWE  

Jest największą grupą zapachów i  najbardziej 
zróżnicowaną. Dominujące są w niej nuty 
takich kwiatów jak: bez, konwalia, narcyz, 
tuberoza, fiołek, róża, czy jaśmin. Zapachy 
kwiatowe są bardzo wyjątkową grupą, 
która wyróżnia się nie tylko składem 
poszczególnych kompozycji lecz też 
intensywnością ich zapachu.

 02, 104

 
 DRZEWNO-ORIENTALNE 

Połączenie tych grup zapachowych 
o wyrazistych, egzotycznych aromatach  jest 
idealne dla osób, które lubią zapach lasu 
o poranku lub uwielbiają korzenne przyprawy.

 58

 71



Znaki zodiaku & perfumy
Znaki zodiaku wykazują pewne cechy wspólne, zarówno w odniesieniu do kobiet jak i do mężczyzn!
Wyrażają naszą osobowość i są związane z naszą tożsamością perfumową!

Architektura
perfum

Nuta głowy
To zapach wyczuwalny 
w pierwszej kolejności przy 
testowaniu perfum, który często 
decyduje o tym czy dany zapach 
nam się podoba czy nie. 

Królują tu lekkie i świeże aromaty 
owoców cytrusowych i kwiatów. 
Można ją poczuć już po kilku 
minutach, utrzymuje się od 15 -30 
minut a następnie zaczyna być 
powoli wypierana przez środkową 
nutę serca.

Nuta serca
Jest to nuta, która stanowi 
centrum „serce” zapachu. 

Jej głównym zadaniem jest 
stworzenie „tła” zapachu oraz 
połączenie pozostałych elementów 
zapachowych. Dominują tu głównie 
aromaty korzenne ale również 
wyczuwalne są  kwiaty, rośliny 
oraz owoce. Jej trwałość wynosi 
od 30 minut  – 1,5 h po czym 
niezauważalnie zmienia się w bazę 
perfum.

Nuta głębi
Jest określana jako podstawa 
zapachu i tworzą ją nuty drzewne 
takie jak np. cedr czy paczula. 

Jest ostatnim elementem 
wykańczającym zapach. Trwałość 
tej nuty wynosi do 2h i dłużej ze 
względu na składniki, które ulatniają 
się z powierzchni skóry przez długi 
czas.

10

D
LA

 N
IE

J 
I D

LA
 N

IE
G

O
fé

m
in

in
 &

 m
as

ku
lin

11

D
LA

 N
IEJ I D

LA
 N

IEG
O

fém
inin &

 m
askulin

Czy wiesz, że...
Ciepło, światło i wilgoć będą oddziaływać na jakość 
Waszych perfum, dlatego najlepiej przechowywać je 
w miejscach o temperaturze niższej niż 25 stopni

nuta
głowy

nuta głębi 

nuta serca

RAK

Kobieta: Wybierają romantyczne perfumy 
mające owocową bazę.
Mężczyzna: Oczekuje zapachu, który będzie 
mu przypominał określony moment w życiu. 
Prawdopodobnie nie zmieni go na inny, 
a preferuje bazę różaną.

SKORPION

Kobieta: Wybierają zapachy, które 
zdumiewają, są oparte na gałce 
muszkatołowej i karmelu.
Mężczyzna: Wybierają ciężkie zapachy, 
które emanują zmysłowością i tajemnicą,  
są oparte na cedrze, kardamonie i wanilii.

RYBY

Kobieta: Chce, aby jej zapach był kwiatowy 
lub owocowy, jak truskawka, czy morela.
Mężczyzna: Swoimi perfumami nie chce 
wywoływać wrażenia innego, aniżeli 
słodycz. Lawenda i grejpfrut są składnikami, 
które kocha najbardziej. 

BLIŹNIĘTA

Kobieta: Również i one wybierają 
intensywne zapachy, z bazą cytrynową.
Mężczyzna: Nie ma stałego zapachu, 
podobają mu się jednak zapachy pieprzowe 
lub cytrusowe. 

WAGA

Kobieta: Preferuje głownie te zapachy, które 
mają owocową podstawę.
Mężczyzna: Wybiera zapachy, których 
podstawą są składniki pikantne oraz 
uwielbia zapach mandarynki.

WODNIK

Kobieta: Kocha zapachy kwiatowe, które 
pozostawiają uczucie świeżości.
Mężczyzna: Awangardowy również 
w zakresie perfum, wybiera najnowsze 
perfumy, jakie się ukazały na rynku, ale 
interesują go te, które są chłodne i lekkie.

BYK

Kobieta: Wierna zapachowi, jakie wybiera; 
musi opierać się na owocach lub kwiatach. 
Mężczyzna: Jest stały jeśli chodzi o perfumy 
i zazwyczaj podobają mu się zapachy 
gorzkie z cytryny i imbiru.

PANNA

Kobieta: Zazwyczaj wybiera jakiś ponętny 
zapach owocowy.
Mężczyzna: Czystość i świeżość ciała są dla 
niego najważniejsze. Lawenda i mirt są jego 
ulubionymi składnikami.

KOZIOROŻEC

Kobieta: Kochają owocowe opcje 
zapachowe, które emanują dozą 
romantyzmu.
Mężczyzna: Uwielbia zapachy, które mają 
jako podstawę cytrusy i imbir. Zapachy 
intensywne i pikantne.

BARAN

Kobieta: Kocha intensywne zapachy,  
ale lubi eksperymentować. Wybiera 
zazwyczaj zapachy kwiatowe. 
Mężczyzna: Intensywne zapachy, które 
emanują zmysłowością i erotyzmem, a ich 
podstawą są zazwyczaj cynamon i drzewo 
sandałowe.

LEW

Kobieta: Wybierze najbardziej finezyjny 
zapach zawierający orientalne nuty.
Mężczyzna: Wybiera zapachy, które robią 
wrażenie a ich podstawą jest kardamon, 
karmel lub egzotyczne przyprawy.

STRZELEC

Kobieta: Poza perfumami, zakupi całą 
linię produktów i będzie olśniewać swoim 
zapachem. Wybiera zapachy kwiatowe.
Mężczyzna: Aktywny i bardzo energiczny, 
potrzebuje trwałych perfum i zazwyczaj 
wybiera intensywne zapachy mające jako 
bazę przyprawy.
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  2
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bergamotka
  limonka
  kardamon

Pobudzający zmysły zapach to pragnienie 
fascynującej ucieczki w nieznane, gdzie 
deszcze oraz bryza morska łączą się z całym 
dobrodziejstwem natury. Kompozycja 
stworzona na bazie głębokiego aromatu 
krystalicznej wody, drzewa cedrowego, 
brązowego cukru i jaśminu to ukłon w stronę 
kobiet pragnących poczuć się wyjątkowo 
i niezależnie.

  10
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bergamotka
  jaśmin
  wanilia

Pobudzający zmysły zapach, kwintesencja 
naturalności, uroku i pewności siebie. 
Kompozycja stanowi połączenie nut 
brzoskwini, bergamotki, jaśminu, piżma 
i wanilii. Przywodzi na myśl fascynującą, 
wakacyjną przygodę. Zapach skierowany 
dla młodych, świadomych swojego wdzięku 
kobiet, ceniących sobie indywidualny styl bycia.

  23
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bergamotka
  gardenia
  sandałowiec

Świeża, zmysłowa kompozycja gardenii, 
płatków jaśminu, bergamoty i liści mandarynki 
delikatnie skropionych zmysłową wanilią 
z subtelnym akcentem białego piżma 
i sandałowca tworzy niesforny, pełen 
uwodzicielskiego uroku zapach. Perfumy 
idealne dla kobiet energicznych, pozytywnie 
nastawionych do życia.

  14
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  paczula
  jaśmin
  piżmo

Energetyzujące, radosne perfumy o zwiewnym 
i dyskretnym zapachu ogrodu pełnego 
świeżych kwiatów i owoców z lekką nutą 
drzewną. Kobieta ubrana w ten zapach staje 
się spontaniczna i odrobinę nieprzewidywalna. 
Ten idealny aromat został stworzony dla 
kobiet, które nie boją się spełniać swoich 
marzeń.

  12
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bergamotka
  irys
  sandałowiec

Wytworny zapach podkreślający elegancję 
i wyjątkowość nieuchwytnej, silnej kobiety. 
Magiczny symbol kobiecego uroku, który 
hipnotyzuje wszystkich dookoła. Uwodzicielska 
kompozycja jaśminu, neroli, cytryny, irysu, róży 
i drzewa sandałowego sprawi, że obok kobiety 
ubranej w ten zapach żaden mężczyzna nie 
przejdzie obojętnie.

  19
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  mandarynka
  róża
  jeżyna

Harmonijne połączenie róży, jaśminu 
i mandarynki subtelnie otula ciało niczym 
luksusowy eliksir. Te perfumy to tradycja 
przeplatająca się z nowoczesnością 
przyprawione odrobiną kokieterii. Delikatny, 
świeży a zarazem niesamowicie uwodzicielski 
zapach dla młodych, spontanicznych kobiet 
pragnących w niebanalny sposób podkreślić 
swoją indywidualność.

  24
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  ogórek
  zielone jabłko
  drzewo sandałowe

Świeży, lekki zapach zainspirowany tętniącym 
życiem wielkiego miasta. Kompozycja 
zachwyca aromatem soczystego jabłka, 
który miesza się z tonami świeżego ogórka 
i grejpfruta subtelnie otulonymi różą, magnolią 
i drewnem sandałowym. To prawdziwa 
uczta dla zmysłów i ukłon w stronę kobiet 
wyzwolonych.

  17
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  frezja
  róża
  drzewo cedrowe

Perfumy czarują elegancją, zmysłowością 
i czystością. Klasyczny aromat róży połączony 
z figlarną frezją, rozgrzewającym ambrem 
i eleganckim drzewem cedrowym tworzy 
kusząco nieprzyzwoitą i luksusową mieszankę. 
Idealny zapach dla żywiołowych, kreatywnych 
kobiet nie bojących się wyzwań.

  15
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  limonka
  magnolia
  sandałowiec

Słoneczny zapach pełen ciepła i ulotnej 
zmysłowości, przeznaczony dla kobiet 
świadomych swojej atrakcyjności. Kompozycja 
soku z cytrusów otulonego kwiatową nutą 
z drzewem sandałowym w tle, doskonale 
sprawdza się przy każdej okazji. Zapach jest 
kwintesencją harmonii, wyważenia i dobrego 
smaku.

PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

Miłość 
od pierwszego 
flakonu!
Wierzymy, że idealnie dobrane 
perfumy odsłonią Twoje 
wewnętrzne piękno, zupełnie 
jak nowe eleganckie buty są 
dopełnieniem stroju. Zapach, 
który dla siebie wybieramy 
to reprezentant naszego 
wewnętrznego Ja i zmysłowości 
o której świat nie wie. 

Perfumy
 féminin

Czy wiesz, że...
Nasze 
wysublimowane 
kompozycje 
zapachowe pozwolą 
wybrać Ci swój 
niepowtarzalny styl
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PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  25
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  limonka
  jaśmin
  piżmo 

Świeży orzeźwiający i dziewczęcy aromat 
idealny na każdą porę dnia i roku. Radość 
i afirmacja życia zamknięta w buteleczce 
perfum. Orzeźwiające nuty zielonego 
jabłka i cytryny idealnie komponują się ze 
zmysłowym bursztynem, piżmem i jaśminem. 
Perfumy przeznaczone dla kobiet, które nie 
boją się wyzwań i pragną żyć pełnią życia.

  30
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  anyż
  magnolia
  róża 

Delikatny, zmysłowy zapach idealny na 
romantyczną randkę. Kompozycja zalotnej 
paczuli, subtelnej róży i świeżego anyżu tworzy 
mieszankę wobec, której nie można pozostać 
obojętnym. Perfumy stworzone dla kobiet, 
które pragną uwodzić zapachem.

  45
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  liczi
  magnolia
  jaśmin

Niesamowicie oryginalny i kobiecy 
zapach. Świeża, energetyczna kompozycja 
zapachowa liczi, jaśminu i frezji z dodatkiem 
uwodzicielskich nut korzennych przywodzi 
na myśl łąkę o poranku, która łapie pierwsze 
promienie słoneczne. Aromat skrojony 
na miarę kobiety pełnej życia pragnącej 
zachwycać swoją osobowością.

  42
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  gruszka
  orchidea
  karmel

Elegancki, uwodzicielski i lekko prowokujący 
aromat, który jest kwintesencją kobiecości. 
Koktajl owocowy z lekką nutą toffi i egzotyczną 
orchideą to prawdziwa uczta dla zmysłów. 
Zapach jest ukłonem w stronę kobiet, które 
pragną zachwycać swoim oryginalnym stylem 
bycia.

  52
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  malina
  jaśmin
  miód

Niesamowicie zmysłowa i seksowna 
mieszanka gorzkiej pomarańczy połączonej 
ze słodkimi malinami, jaśminem i gardenią. 
Dyskretna elegancja zamknięta we flakoniku 
perfum to ukłon w stronę piękna. Aromat 
idealny dla wyrazistych kobiet, które 
pragną uwodzić i znajdować się w centrum 
zainteresowania.

  34
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: ciężki

  bergamotka
  kwiat pomarańczy
  akordy drzewne 

Zmysłowy aromat bergamotki, kwiatu 
pomarańczy i uwodzicielskich nut skórzanych 
to magiczny wdzięk, szyk i elegancja, będący 
doskonałym dodatkiem do sukni wieczorowej. 
Zapach stworzony w hołdzie dla kobiety 
sukcesu, która kocha luksus i lubi przyciągać 
uwagę otoczenia.

  33
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  pigwa
  jaśmin
  piżmo 

Perfumy adresowane do niepoprawnych 
optymistek kochających życie. Kompozycja 
białego piżma, jaśminu i pigwy z delikatną 
nutką owocową zaskakuje świeżością i siłą. 
Ta oszałamiająca mieszanka potrafi w każdej 
kobiecie obudzić uwodzicielską czarodziejkę.

  47
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  malina
  czarna porzeczka
  wanilia

Rozkosznie aksamitna i delikatna kompozycja 
słodkiej róży w zestawieniu z orzeźwiającą 
maliną i zmysłową wanilią. Całość dopełnia 
korzenny pieprz i orientalny cedr. Ten 
tajemniczy i pełen pożądania zapach jest 
wyśmienitym dodatkiem dla kobiet, które 
kochają prowokować i być w centrum uwagi.

  40
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  mango
  frezja
  sandałowiec

Uwodzicielskie i czarujące perfumy, które 
inspirują i pobudzają do życia. Smakowity 
koktajl z egzotycznych owoców z dodatkiem 
irysów i wanilii z delikatną nutą drzewa 
sandałowego stworzony w hołdzie dla 
współczesnej kobiety, która zna swoją wartość.

  44
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: ciężki

  frezja
  jaśmin
  zamsz

Delikatny kwiatowo–pudrowy aromat 
z odrobiną pieprzu i zmysłowego kadzidła 
stanowi idealne dopełnienie kobiecości. 
Zapach intryguje frezją, która łączy 
się z jaśminem delikatnie otulonym płatkami 
róży. Perfumy skrojone na miarę kobiety 
spontanicznej i wyzwolonej.

  39
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  limonka
  białe kwiaty
  brzoza

Subtelny, świeży lekko mroźny zapach idealnie 
sprawdzi się o każdej porze dnia i nocy. 
Kompozycja zapachowa białych kwiatów 
skropionych cytrusowym musem i otulonych 
pudrową mgiełką białej brzozy jest jak kobieta 
o wielu twarzach, inspirująca, pełna pasji, 
a zarazem łagodna i spokojna.

  51
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  rabarbar
  róża
  sandałowiec

Mieszanka bergamoty i kwaśnego rabarbaru 
otulona płatkami zmysłowej róży i ciepłem 
drzewa sandałowego sprawi, że obok tego 
zapachu nikt nie przejdzie obojętnie. Perfumy 
adresowane dla kobiet przebojowych 
i odważnych, ale posiadających romantyczną 
duszę.

  37
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  brzoskwinia
  białe kwiaty
  drzewo sandałowe

Urzekająca kompozycja słodkiej brzoskwini, 
jaśminu, fiołka otulonych drzewem 
sandałowym i leśnym mchem. Zmysłowy 
zapach z lekką aurą tajemniczości. Idealne 
dopełnienie do sukni wieczorowej, skierowane 
do kobiet lubiących wyzwania i perfekcyjny 
wygląd.

  50
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  limonka
  zielone jabłko
  drzewo cedrowe

Uwodzicielski aromat soczystego jabłka 
i limonki zatopiony w lekko karmelowej 
pralince z delikatną nutką wanilii i białego 
cedru przyjemnie pobudza zmysły. Szyk, 
luksus i elegancja zamknięte we flakoniku 
magicznych perfum adresowane 
do spontanicznych pełnych temperamentu 
kobiet.
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  61
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  granat
  piwonia
  piżmo

Delikatny, owocowo–kwiatowy aromat z lekką 
nutą piżma, bardzo subtelny i dziewczęcy. 
Bukiet pachnących piwonii, wdzięczne 
magnolie i soczysty owoc granatu działają 
jak magiczny eliksir na zmysły. Ubrana 
w ten zapach kobieta roztacza za sobą aurę 
tajemniczości i wyjątkowości.

  62
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  bergamotka
  jaśmin
  drzewo sandałowe 

Aromatyczny koktajl z soczystych owoców 
i egzotycznych kwiatów z delikatną nutką 
jaśminu to prawdziwa uczta dla zmysłów. 
Zapach delikatnie orzeźwia, a w chłodniejsze 
dni otula ciepłem drzewa sandałowego. 
Kobieta ubrana w te perfumy roztacza  aurę 
tajemniczości i wdzięku.

  115
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  róża
  kolendra
  piżmo

Niesamowicie urzekająca, subtelna 
kompozycja soczystej mandarynki 
w połączeniu z angielską różą oraz jaśminem 
to prawdziwy wielkomiejski szyk zamknięty 
w buteleczce perfum. Całość dopełnia 
aromatyczna piwonia z delikatną nutką 
jaśminu oraz drzewa sandałowego.

  116
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  grejpfrut
  jaśmin
  piżmo

Zachwycająca kompozycja kwiatów otulonych 
promieniami zachodzącego słońca oraz  
mgiełką ciepłego piżma. Perfumy o zwiewnym 
i dyskretnym zapachu tuberozy w połączeniu 
z kwiatem pomarańczy są ukłonem w stronę 
kobiety zmysłowej i naturalnej. Całość 
kompozycji dopełnia świeży akord grejpfruta 
w połączeniu z ylang-ylang zwanym “kwiatem 
kwiatów” oraz kroplą soku z czarnej porzeczki.

  117
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  malina
  róża
  wanilia

Harmonijne połączenie płatków róży 
zatopionych w waniliowo- malinowym musie 
to prawdziwa uczta dla zmysłów. Niesamowite 
perfumy dodające kobiecości oraz uroku 
osobistego zachwycają kwiatowo–owocowym  
akordem z delikatną nutą piżma skropionego 
olejkiem z gorzkiej pomarańczy.  Obok kobiety 
ubranej w ten zapach żaden mężczyzna nie 
przejdzie obojętnie. 

  119
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  papaja
  lilia wodna
  piżmo

Świeży, zalotnie dziewczęcy, a zarazem 
bardzo kobiecy zapach otulający niczym 
kaszmirowy sweter. Kompozycja białych 
kwiatów z delikatnym akcentem piżma i nutą 
korzennych przypraw  stworzona dla kobiet 
świadomych swojego wdzięku i ceniących 
sobie indywidualny styl bycia. Perfumy idealne 
na każdą porę roku i okazję.

  64
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  herbata
  orchidea
  paczula

Aromatyczna mieszanka kwiatów z całego 
świata rodem z Tajemniczego Ogrodu. 
Oryginalne połączenie świeżej herbaty 
i bergamotki z arabskim jaśminem, orchideą, 
frezją i zmysłową różą to prawdziwa 
kwiatowa eksplozja. Niepowtarzalny zapach 
podkreślający w kobiecie namiętność 
i zmysłowość, otulający zmysły niczym 
magiczny eliksir.

  63
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  bergamotka
  kardamon
  drzewo cedrowe 

Świeżość i energia zamknięta we flakoniku 
perfum. Rozkoszny koktajl z bergamotki, 
zielonej mandarynki oraz słodkiej figi otulony 
płatkami jaśminu z odrobiną kardamonu. 
Perfumy o poranku są doskonałym 
orzeźwieniem natomiast wieczorem uwalniają 
swe ciepłe, otulające akordy. Zapach 
stworzony w hołdzie dla kruchej i zmysłowej 
kobiecości.

  110
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bergamotka
  lilia
  drzewo sandałowe

Zmysłowa mieszanka sandałowca, wanilii 
oraz orientalnych kwiatów otulonych ciepłym 
akordem drzewnym tworzy wyraziste perfumy 
dla spontanicznych kobiet. Zapach obok 
którego nie można przejść obojętnie.

  105
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  kaktus
  różowa frezja
  cedr 

Soczysta mieszanka orzeźwiającego kaktusa, 
frezji oraz jaśminu. Subtelny, świeży zapach 
z delikatnym akordem róży i drewna 
cedrowego stopniowo rozkwita na skórze jak 
kwiat pod wpływem promieni słonecznych. 
Perfumy podkreślające w kobiecie 
zmysłowość, otulające niczym magiczny eliksir.

  104
Nuta zapachowa:  kwiatowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  gruszka
  liczi
  kokos

Urzekająca kompozycja słodkiej gruszki, 
otulonej piżmem i delikatnie skropionej wodą 
kokosową. Całość dopełnia jeżyna i śliwka 
z lekkim akordem białego drewna i wetywerii. 
Dziewczęce, ale jednocześnie zmysłowe 
i eleganckie perfumy o zwiewnym, dyskretnym 
zapachu ogrodu pełnego świeżych kwiatów 
i owoców.

PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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   43
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  róża
  fiołek
  wanilia 

Wytworna, pudrowo–kwiatowa kompozycja 
jest jak połączenie wielkomiejskiego szumu 
z naturalnym pięknem wiosennej łąki. Ciepła 
wanilia, piżmo, czarna porzeczka i urzekająca 
dzika róża to idealne perfumy dla aktywnych 
i spontanicznych kobiet.

   7
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  czarna porzeczka
  lilia
  wanilia

Płomienny, uwodzicielski eliksir miłości 
zamknięty we flakoniku luksusowych 
perfum. Soczysta mieszanka mandarynki, 
jaśminu i wanilii jest ekscytująca jak pierwszy 
pocałunek. Kusząca konwalia pozwoli wydobyć 
wewnętrzną kobiecość, a różowy grejpfrut 
i białe piżmo sprawią, że odkryjesz miłość na 
nowo.

   1
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  jaśmin
  kwiat pomarańczy
  wanilia

Nowoczesny zapach dla wyrafinowanych 
kobiet, niesamowicie tajemniczy 
i uwodzicielski. Niezwykła kompozycja nuty 
kwiatowej i orientalnej jest jak połączenie dnia 
i nocy. Zapach intryguje kwiatem pomarańczy 
połączonym ze świeżością imbiru otulonego 
miodowym ciepłem drzewa sandałowego. 
Jest idealnym wyborem dla kobiet, które 
pragną być modne i wyjątkowe.

   27
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  malina
  jaśmin
  wanilia

Niezwykle smakowita, aromatyczna 
kompozycja otulająca pudrową słodkością. 
Połączenie malin z wanilią i jaśminem 
na pokaźnej porcji drzewa sandałowego. 
Ukłon w stronę kobiety idealnej - zmysłowej, 
naturalnej, a przy tym gorącej i seksownej.

   13
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  kwiat pomarańczy
  jaśmin
  wanilia

Świeży, orientalny zapach dla nowoczesnej, 
a zarazem zmysłowej kobiety sukcesu, 
która nie boi się wyzwań. Kompozycja 
bergamotki i pomarańczy otulonych 
płatkami róży i jaśminu z domieszką wanilii, 
białego piżma i paczuli to połączenie 
klasyki z nowoczesnością. Zapach uwalnia 
się stopniowo, zaskakuje, tętni kobiecością, 
elegancją i wdziękiem.

   32
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  mandarynka
  brzoskwinia
  paczula 

Orientalno–kwiatowa kompozycja mandarynki 
i brzoskwini otulonych ciepłym bursztynem 
i paczulą lekko doprawionych różowym 
pieprzem działa jak magnes na mężczyzn. 
Seksowny i uwodzicielski zapach dla Pań, które 
są świadome swojej kobiecości.

PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

   46
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  czarna porzeczka
  irys
  pralina

Romantyczna kompozycja słodkich owoców 
z dominującym przepychem irysa i pudrowego 
jaśminu. Całość dopełnia nieziemsko słodka 
i smakowita pralinka tworząc magiczny eliksir, 
który pobudza zmysły. Perfumy są ukłonem 
w stronę współczesnej kobiety–szczęśliwej 
i wolnej.

   49
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  kwiat pomarańczy
  piżmo
  wanilia

Niepowtarzalny, ponadczasowy i szalenie 
zmysłowy aromat przywodzący na myśl kwiaty 
otulone promieniami słońca. Słodki koktajl 
pomarańczowo–waniliowy lekko skropiony 
piżmem i zatopiony w ciepłym miodzie 
sprawi, że nie jedno męskie serce zabije 
szybciej. Zapach adresowany dla kobiet, które 
kochają luksus.
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PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

   114
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  brzoskwinia
  jaśmin
  paczula

Perfumy niepowtarzalne i jedyne w swoim 
rodzaju, przeznaczone dla pewnych siebie 
kobiet, które kochają być w centrum 
zainteresowania. Niesamowicie uwodzicielska 
kompozycja z egzotycznych kwiatów 
z delikatną nutką wanilii, jaśminu i kolendry 
tworzy ciepły i zmysłowy zapach obok którego 
nie można przejść obojętnie.

   112
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  migdały
  jaśmin
  kakao

Perfumy obok których nie można przejść 
obojętnie, stworzone dla pań o nietuzinkowym 
charakterze. Uwodzicielska mieszanka 
jaśminu, kawy i słodkich migdałów świetnie 
współgra z tuberozą, bobem tonka i delikatną 
nutką kakao. Zapach niezwykle wyrazisty, 
przywodzący na myśl zmysłową, pewną siebie 
kobietę.

   111
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bursztyn
  białe kwiaty
  drzewo sandałowe

Soczysty koktajl mandarynkowy z dodatkiem 
ciepłych akordów ambry, drzewa 
sandałowego i białych kwiatów tworzy 
niesamowicie zmysłową kompozycję. 
Kwiatowo – orientalne perfumy dla kobiet, 
które pragną kusić zapachem.

   65
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  czarna porzeczka
  jaśmin
  wanilia

Zmysłowa kompozycja czarnej porzeczki 
i bergamoty w połączeniu z jaśminem 
i konwalią z lekką nutą wanilii i ciepłym 
akordem drzewa sandałowego to luksusowe 
perfumy dla kreatywnych kobiet pragnących 
urzekać swoją tajemniczością. Subtelny, lekko 
orientalny aromat sprawi, że obok kobiety 
ubranej w ten zapach żaden mężczyzna nie 
przejdzie obojętnie.

   59
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: ciężki

  jaśmin
  nuty drzewne
  bursztyn

Niebanalny, intensywny, kwiatowo–orientalny 
aromat pełen pozytywnej energii. Magiczny 
eliksir umieszczony w buteleczce perfum 
rozprzestrzenia tajemniczą aurę przesiąkniętą 
hipnotyzującym jaśminem i ciepłym białym 
bursztynem. Aromat, który intryguje, zapada 
w pamięć, przeznaczony dla indywidualistek.

   56
Nuta zapachowa:  kwiatowo-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  czerwona porzeczka
  jaśmin
  piżmo

Porzeczkowo–kwiatowy koktajl, otulający 
zmysły welonem luksusu z zadziorną nutką 
różowego pieprzu, piżma i zmysłowego 
jaśminu. Zapach jest celebracją radosnej strony 
dziewczęcej natury. Perfumy adresowane dla 
kobiet pełnych gracji, które pragną poczuć 
się wyjątkowo atrakcyjnie.

PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  9
Nuta zapachowa:  cytrusowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  cytryna
  jaśmin
  drzewo sandałowe

Ponadczasowy i uniwersalny zapach 
przeznaczony dla młodych, aktywnych osób. 
Charakteryzuje go zmysłowość, harmonia, 
świeżość i siła. Jaśminowy ekstrakt, świeże 
tony melona i papai połączonymi z esencjami 
jantaru i mchu przesądzają o wyjątkowości 
tych wspaniałych perfum.

  122
Nuta zapachowa:  cytrusowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bergamotka
  jaśmin
  cyprys

Perfumy przywodzące na myśl egzotyczną 
plażę, słońce oraz tropiki. Słodkie, dojrzale 
cytrusy otulone jaśminowym ciepłem 
i przyprószone igiełkami sosny tworzą idealny 
balans pomiędzy słodkimi a kwaśnymi nutami. 
Zapach rajskiej wyspy zamknięty w butelce 
perfum idealny na każdą porę roku, dla kobiet, 
które pragną zachwycać oryginalnym stylem 
bycia.  

NOWOŚĆ
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PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  57
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  brzoskwinia
  irys
  kokos

Subtelny owocowy koktajl brzoskwiniowo– 
porzeczkowy z lekką nutą wanilii, 
fioletowego irysa i mimozy otulony ciepłem 
piżma i egzotycznego kokosu to klasyka 
i nowoczesność zamknięte we flakoniku 
perfum. Zapach idealny dla współczesnych 
romantyczek, które kochają indywidualny styl 
bycia i oryginalność.

  28
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  kwiat pomarańczy
  jaśmin
  miód

Kompozycja zapachowa jaśminu, kwiatu 
pomarańczy i róży otulonej miodową 
mgiełką jest jak połączenie magii orientu 
z nowoczesnością zachodu. Figlarne kwiaty 
kontrastując z drzewem cedrowym tworzą 
zmysłowy koktajl, który jest ukłonem w stronę 
kobiety zmiennej i tajemniczej.

  4
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  gardenia
  jaśmin
  piżmo

Elegancki, uwodzicielski zapach dla kobiet 
o nietuzinkowym charakterze. Perfumy 
są unikalną kompozycją delikatnego 
i orzeźwiającego aromatu gardenii połączonej 
z mrocznym, zagadkowym jaśminem 
i migdałami. Otulona w ten zapach kobieta 
jest pewna siebie, niezależna i uwodzicielska.

  3
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  czarna porzeczka
  centifolia
  wanilia

Niepowtarzalny zapach urzekającej czarnej 
porzeczki, zmysłowej wanilii i świeżych 
kwiatów z lekką nutą drewna piżmowego. 
Perfumy adresowane do silnych ale wrażliwych 
kobiet, które dają się ponieść namiętności 
i potrafią okazywać emocje.

PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

   106
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  szampan
  brzoskwinia
  akordy drzewne

Zapach zmienny jak sama kobieta, 
niesamowicie intrygujący i uwodzicielski. 
Oryginalne połączenie kwiatu brzoskwini 
zatopionego w różowym szampanie 
z delikatnym akordem drzewnym. 
Niepowtarzalne, pełne energii wielkiego 
miasta perfumy dla namiętnych, pewnych 
siebie kobiet.

   108
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  zielona mandarynka
  wanilia
  drzewo sandałowe

Zadziorna i lekko prowokacyjna kompozycja 
słodkiej wanilii, zielonej mandarynki 
i egzotycznego drzewa sandałowego 
w połączeniu z jaśminem i lilią imbirową. 
Perfumy stworzone dla kobiet, które pragną 
przyciągać męskie spojrzenia i być w centrum 
zainteresowania.

   38
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  czerwona pomarańcza
  imbir
  wanilia

Esencja kobiecości, bardzo zmysłowy 
i uwodzicielski zapach. Energetyzujący koktajl 
z porzeczek, czerwonej pomarańczy i gruszki 
doprawiony imbirem, wanilią i skropiony 
piżmem. Adresowany do kobiet kochających 
dobry styl i elegancję nie bojących się pokazać 
swojego seksapilu.

   36
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  jabłko
  białe kwiaty
  wanilia

Lekki, subtelny i apetyczny zapach 
przywołujący na myśl słoneczny dzień. 
Kompozycja białych kwiatów idealnie 
współgra z nutą pomarańczy i świeżym 
jabłkiem. Zapach delikatnie orzeźwia, 
a w chłodniejsze dni otula ciepłem wanilii. 
Perfumy stworzone dla nowoczesnej, pewnej 
siebie kobiety.

   22
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  mandarynka
  jaśmin
  paczula

Elegancki i ponadczasowy zapach 
pobudzający zmysły. Niesamowita 
i uwodzicielska mieszanka mandarynki, 
jaśminu i paczuli sprawi, że obok tego 
aromatu nikt nie przejdzie obojętnie. Perfumy 
przeznaczone dla wytwornej kobiety, która 
kocha życie i pragnie kusić zapachem.

   20
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: ciężki

  kokos
  jaśmin
  wanilia

Wysublimowana, elegancka słodycz wanilii 
w połączeniu z uwodzicielskim jaśminem 
i drzewem sandałowym sprawia, że obok 
tego zapachu nikt nie jest w stanie przejść 
obojętnie. Delikatne, a zarazem śmiałe 
perfumy działają na zmysły jak magiczny 
orientalny eliksir miłości. Zapach adresowany 
dla kobiet pewnych siebie, które pragną 
intrygować swoją tajemniczością.

   8
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  granat
  lotos
  bursztyn

Zmysłowy zapach przeznaczony dla kobiet 
pragnących uwolnić swoje marzenia. 
To euforyczny i tajemniczy ogród pełen 
egzotycznych kwiatów i soczystych owoców, 
który kusi i zaprasza do korzystania z radości 
życia. Kobieta ubrana w ten zapach jest 
wolna, elegancka, pewna siebie a przy tym 
tajemnicza i nieodgadniona.

   58
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  porzeczka
  miód
  czekolada

Piękne, jedyne w swoim rodzaju, ekskluzywne 
perfumy z nutą czekolady, kuszące magią 
orientu. Kompozycja dojrzałych jeżyn 
zatopionych w słodkim miodzie, lekko 
skropionych sokiem ze świeżej bergamotki 
i otulonych płatkami delikatnego jaśminu. 
Silny i drapieżny zapach dla zdecydowanych, 
pewnych siebie kobiet.

Czy wiesz, że...
Perfumy najlepiej 
stosować zaraz 
po wyjściu spod 
prysznica, zanim 
jeszcze założysz 
ubrania. Wilgotna 
skóra bardziej 
chłonie zapach 
i zatrzymuje go na
dłużej
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PERFUMY DLA KOBIET
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  107
Nuta zapachowa:  orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  różowy pieprz
  kawa
  wanilia

Zmysłowa kompozycja egzotycznego 
jaśminu, wanilii i karmelizowanych cytrusów 
zatopionych w słodkim espresso. Całość 
dopełnia szczypta różowego pieprzu i cedr 
otulający zmysły niczym magiczny eliksir. 
Elegancki, a zarazem niesforny zapach dla 
kobiet z pasją kochających życie.

  54
Nuta zapachowa:  orientalna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  karmel
  piżmo
  wanilia

Energetyczny i pobudzający zmysły 
kwiatowo– karmelowy koktajl otulający 
niczym kaszmirowy szal aurą niebywałego 
luksusu i tajemniczości. Ponadczasowa 
elegancja zamknięta w buteleczce perfum 
dla nietuzinkowych kobiet, które cenią sobie 
indywidualny styl bycia.

  35
Nuta zapachowa:  orientalna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  mandarynka
  róża
  wanilia

Zmysłowość, pożądanie, kobiecość. Zadziorna 
i lekko prowokacyjna kompozycja słodkiej 
mandarynki, namiętnej róży, pudrowego 
irysa i egzotycznego jaśminu to intymność 
w najlepszym wydaniu. Magia orientu 
zamknięta we flakoniku adresowana do kobiet 
dojrzałych i świadomych swojej seksualności. 
Zapach dla kobiety, która pragnie intrygować 
tajemniczością.

  21
Nuta zapachowa:  orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  jeżyna
  róża
  wanilia

Erotyczny i zmysłowy zapach dający wrażenie 
ciepła i przyjemnego rozleniwienia. Jest 
celebracją wszystkiego co piękne i intrygujące. 
Orientalna kompozycja drzewa sandałowego 
z soczyście słodkimi owocami, jaśminem, różą 
i wanilią tworzy aromat zmienny jak sama 
kobieta. Perfumy stworzone aby prowokować 
i przyciągać męskie spojrzenia.

Czy wiesz, że...
Perfumy należy 
rozpylić na obu 
nadgarstkach, ale 
nie pocierać ich 
o siebie! To sprawi, 
że zapach ulotni 
się szybciej.  Pozwól, 
by perfumy 
same wyschły 
i otuliły twoje dłonie 
pięknym zapachem
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PERFUMY DLA MĘŻCZYZN
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

Znajdź swoją 
zapachową 
wizytówkę!
Zbyt często zaniedbujemy 
znaczenie perfum. Nie wystarczy 
bowiem wybrać jakikolwiek zapach, 
gdyż w rzeczywistości perfumy 
jakie nosisz ukazują Twój charakter, 
wyjątkowość oraz wrażliwość. 
Z Livioon znajdziesz wymarzoną 
kompozycję zapachową, która 
podkreśli Twój  niepowtarzalny styl 
i oryginalną osobowość. 

Perfumy
 maskulin

  95
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  kwaśna pomarańcza
  szałwia
  piżmo ambrowe

Subtelna, uniwersalna kompozycja 
ambrowego piżma w duecie z delikatnym 
akordem szałwii, kwaśnej pomarańczy 
i uwodzicielskiej lawendy. Perfumy stworzone 
w hołdzie dla mężczyzn pełnych determinacji 
i kochających rywalizację.

  103
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: świeży

  cytrusy
  migdały
  skórzane akordy

Magnetyczny, drzewno – skórzany zapach 
z odrobiną rozmarynu w połączeniu 
z migdałami i kwiatem pomarańczy to 
prawdziwa rozkosz dla zmysłów. Mieszanka 
owocu cytrusa skropionego wanilią i otulonego 
ciepłym drewnem cedrowym to perfumy 
idealne dla spontanicznych i tajemniczych 
mężczyzn.

  83
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  limonka
  imbir
  lawenda

Cytrusowy koktajl, lawenda, imbir 
i drzewo sandałowe tworzą niesamowicie 
orzeźwiającą i zmysłową kompozycję. Lekkie 
i bardzo seksowne perfumy dla pełnych 
temperamentu, przebojowych mężczyzn.

  78
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  anyż
  malina
  nuty drzewne

Energetyczny i zmysłowy koktajl grejpfrutowo– 
malinowy z delikatnym anyżowym akcentem, 
uwodzicielską lawendą i ciepłym akordem 
drzewnym niesamowicie pobudzający 
zmysły. Zapach idealny dla odważnych, 
spontanicznych i odrobinę tajemniczych 
mężczyzn.

  76
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  lawenda
  jaśmin
  tytoń

Ponadczasowa i elegancka kompozycja 
lawendy i jaśminu doprawiona miętą 
pieprzową i otulona ciepłem drzewa 
sandałowego to prawdziwa uczta dla zmysłów. 
Idealny zapach dla żywiołowych, kreatywnych 
mężczyzn.

  75
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: klasyczny

  mandarynka
  cedr
  bób tonka

Pieprz jamajski, bób tonka, paczula 
i mandarynka w połączeniu z drzewnymi 
aromatami sandałowca i cedru tworzą 
niesamowicie subtelną kompozycję. Elegancki, 
otulający zapach dla mężczyzny z klasą, który 
pragnie intrygować.

  70
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: świeży

  lawenda
  szałwia
  cedr

Kompozycja świeżej lawendy, imbiru 
i rozmarynu w połączeniu z szałwią, geranium 
i ciepłym otulającym akordem drzewa 
cedrowego prowokuje i inspiruje. Zapach 
adresowany do mężczyzn kochających 
przygody i nie bojących się ryzyka.

  87
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  grejpfrut
  szałwia
  cedr

Klasyczny, orzeźwiający niesamowicie męski 
zapach idealny na wiosnę i lato. Aromatyczna 
kompozycja kwiatowo–drzewna z delikatnym 
akcentem piżma i cytrusów sprawi, że żadna 
kobieta nie przejdzie obojętnie.

  120
Nuta zapachowa:  aromatyczna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  sól
  mirt
  wodorosty

Zapach przywodzący na myśl burzliwe fale 
morskie uderzające o skalisty brzeg. Cytrusowa 
kompozycja z wyraźnym słono – mineralnym 
akordem oraz ziołami rodem z tajemniczej 
morskiej krainy. Niebanalne, zapadające 
w pamięć perfumy przesycone solą, ciepłym 
drewnem cedrowym i aromatycznym mirtem. 

Czy wiesz, że...
Złota zasada brzmi: 
sucha skóra szybko 
traci zapachy. 
Zanim użyjesz 
perfum nawilż ciało 
balsamem

NOWOŚĆ
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  90
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  brzoza
  kardamon
  piżmo

Niesamowicie zmysłowa i uwodzicielska 
kompozycja liści brzozy delikatnie oprószonych 
kardamonem z ciepłym akordem drzewnym 
i otulającym piżmem. Zapach adresowany dla 
pewnych siebie, asertywnych mężczyzn.

  86
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  grejpfrut
  pieprz
  cedr

Wyrafinowana i zaskakująca kompozycja 
drzewa cedrowego i wetywerii delikatnie 
skropiona świeżym grejpfrutem 
i doprawiona pieprzem to połączenie klasyki 
z nowoczesnością. Drapieżny i urzekający 
zapach dla prawdziwych mężczyzn.

  94
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  mandarynka
  jaśmin
  paczula

Zmysłowy koktajl mandarynkowo– 
grejpfrutowy z odrobiną jaśminu, paczuli, 
wawrzynem i otulającym mchem dębowym. 
Perfumy idealne dla żywiołowych mężczyzn 
prowadzących aktywny styl życia.

  96
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  imbir
  fiołek
  cedr

Elegancka, intrygująca mieszanka cytryny 
i fiołka oprószona białym pieprzem 
z delikatnymi akordami drzewnymi, kwiatem 
bazylii i imbirem. Idealny zapach dla osób 
lubiących nowoczesne, subtelne perfumy 
z delikatną, magnetyczną nutką.

  72
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  bergamotka
  imbir
  piżmo

Kompozycja limonki i marakuji doprawiona 
korzennym pieprzem i gorzkim imbirem 
w połączeniu z aromatem kawioru tworzy 
niesamowicie oryginalny zapach. Perfumy 
stworzone dla mężczyzn żyjących pełnią życia.

  77
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  ananas
  czerwone jabłko
  drzewo sandałowe

Aromatyczna lawenda w połączeniu ze 
świeżą bergamotką, liściem ananasa, jabłkiem 
i różą tworzy niesamowicie magnetyczną 
kompozycję. Perfumy stworzone dla 
odważnych, pewnych siebie mężczyzn z pasją.

PERFUMY DLA MĘŻCZYZN
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  98
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  różowy pieprz
  frezja
  wanilia

Nowoczesna kompozycja mandarynki 
w duecie z frezją, doprawiona kardamonem 
i kolendrą z lekkim akordem drzewa 
cytrusowego i różowego pieprzu to prawdziwy 
zastrzyk energii. Wyrafinowany styl zamknięty 
w butelce perfum dla prawdziwych 
indywidualistów.

  109
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  bergamotka
  lawenda
  cedr

Oryginalna i niesamowicie świeża kompozycja 
bergamotki otulonej zmysłowym drzewno 
– bursztynowym akordem. Zapach idealny 
dla odważnych, spontanicznych mężczyzn 
żyjących pełnią życia.

  113
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  cytryna
  rozmaryn
  piżmo

Oryginalne połączenie cytryny skropionej 
olejkiem z liści drzewa pomarańczowego  
w towarzystwie kardamonu i jodły stanowi 
niesamowicie zmysłową i uwodzicielską 
kompozycję. Całość dopełnia jaśmin, konwalia 
z delikatnym różanym akcentem. Perfumy 
stworzone dla żywiołowych mężczyzn 
prowadzących aktywny styl życia.

  121
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  bergamotka
  ananas
  brzoza

Męski, zmysłowy aromat dymu drzewnego 
w połączeniu ze świeżym sokiem z czarnej 
porzeczki i ananasa oraz delikatnym akordem 
marokańskiego jaśminu. Całość dopełnia 
soczyste jabłko otulone płatkami róży 
i zatopione w leśnym mchu. Wyrafinowany styl 
zamknięty w butelce perfum.

  80
Nuta zapachowa:  drzewna  
Kategoria zapachowa: świeży

  cedr
  gałka muszkatołowa
  skórzane akordy

Intensywny, świeży zapach dla pewnych siebie 
i zdecydowanych mężczyzn ceniących sobie 
klasykę. Zmysłowa kompozycja cedru, paczuli 
i drewna sandałowego sprawdzi się przy 
każdej okazji.

NOWOŚĆ



30

D
LA

 N
IE

G
O

 
m

as
ku

lin

31

D
LA

 N
IEG

O
 

m
askulin

PERFUMY DLA MĘŻCZYZN
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  102
Nuta zapachowa:  orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  fiołek
  irys
  wanilia

Aksamitne, niesamowicie zmysłowe i ciepłe 
perfumy o orientalnej nucie zapachowej. 
Kompozycja czarnego pieprzu, toskańskiego 
irysa i bułgarskiej róży w połączeniu 
z wetywerią oraz wanilią prowokuje i inspiruje. 
Zapach stworzony dla charyzmatycznych 
mężczyzn z klasą.

  118
Nuta zapachowa:  orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  kardamon
  szałwia
  wanilia

Magnetyczna kompozycja fiołka otulonego 
ciepłem drewna cedrowego z delikatną nutką 
kardamonu. Całość dopełnia melonowo-
ananasowy koktajl z szałwią i odrobiną 
czerwonego pieprzu. Niezwykle wyrafinowany, 
uwodzicielski zapach , który działa jak magnes 
na kobiety.

  97
Nuta zapachowa:  orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  mięta
  bób tonka
  wanilia

Nieziemsko zmysłowa, uwodzicielska 
i harmonijna kompozycja owoców 
w zestawieniu z bobem tonka, delikatnym 
akordem mięty, cedrem i wanilią to prawdziwa 
rozkosz dla zmysłów. Perfumy stworzone dla 
prawdziwych mężczyzn.

NOWOŚĆ



PERFUMY DLA MĘŻCZYZN
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  67
Nuta zapachowa:  wodna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  limonka
  nuty wodne
  białe piżmo

Świeży, orzeźwiający zapach przywodzący 
na myśl morski wiatr, sól i piasek. Lekka woń 
cytrusów z mocnymi akordami drzewnymi, 
płatkami jaśminu i białym piżmem tworzy 
kompozycje, której nie oprze się żadna kobieta.

  84
Nuta zapachowa:  wodna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  grejpfrut
  rozmaryn
  mech dębowy

Cytrusy, rozmaryn i jałowiec w połączeniu 
z subtelnym aromatem drewna różanego 
i delikatnym, otulającym mchem dębowym 
to prawdziwa uczta dla zmysłów. Perfekcyjnie 
zrównoważone, uniwersalne perfumy idealne 
na każdą okazję.
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PERFUMY DLA MĘŻCZYZN
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

  69
Nuta zapachowa:  cytrusowa  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  melon
  bazylia
  piżmo

Delikatna i świeża kompozycja przywodząca 
na myśl letnią, morską bryzę. Aromatyczny 
koktajl melonowo–arbuzowy w połączeniu 
z mandarynką, werbeną i piżmem został 
stworzony w hołdzie dla mężczyzn 
kochających wolność i niezależność.

  74
Nuta zapachowa:  cytrusowa  
Kategoria zapachowa: świeży

  czerwona mandarynka
  pieprz
  białe piżmo

Świeża i jednocześnie bardzo zmysłowa 
kompozycja mandarynki, białego piżma 
i cedru doprawiona czarnym pieprzem działa 
jak magnes na kobiety. Idealny zapach dla 
żywiołowych, kreatywnych mężczyzn.
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PERFUMY DLA MĘŻCZYZN
Zaperfumowanie: 20% 
Pojemność: 50 ml

56,90 PLN 
1138,00 PLN / 1 L

Głowa
Serce
Baza

   93
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  grejpfrut
  cynamon
  skórzane akordy

Aromatyczny koktajl z czerwonej pomarańczy, 
grejpfruta i odświeżającej mięty z odrobiną 
cynamonowej pikanterii, róży i białej skóry 
działa pobudzająco na zmysły. Perfumy 
stworzone dla charyzmatycznego mężczyzny 
sukcesu.

   89
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  grejpfrut
  ananas
  bursztyn

Aromatyczny koktajl ananasowo–grejpfrutowy 
z dodatkiem bursztynu, doprawiony różowym 
pieprzem z lekkim metalicznym akordem 
tworzy oryginalne połączenie ciepłych 
i świeżych nut zapachowych. Perfumy idealne 
dla kreatywnych, pewnych siebie mężczyzn.

   88
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  jabłko
  cynamon
  drzewo sandałowe

Uniwersalny zapach doskonały zarówno na 
służbowe spotkanie jak i wieczorną randkę. 
Wyrazista kompozycja jabłka, bergamotki 
i wetywerii delikatnie otulona drzewem 
sandałowym działa jak magnes na kobiety.

   82
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  grejpfrut
  imbir
  tytoń

Zmysłowość i elegancja zamknięta we flakonie 
perfum. Aromatyczny grejpfrut otulony 
kwiatem pomarańczy z delikatnym akordem 
tytoniu i cedru sprawi, że żadna kobieta nie 
przejdzie obojętnie.

   71
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  jałowiec
  kawa
  dąb

Oryginalna kompozycja drewna dębowego, 
absyntu, paczuli i kawy zaskakuje świeżością 
harmonią i siłą. Nowoczesny zapach idealny 
dla mężczyzny, który nie boi się wyzwań.

   68
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  limonka
  anyż
  akordy drzewne

Męski, zmysłowy i bardzo elegancki aromat 
o korzenno–orientalnej nucie zapachowej. 
Perfumy adresowane do zdecydowanych 
mężczyzn, który zawsze osiągają wyznaczone 
cele.

   92
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: intensywnie świeży

  śliwka
  różowy pieprz
  wanilia

Zniewalająca kompozycja grejpfruta, śliwki 
i kardamonu delikatnie oprószona różowym 
pieprzem i otulona ciepłem wanilii w duecie 
z drzewem sandałowym i piżmem. Eleganckie, 
uwodzicielskie perfumy dla mężczyzn 
pragnących czarować zapachem.

  85
Nuta zapachowa:  drzewno-orientalna  
Kategoria zapachowa: świeży

  lawenda
  kwiat pomarańczy
  drzewo cedrowe

Niesamowicie prowokująca i uwodzicielska 
kompozycja paczuli i kwiatu pomarańczy 
delikatnie otulona cedrem i jedwabnymi 
akordami lawendy. Perfumy adresowane 
do namiętnych mężczyzn z nienagannym 
gustem.



Beauty care 
collection

 féminin & maskulin

Kosmetyki pielęgnacyjne
Profesjonalna linia kosmetyków przeznaczona do oczyszczania skóry 
twarzy oraz pielęgnacji ciała. Produkty idealnie sprawdzą się  
u posiadaczy wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień skóry. Dzięki nim 
możesz skutecznie usunąć makijaż, zanieczyszczenia oraz nadmiar 
sebum, pozostawiając uczucie niezwykłej świeżości i pożądany komfort 
skóry. 

W naszej bogatej ofercie znajdziesz linię do codziennej pielęgnacji - 
Livioon Natural, rękawiczkę Face Glove do demakijażu i oczyszczania 
skóry oraz MePerfect kosmetyk o działaniu anti-ageing i liftingującym. 
Natomiast nasze nowości: czarna pasta do zębów z aktywnym węglem 
stworzona na bazie naturalnych składników zapewni Ci zdrowy i biały 
uśmiech, a kremy do ciała stworzone na bazie oleju konopnego pozwolą 
cieszyć się gładką i nawilżoną skórą.
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Manufactured 
in EU

Pesticide
Free

Not Tested
on Animals

Natural 
Products

REuse  
REduce
REcycle
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Face
cream
day

 féminin & maskulin

Krem na dzień
Krem na dzień Livioon to maksymalna dawka 
energii dla zmęczonej i osłabionej skóry. 
Zaczerpnięte prosto z natury substancje 
aktywne, działają nawilżająco i energizująco 
nawet na najgłębsze warstwy naskórka.

• Doskonale wygładza i nawilża skórę

• Poprawia koloryt

• Krem posiada lekką konsystencję 
dlatego może być stosowany pod 
makijaż

Użyj przed
makijażem

Wygodne
opakowanie

KREM NA DZIEŃ 
Pojemność: 30 ml
Kod: 311

48,90 PLN 
1630,00 PLN / 1 L

Składniki aktywne:
Algi brunatne
Zaopatrują skórę w witaminy, aminokwasy, 
proteiny i składniki mineralne, które wnikają 
pod powierzchniowe warstwy naskórka przez 
co regenerują tkanki komórek i zapewniają 
prawidłowe nawilżenie. 

Ekstrakt z lilii wodnej
Niweluje wszelkie niedoskonałości skóry, 
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi 
orzeźwienie skórze i pozostawia ją 
zrelaksowaną i przyjemną w dotyku. 

Kwas hialuronowy
Substancja naturalnie występująca w skórze. 
Pomaga odzyskać skórze młodość i zdrowie. 
Stymuluje produkcję kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębokie zmarszczki, 
regeneruje i dogłębnie nawilża skórę. 

Witamina A
Wygładza skórę, poprawia jej strukturę 
i koloryt, rozjaśnia przebarwienia posłoneczne 
i hormonalne, zmniejsza widoczność 
naczynek. 

Witamina C
Działa antyoksydacyjnie na skórę, ujednolica 
jej koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje 
skórze gładkości, elastyczności jednocześnie 
ją ujędrniając. Wspomaga ochronę przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi takimi 
jak promieniowanie UV.

Witamina E
Neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne 
za proces starzenia się skóry. Zapobiega 
powstawaniu przebarwień, łagodzi 
podrażnienia, działa regenerująco 
i wygładzająco.

Produkt
naturalny
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Face
cream
night

 féminin & maskulin

Krem na noc
Krem na noc Livioon to maksymalna dawka 
nawilżenia dla szarej, zmęczonej i osłabionej 
skóry.

• Stanowi doskonałe uzupełnienie 
pielęgnacji cery podczas snu

• Pobudza mechanizmy obronne

• Wzmacnia włókna kolagenu i elastyny

• Skóra odzyskuje gładkość, elastyczność 
oraz zdrowy i młody wygląd

• Krem przeznaczony jest dla każdego 
rodzaju cery, jako odżywczy krem na 
noc

Wygodne
opakowanie

Produkt
naturalny KREM NA NOC 

Pojemność: 30 ml
Kod: 312

49,90 PLN 
1633,33 PLN / 1 L

Składniki aktywne:
Algi brunatne
Zaopatrują skórę w witaminy, aminokwasy, 
proteiny i składniki mineralne, które wnikają 
pod powierzchniowe warstwy naskórka przez 
co regenerują tkanki komórek i zapewniają 
prawidłowe nawilżenie. 

Ekstrakt z lilii wodnej
Niweluje wszelkie niedoskonałości skóry, 
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi 
orzeźwienie skórze i pozostawia ją 
zrelaksowaną i przyjemną w dotyku. 

Kwas hialuronowy
Substancja naturalnie występująca w skórze. 
Pomaga odzyskać skórze młodość i zdrowie. 
Stymuluje produkcję kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębokie zmarszczki, 
regeneruje i dogłębnie nawilża skórę. 

Koenzym Q10
„Eliksir młodości”, naturalny składnik skóry. 
Powstrzymuje utratę kwasu hialuronowego, 
opóźnia objawy starzenia się skóry. Wzmaga 
ochronę komórek skóry przed działaniem 
wolnych rodników, chroni elastynę i kolagen 
przed zanikaniem, ujędrnia i nawilża skórę 
oraz poprawia jej koloryt. 

Pullulan
Związek pochodzenia naturalnego 
stosowany w kosmetyce anti-aging. Działa 
przeciwutleniająco, poprawia wygląd skóry, 
napina i wypełnia zmarszczki.
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Eye
cream

 féminin & maskulin

Krem pod oczy
Odżywczy krem pod oczy dla każdego rodzaju 
skóry, który zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu.

• Zmniejsza obrzęki pod oczami i 
niweluje opuchliznę

• Posiada silne działanie nawilżające, 
regenerujące i ujędrniające

• Krem posiada lekką konsystencję 
dlatego może być stosowany pod 
makijaż

Produkt
naturalny

Użyj przed
makijażem

Wygodne
opakowanie

KREM POD OCZY
Pojemność: 15 ml
Kod: 313

39,90 PLN 
2660,00 PLN / 1 L

Składniki aktywne:
Oligopeptyd
Stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. 
Wzmacnia struktury białkowo – lipidowe 
skóry. Skutecznie redukuje głębokie oraz 
powierzchniowe zmarszczki. Zapobiega 
wiotczeniu naskórka, poprawia jego napięcie 
i sprężystość.

Oligopeptydy – wykazują niezwykle silne 
działanie przeciwzmarszczkowe, są jedną 
z najważniejszych grup substancji aktywnych 
używanych w produktach anti-aging. 
Oligopeptydy odpowiadają za przekazywanie 
sygnałów pomiędzy komórkami  
i pobudzanie komórek do wzmożonej 
produkcji białek podporowych.

Witamina C
Działa antyoksydacyjnie na skórę, ujednolica 
jej koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje 
skórze gładkości, elastyczności jednocześnie 
ją ujędrniając. Wspomaga ochronę przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi takimi 
jak promieniowanie UV.

Pullulan
Związek pochodzenia naturalnego 
stosowany w kosmetyce anti-aging. Działa 
przeciwutleniająco, poprawia wygląd skóry, 
napina i wypełnia zmarszczki.



Enzyme
peeling

 féminin & maskulin

Peeling
enzymatyczny
Peeling doskonale złuszcza martwy naskórek, 
wygładza skórę, redukuje niedoskonałości, 
rozjaśnia przebarwienia i nadaje cerze 
zdrowego promiennego blasku.

• Dzięki naturalnemu enzymowi z owocu 
papai bardzo delikatnie oczyszcza 
skórę bez konieczności pocierania

• Peeling jest odpowiedni dla skóry w 
każdym wieku44
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Produkt
naturalny

Wygodne
opakowanie

PEELING ENZYMATYCZNY
Pojemność: 50 ml
Kod: 314

36,90 PLN 
738,00 PLN / 1 L

Składniki aktywne:
Papaina
Enzym występujący w miąższu owoców 
papai, który posiada właściwości rozjaśniające 
oraz kompleks kwasów AHA które, delikatnie 
złuszczają i oczyszczają naskórek nie 
przesuszając skóry. 

Kwas hialuronowy
Substancja naturalnie występująca w skórze. 
Pomaga odzyskać skórze młodość i zdrowie. 
Stymuluje produkcję kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębokie zmarszczki, 
regeneruje i dogłębnie nawilża skórę. 

Algi brunatne
Zaopatrują skórę w witaminy, aminokwasy, 
proteiny i składniki mineralne, które wnikają 
pod powierzchniowe warstwy naskórka, przez 
co regenerują tkanki komórek i zapewniają 
prawidłowe nawilżenie. 

Ekstrakt z lilii wodnej
Niweluje wszelkie niedoskonałości skóry, 
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi 
orzeźwienie skórze i pozostawia ją 
zrelaksowaną i przyjemną w dotyku. 

Witamina C
Działa antyoksydacyjnie na skórę, ujednolica 
jej koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje 
skórze gładkości, elastyczności jednocześnie 
ją ujędrniając. Wspomaga ochronę przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi takimi 
jak promieniowanie UV.
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Face
clay
mask

 féminin & maskulin

Maska do twarzy
z zieloną glinką
Maska przeznaczona do każdego rodzaju cery, 
zwłaszcza zanieczyszczonej oraz skłonnej do 
wyprysków.

• Posiada działanie ściągające oraz 
znacznie zmniejsza rozszerzone pory

• Intensywnie nawilża skórę

• Łagodzi podrażnienia

Produkt
naturalny

Wygodne
opakowanie

MASKA DO TWARZY
Z ZIELONĄ GLINKĄ
Pojemność: 50 ml
Kod: 315

34,90 PLN 
698,00 PLN / 1 L

Składniki aktywne:
Zielona glinka
Oczyszcza i dezynfekuje skórę, działa 
przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie oraz 
pomaga w leczeniu trądziku. 

Algi brunatne
Zaopatrują skórę w witaminy, aminokwasy, 
proteiny i składniki mineralne, które wnikają 
pod powierzchniowe warstwy naskórka, przez 
co regenerują tkanki komórek i zapewniają 
prawidłowe nawilżenie. 

Witamina C
Działa antyoksydacyjnie na skórę, ujednolica 
jej koloryt, rozjaśnia przebarwienia. Nadaje 
skórze gładkości, elastyczności jednocześnie 
ją ujędrniając. Wspomaga ochronę przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi takimi 
jak promieniowanie UV.

Ekstrakt z lilii wodnej
Niweluje wszelkie niedoskonałości skóry, 
napina i ujędrnia. Ponadto przynosi 
orzeźwienie skórze i pozostawia ją 
zrelaksowaną i przyjemną w dotyku. 

Kwas hialuronowy
Substancja naturalnie występująca w skórze. 
Pomaga odzyskać skórze młodość i zdrowie. 
Stymuluje produkcję kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębokie zmarszczki, 
regeneruje i dogłębnie nawilża skórę. 
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Face
Glove

 féminin & maskulin

Rękawiczka
do demakijażu 
z mikrowłókien
Rewolucyjna rękawiczka Face Glove sprawi, 
że Twój makijaż zniknie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, a Twoja cera pozostanie 
miękka, gładka i oczyszczona.

Idealne
oczyszczenie 
twarzy

Potrzebujesz
jedynie wody

Idealny
w podróży

Dlaczego demakijaż jest tak ważny?
Większość makijażystów na świecie powtarza, że demakijaż jest najważniejszym punktem 
makijażu. Trudno się z nimi nie zgodzić bo dokładne i jednocześnie delikatne oczyszczenie 
skóry twarzy do podstawa świadomej pielęgnacji. Demakijaż to etap, którego nie należy 
pomijać niezależnie od wieku i rodzaju cery. Prawidłowo oczyszczona skóra twarzy efektywnie 
przyjmie i wchłonie wszystkie nałożone w dalszej kolejności kosmetyki. Dzięki dostępnym na 
rynku kolorowym kosmetykom, mamy możliwość stworzenia makijażu, który utrzyma się na 
skórze praktycznie przez cały dzień, ale prawdziwa przeprawa zaczyna się gdy ten make up 
musimy usunąć! I tu z pomocą przychodzi rewolucyjna rękawiczka Face Glove wykonana 
w zaawansowanej mikrotechnologii, która sprawi, że makijaż zniknie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki jedynie przy użyciu wody.

• Jest idealny dla osób noszących soczewki.

• Idealny dla osób, które reagują alergicznie na różne kosmetyki

• Face Glove w łatwy i przyjemny sposób zmyje nawet najmocniejszy makijaż jedynie 
przy użyciu wody

FACE GLOVE
Kod: 301

39,90 PLN

Dlaczego Face Glove?
Koniec ze zbędnymi 
kosmetykami i wacikami 
Potrzebujesz jedynie wodę oraz rękawiczkę.

Zaoszczędzisz cenny czas 
Oraz miejsce w kosmetyczce.

Idealnie sprawdzi się na siłowni,
basenie czy w podróży
Rękawiczka nie jest płynem wiec możesz
spokojnie zabrać ją do samolotu.

Koniec z podrażnieniami 
okolic oczu 
Face Glove jest skuteczny i delikatny.

Idealny dla osób noszących 
soczewki

Jest wykonany w specjalnej
mikrotechnologii 
Dzięki temu doskonale oczyści twarz
pozostawiając ją miękką i gładką.

Od teraz twój demakijaż będzie
bardzo przyjemny i skuteczny
Rękawiczka jak magnes przyciągnie makijaż 
i sebum.

Idealny dla osób, które reagują
alergicznie na różne kosmetyki

Demakijaż i delikatny peeling
jednocześnie?
Z Face Glove to możliwe! Rękawiczka 
łagodnie złuszcza martwy naskórek oraz 
pobudza krążenie.



50

D
LA

 N
IE

J 
I D

LA
 N

IE
G

O
fé

m
in

in
 &

 m
as

ku
lin

51

D
LA

 N
IEJ I D

LA
 N

IEG
O

fém
inin &

 m
askulin

Do czasu wchłonięcia, 
ogranicz mimikę swojej 
twarzy przez 15 minut, a po 
upływie 30 minut możesz 
nałożyć make up

Me
Perfect

 féminin & maskulin

Odkryj sekret
młodości
Innowacyjny eliksir do twarzy, który szybko 
i efektywnie zmniejsza widoczne oznaki 
starzenia się skóry. Zawiera m.in. takie składniki 
aktywne jak:

• Argirelina, nowoczesna substancja 
powodująca redukcję zmarszczek 
mimicznych

• Trylagen, substancja stymulująca 
produkcję włókien kolagenowych

• SNAP-8, nowoczesna substancja typu 
botox-like, która wygładza skórę i 
zmniejsza widoczność zmarszczek

MePerfect to silnie skoncentrowany preparat, 
który powoduje natychmiastową, widoczną poprawę wyglądu.
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Składniki aktywne:
Argirelina (neuropeptyd)
To jedna z najnowocześniejszych substancji 
chemicznych uważana za substancję 
alternatywną do toksyny botulinowej przy 
czym wykazuje wielokrotnie mniejszą 
toksyczność i może być stosowana 
bezpośrednio na skórę. Niewielka cząsteczka 
peptydu pokonując barierę naskórkową 
zapewnia wysoki procent skuteczności.

Mechanizm działania: Hamuje wydzielanie 
acetylocholiny (neuroprzekaźnika), 
odpowiedzialnej za przekazywanie impulsów 
od nerwu do mięśnia będącym sygnałem 
do skurczu. Zahamowanie uwalniania 
acetylocholiny prowadzi do redukcji 
zmarszczek mimicznych.

Właściwości:

• Rozluźnia napięcie mięśni

• Działa przeciwzmarszczkowo

• Wygładza i wyrównuje strukturę skóry

• Pobudza komórki do produkcji 
kolagenu

• Działa ujędrniająco

• Związek hipoalergiczny: nie uczula, 
nie podrażnia, nie powoduje skutków 
ubocznych

Trylagen
Wysokoskoncentrowana substancja powstała 
w wyniku syntezy aktywnych peptydów 
i protein, która stymuluje włókna kolagenowe 
odpowiadające za elastyczność skóry.

Mechanizm działania: Wysoce skuteczna 
substancja w walce zarówno z płytkimi jak 
również głębokimi zmarszczkami. Działa na 
3 fazy kolagenu. Aktywuje syntezę kolagenu, 
kontroluje fibryle kolagenowe i hamuje 
destrukcję enzymatyczną zapobiegając 
nadmiernemu uszkodzeniu kolagenu 
w starzejącej się skórze.

Właściwości:

• Pomaga utrzymać skórze właściwy 
poziom kolagenu zapewniając 
zdrowszy i młodszy wygląd

• Działa przeciwzmarszczkowo

• Przywraca skórze elastyczność

• Napina skórę i wypełnia zmarszczki

• Opóźnia procesy starzenia

SNAP–8 (oktapeptyd)
To bezpieczniejsza i łagodniejsza alternatywa 
do toksyny botulinowej.

Mechanizm działania: SNAP-8 polega na 
blokowaniu skurczy mięśni mimicznych, 
ponadto dochodzi do destabilizacji 
i zaburzenia funkcji kompleksu białek SNARE, 
niezbędnego do uwolnienia przekaźnika 
nerwowego odpowiedzialnego za skurcz 
mięśnia. Modulacja skurczów mięśniowych 
ogranicza pojawienie się i redukuje 
głębokość zmarszczek mimicznych. 
W efekcie zmarszczki ulegają spłyceniu, skóra 
staje się gładka. Efekty działania zostały 
potwierdzone testami In vivo.

Właściwości:

• Osłabia skurcz mięśnia, przez co 
redukuje głębokość zmarszczek i bruzd

• Wygładza skórę

• Zapobiega tworzeniu się zmarszczek 
mimicznych, zwłaszcza wokół oczu

• Substancja typu botox-like o wiele 
mniejszym ryzyku wywołania działań 
niepożądanych niż po zastosowaniu 
toksyny botulinowej

ME PERFECT
Pojemność: 40 x 0,4 ml
Kod: 310

299,90 PLN 
3718,75 PLN / 1 L

Jak stosować:

1 
ZMARSZCZKI NA CZOLE

Przetrzyjcie łagodnie kremem całe 
czoło, a nie tylko obszary z liniami.

2 
OPUCHNIĘTE OCZY

Rozsmarujcie produkt dokładnie 
pod waszą naturalną brwią, ale nie 
na ruchomej powiece.

3 
WORKI POD OCZAMI  
(KURZE ŁAPKI)

Nałóż łagodnie preparat na cały 
obszar pod oczami, od dolnej 
powieki, w górę do policzka i 
od wewnętrznych kącików do 
zewnętrznych kącików.

4
PORY TWARZY

Rozsmarujcie delikatnie małą 
ilość kremu na problematycznych 
obszarach.



54

D
LA

 N
IE

J 
I D

LA
 N

IE
G

O
fé

m
in

in
 &

 m
as

ku
lin

55

D
LA

 N
IEJ I D

LA
 N

IEG
O

fém
inin &

 m
askulin

Black 
Toothpaste

 féminin & maskulin

Czarna pasta 
do zębów
Naturalna pasta do zębów z węglem 
aktywnym, ksylitolem, olejem kokosowym  
oraz ekstraktem z imbiru. Posiada silne 
działanie rozjaśniające przy jednoczesnej 
ochronie szkliwa. Zawarte w niej naturalne 
substancje mają dobroczynny wpływ na zęby 
oraz jamę ustną, zapewniając świeży oddech 
oraz zdrowy, biały uśmiech.

CZARNA PASTA DO ZĘBÓW
Pojemność: 100 ml 
Kod: 322

44,90 PLN
449,00 PLN / 1 L

Składniki aktywne:NOWOŚĆ

Węgiel aktywny
Dzięki porowatej strukturze oraz możliwości 
wiązania wielu związków chemicznych, 
posiada silne właściwości oczyszczające 
oraz wybielające. Usuwa zarówno niewielkie 
zanieczyszczenia jak i wyjątkowo uciążliwe 
osady garbnikowe, czyli żółty nalot powstały 
wskutek nadużywania kawy lub herbaty. 
Ponadto nie demineralizuje szkliwa oraz 
ma wyjątkowo delikatne działanie więc 
z powodzeniem może być używany  
w przypadku zębów z nadwrażliwością. 

Ksylitol
To naturalny słodzik o barwie, smaku oraz 
konsystencji cukru, ale działający na organizm 
zupełnie z odwrotnym skutkiem, gdyż 
odwraca szkodliwe efekty spożywanych 
cukrów. Dzięki swoim właściwościom pomaga 
w przywróceniu równowagi kwasowo-
zasadowej w jamie ustnej. Posiada również 
zdolność wzmacniania mineralizacji szkliwa 
nazębnego oraz leczenia niewielkich ubytków, 
zabezpieczając zęby przed dalszym rozwojem 
próchnicy. 

Olej kokosowy
Zapobiega próchnicy, hamuje rozwój 
zarazków oraz znacząco poprawia stan jamy 
ustnej. Dzięki zawartości kwasu kaprylowego 
skutecznie niszczy szczepy bakterii 
odpowiedzialne za powstawanie próchnicy. 
Przy regularnym stosowaniu dba o kondycję 
dziąseł eliminując krwawienie oraz ból.

Ekstrakt z imbiru
Bogaty w substancje przeciwbakteryjne oraz 
przeciwzapalne posiada dobroczynny wpływ 
na jamę ustną, którą znakomicie odświeża, 
odkaża oraz leczy drobne infekcje.

Uwodniona krzemionka
Substancja pochodzenia naturalnego 
o właściwościach ścierających, polerujących 
oraz przeciwpróchniczych.

Technologia 
aktywnego 
węgla

Terapia
wybielająca

Produkt
naturalny

Wygodne
opakowanie

Vegan 
friendly

Bez glutenu
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Body Cream
Hemp Oil

 féminin & maskulin

Krem do ciała 
z olejem konopnym 
i masłem macadamia 
Krem do ciała stworzony na bazie oleju 
konopnego, zawierającego wiele naturalnych 
witamin i minerałów. Działa na skórę 
odbudowująco i łagodząco, łagodzi 
podrażnienia oraz tworzy naturalną barierę 
ochronną przed promieniowaniem UV. 

Krem doskonale się wchłania pozostawiając 
na skórze filtr zabezpieczający przed 
czynnikami środowiskowymi.

KREM DO CIAŁA Z OLEJEM KONOPNYM  
I MASŁEM MACADAMIA
Pojemność: 200 ml

49,90 PLN
249,50 PLN / 1 L

NOWOŚĆ Wyjątkowe 
zapachachy:

Produkt
naturalny

Wygodne
opakowanie

SŁODKA WANILIA
Kod: 318

ORZEŹWIAJĄCY 
RABARBAR
Kod: 319

AROMATYCZNY OUD
Kod: 320

Składniki aktywne:
Olej konopny
Głęboko wnika w skórę i doskonale ją nawilża, 
wykazując przy tym działanie odbudowujące  
i łagodzące.

Masło macadamia 
Dzięki zawartości masła macadamia krem 
głęboko odżywia i nawilża skórę.

Witamina E 
Zapobiega starzeniu się skóry, wspierając 
naturalne jej funkcje nadając zdrowy  
i zadbany wygląd.

Bisabolol
Substancja czynna zawarta w kwiecie 
rumianku lekarskiego o działaniu kojącym, 
antybakteryjnym, przeciwzapalnym, która 
ułatwia docieranie do komórek skóry 
składników odżywczych.

Pullulan
Działa przeciwutleniająco, napina oraz 
poprawia wygląd skóry.

Ekstrakt z owoców 
Kiwi, jabłko, grejpfrut, pomarańcza. Nawilżają, 
nadają skórze młodzieńczy wygląd oraz 
łagodzą podrażnienia.
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Body Cream
Hemp Oil

 féminin & maskulin

Antycellulitowy 
krem do ciała
z olejem konopnym 
i beta-glukanem
Krem przeznaczony do pielęgnacji ciała ze 
skłonnością do nadmiernego gromadzenia 
tkanki tłuszczowej i powstawania cellulitu. 

Odpowiednio wyselekcjonowane składniki 
poprawiają metabolizm, stymulują i pobudzają 
mikrokrążenie oraz pomagają w redukcji 
tkanki podskórnej.

ANTYCELLULITOWY KREM DO CIAŁA
Z OLEJEM KONOPNYM I BETA-GLUKANEM
Pojemność: 200 ml 
Kod: 321

59,90 PLN
299,50 PLN / 1 L

Produkt
naturalny

Wygodne
opakowanie

NOWOŚĆ

Składniki aktywne:
Olej konopny
Głęboko wnika w skórę i doskonale ją nawilża, 
wykazując przy tym działanie odbudowujące  
i łagodzące.

Beta-glukan z owsa 
To wyjątkowy polisacharyd wzmacniający 
system odpornościowy skóry i przyspieszający 
regenerację naskórka. Zwiększa poziom 
nawilżenia skóry i poprawia jej elastyczność.

SymFit 
Udowodniono klinicznie, że zmniejsza 
widoczne oznaki cellulitu i spowalnia 
tworzenie się nowych komórek tłuszczowych.

Kofeina 
Poprawia mikrokrążenie i ukrwienie tkanek. 
Działa wyszczuplająco i detoksykująco. 
Zwiększa sprężystość skóry i stymuluje 
przemianę materii.

Bisabolol
Substancja czynna zawarta w kwiecie 
rumianku lekarskiego o działaniu kojącym, 
antybakteryjnym, przeciwzapalnym, która 
ułatwia docieranie do komórek skóry 
składników odżywczych.

Karnityna
Substancja spalająca tkankę tłuszczową o 
działaniu wyszczuplającym i antycellulitowym. 

Wyciąg z Guarany
Uelastycznia zwiotczałą skórę, stymuluje 
przepływ limfy, dzięki czemu zapobiega 
obrzękom i tworzeniu cellulitu. Ponadto działa 
wyszczuplająco i antyoksydacyjnie.

Witamina B3
Stymuluje syntezę kwasu hialuronowego 
oraz kolagenu. Poprawia nawilżenie oraz 
ujędrnienie skóry.

BOUQUET

Wyjątkowy 
zapach:
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Hair
Architect

 féminin & maskulin

Bo kochamy piękne włosy
Czy wiecie, że odpowiednia pielęgnacja i układanie włosów, to klucz do 
sukcesu? Zdajemy sobie sprawę, że nie każde włosy pozostawione same 
sobie zamienią się w wymarzoną stylizację. Dlatego stworzyliśmy linię 
produktów HAIR ARCHITECT. 

Nasze produkty pomogą Ci okiełznać wszystkie zbuntowane pasma 
włosów, pięknie je nabłyszczą i poradzą sobie nawet z najbardziej 
zakręconymi lokami nadając Twojej fryzurze zdrowy, naturalny 
wygląd. Pierwszym krokiem do uzyskania zdrowego wyglądu włosów 
jest odpowiednia pielęgnacja. Szampon i odżywka Argan Complex 
doskonale odżywi i zregeneruje suche, zniszczone i pozbawione 
naturalnego blasku włosy. Seria Keratin Complex to ratunek dla włosów 
łamliwych z rozdwojonymi kocówkami.

Kolejnym krokiem są odpowiednio dobrane produkty do stylizacji. Dzięki 
nim od teraz możesz tworzyć zadziorne, fantazyjne fryzury przy pomocy 
Hair Styling Cream, a Brilantine Shine doda blasku przesuszonym 
włosom.

Not Tested
on Animals

Manufactured 
in EU

REuse  
REduce
REcycle
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Shampoo
Conditioner

 féminin & maskulin

Szampon 
z olejkiem arganowym
Pielęgnacyjny szampon z olejkiem arganowym, który doskonale odżywia 
włosy farbowane, zniszczone oraz pozbawione naturalnego blasku.

• Chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi

• Wzmacnia cebulki oraz zapobiega rozdwajaniu

Zawarta w nim:

• Allantoina , działa łagodząco, regenerująco oraz 
przeciwzapalnie

• Witamina E, hamuje rozwój wolnych rodników i działa 
antyoksydacyjnie

Szampon nie podrażnia skóry i nie zakłóca jej naturalnej równowagi, 
można go stosować do każdego rodzaju włosów. Szampon 
przeznaczony jest nie tylko do domowej pielęgnacji, ale również 
do profesjonalnego użytku w gabinetach fryzjerskich, gdyż dzięki 
zawartości olejku arganowego włosy lepiej się układają, rozczesują  
i nabierają jedwabistego blasku. 

Zawiera proteiny pszeniczne, które chronią włosy przed działaniem 
ciepła podczas suszenia oraz innych zabiegów stylizacyjnych. Stosowany 
regularnie sprawi, że włosy staną się mocniejsze i naturalnie piękne.

Wygodne 
opakowanie

Zawiera 
olejek 
arganowy

Odżywka 
z olejkiem arganowym
Naturalna odżywka polecana do wszystkich rodzajów włosów,  
a szczególnie suchych i zniszczonych. 

Wyjątkowa formuła oparta na bazie:

• Olejku arganowego zwanego „Marokańskim złotem”

• Witaminy E

• Masła shea

Przywraca połysk, wzmacnia cebulki, regeneruje włosy od wewnątrz, 
wygładza oraz zapobiega rozdwajaniu końcówek. 

Zawarte w odżywce proteiny pszeniczne chronią włosy przed 
działaniem ciepła podczas suszenia oraz innych zabiegów stylizacyjnych. 
Stosowanie odżywki chroni przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych, zapobiega puszeniu się włosów oraz przywraca głębie 
koloru włosom farbowanym. 

Dzięki niezwykle lekkiej konsystencji odżywka natychmiast wnika we 
włókno włosa gwarantując sprężystość, blask i lekkość bez obciążania.

SZAMPON
Pojemność: 250 ml
Kod: 307

32,90 PLN 
131,60 PLN / 1 L

ODŻYWKA
Pojemność: 250 ml
Kod: 308

32,90 PLN 
131,60 PLN / 1 L
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Shampoo
Conditioner

 féminin & maskulin

Szampon 
z kompleksem keratynowym
Szampon zawierający unikalny kompleks keratynowy, który działa silnie 
odbudowująco już wewnątrz struktury włosa.

• Działa odżywczo, wzmacniająco i dogłębnie nawilżająco

• Zwiększa objętość włosów

• nadaje sprężystość oraz zapewnia im ochronę

Szampon polecany szczególnie do zniszczonych, łamliwych włosów z 
rozdwojonymi końcówkami.

Odżywka 
z kompleksem keratynowym
Keratynowa odżywka do włosów suchych, łamliwych, rozdwojonych 
i zniszczonych. Dzięki zawartości keratyny odbudowuje naturalną 
strukturę włosów, wypełniając ubytki w ich włókach.

• Odżywia

• Nawilża

• Zapewnia ochronę

Po użyciu włosy stają się miękkie, lśniące i łatwe do ułożenia.

SZAMPON
Pojemność: 250 ml
Kod: 305

25,90 PLN 
103,60 PLN / 1 L

ODŻYWKA
Pojemność: 250 ml
Kod: 306

25,90 PLN 
103,60 PLN / 1 L

Wygodne 
opakowanie

Zawiera 
keratynę



BRYLANTYNA
Pojemność: 80 g
Kod: 316

26,90 PLN 
336,25 PLN / 1 kg

Długotrwałe
utrwalenie 
fryzury!

Przyjemny
zapach KREM DO STYLIZACJI WŁOSÓW

Pojemność: 100 ml
Kod: 317

21,90 PLN 
219,00 PLN / 1 L

Brilliantine
Shine

 féminin & maskulin

Brylantyna do włosów
Kosmetyk do nabłyszczania, wygładzania i delikatnego natłuszczania 
włosów. Ujarzmi każde zbuntowane pasemko włosów. Za pomocą 
brylantyny zaakcentujemy i oddzielimy od siebie każdy kosmyk, 
podkreślając jednocześnie oryginalny styl naszej fryzury. 

Idealna zarówno do włosów długich jak i krótkich, zwłaszcza 
farbowanych, rozjaśnianych oraz przesuszonych po trwałej ondulacji.

Hair styling
cream

 féminin & maskulin

Krem do stylizacji włosów
Kosmetyk do formowania fryzury lub poszczególnych pasm włosów. 
Przeznaczony dla włosów krótkich i średniej długości, którym pragniemy 
dodać rozczochranego wyglądu i stworzyć na głowie tzw. artystyczny 
nieład. Pasta nadaje włosom połysk i miękkość, po nałożeniu jest 
praktycznie niewidoczna. 

Kosmetyk doskonale współgra z włosami kręconymi i falowanymi.
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Food
Supplements

 féminin & maskulin

Suplementy diety
Często mówi się, że JESTEŚ TYM CO JESZ. Do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu potrzebujemy wiele niezbędnych składników 
odżywczych mikro i makroelementów.  Ale czy faktycznie w dobie 
szybkiego postępu technologicznego, zanieczyszczenia środowiska oraz 
spadku wartości odżywczych produktów, odżywiamy się idealnie? 

W diecie każdego człowieka może brakować niektórych witamin, 
minerałów oraz innych składników niezbędnych do utrzymania dobrej 
kondycji i zdrowia. I właśnie tutaj z pomocą przychodzą suplementy 
diety HealthBoost , które są uzupełnieniem Twojej codziennej diety, 
zawierającym  niezbędne dla Ciebie składniki.  Nie czekaj zadbaj 
o siebie już dziś stosując Colostrum Cavali, które wzmocni Twój 
organizm, odżywczą Witaminę C oraz Cannabidiol o wszechstronnym 
zastosowaniu.
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Manufactured 
in EU

Safety
Lock

Pesticide
Free

REuse  
REduce
REcycle

Not Tested
on Animals

Gluten
Free

Natural 
Products
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Vitamin C
with Curcumin  
and Ginger

 féminin & maskulin

Witamina C  
z ekstraktem  
z kurkumy i imbiru 
Witamina C jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu ludzkiego. Jest 
to podstawowa witamina, która wraz z 
pożywieniem powinna być dostarczana do 
organizmu w codziennej diecie. Niestety 
organizm człowieka sam nie wytwarza 
witaminy C i pozostaje jedynie przyswojenie 
tego co jest dostarczane w posiłkach. 
Współczesna jakość żywności oraz brak 
czasu na przygotowanie pełnowartościowych 
posiłków coraz częściej zachęca nas do 
dostarczania niezbędnych witamin i 
minerałów wraz z suplementami diety.

WITAMINA C Z EKSTRAKTEM  
Z KURKUMY I IMBIRU
60 kapsułek
Kod: 700

99,00 PLN 
1,65 PLN / 1 Szt.

Witamina C jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania organizmu 
Witamina C pomaga w:

• prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń 
krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry i zębów.

• prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
• utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
• prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Zawartość składników w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:

Składniki Zawartość w 1 kapsułce % w odniesieniu do dawki

Ekstrakt z dzikiej róży,
zawiera: witamina C

550 mg
385 mg

—
481,25%

Ekstrakt z imbiru 50 mg —

Ekstrakt z kurkumy 50 mg —

Naturalne wzmocnienie organizmu

Jak stosować:
Zalecana dawka dzienna to 1 kapsułka.
Zażywać podczas lub po posiłku.
Popijać dużą ilością wody!

Dzika róża
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, oddechowego, 
pokarmowego oraz moczowego. Owoce dzikiej róży zawierają również flawonoidy, 
naturalne bardzo aktywne biologicznie substancje, które wykazują właściwości 
przeciwutleniające.

Imbir
Wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, ma właściwości stymulujące 
i tonizujące, które przyczyniają się do zwiększenia odporności na zmęczenie. 
Ponadto wykazuje właściwości antyoksydacyjne – chroni DNA, białka i lipidy przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym.

Kurkuma
Przyprawa, której właściwości wykorzystuje się od dawna zarówno w kuchni 
jak i tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu. Jest jednym z najsilniejszych 
występujących naturalnie przeciwutleniaczy, ma bardzo silne działanie przeciwzapalne, 
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz oczyszczające. 
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Colostrum
Cavalli

 féminin & maskulin

Co to jest 
Colostrum?
Colostrum jest pierwszym mlekiem, które 
zapewnia ochronę i odporność noworodkom 
w początkowym etapie ich życia, kiedy 
narażone są na niebezpieczeństwo zetknięcia 
z drobnoustrojami i florą bakteryjną. 
Colostrum matki przekazuje im substancje 
odpornościowe stymulując wzrost i chroniąc 
nowe życie przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi. Zawiera wiele ważnych 
składników, które stanowią pierwsze i 
najważniejsze źródło pożywienia dla układu 
odpornościowego. 

Livioon Colostrum Cavalli 

Bazując na licznych badaniach postanowiliśmy 
stworzyć wysokiej jakości i najwyższej 
skuteczności suplement diety zawierający 
w swoim składzie siarę (colostrum) koni 
polskiego pochodzenia pozyskiwaną w ciągu 
kilku godzin od wydania potomstwa na świat. 
Colostrum bogate jest w immunoglobuliny IgG 
oraz witaminy grupy B.

COLOSTRUM CAVALLI
60 kapsułek
Kod: 701

99,00 PLN 
1,65 PLN / 1 Szt.

Jak stosować:
Zalecana dawka dzienna to 1 kapsułka.
Zażywać podczas lub po posiłku.
Popijać dużą ilością wody!

Cud natury 
dla kompleksowej ochrony 
Dzięki obecności witamin wpływa:

• na ochronę komórek przez stresem oksydacyjnym (witamina B2)
• na właściwe działanie układu odpornościowego (witaminy B12, B6)
• na utrzymanie zdolności poznawczych na właściwym poziomie (kwas pantotenowy)
• na właściwe działanie układu nerwowego (biotyna, niacyna, witaminy: B1, B2, B12, B6)
• na utrzymanie właściwych funkcji psychicznych (biotyna, niacyna, witaminy: B1, B12, B6)
• na utrzymanie zdrowych włosów (biotyna)
• na utrzymanie zdrowej skóry (niacyna, biotyna, witamina B2)
• na utrzymanie dobrego wzroku (witamina B2)
• na utrzymanie naturalnego stanu hemoglobiny (witamina B2)
• na właściwą produkcje hemoglobiny (witaminy B2, B6)
• zapewnienie zrównoważonego, dobrego samopoczucia (kwas pantotenowy)
• na właściwe działanie serca (witamina B1)
• na utrzymanie naturalnego stanu błony śluzowej (witamina B2, biotyna, niacyna)
• na utrzymanie właściwego metabolizmu homocysteiny (witaminy: B12, B6)
• na właściwą syntezę cysteiny (witamina B6)

Zawartość składników w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:

Składniki Zawartość w 1 kapsułce % w odniesieniu do dawki

Siara, zawiera IgG 200 mg / 60 mg — / —

Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100%

Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Biotyna 50 µg 100%

Niacyna 16 mg 100%
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Cannabidiol 
Hemp Oil
CBD 5%

 féminin & maskulin

Kannabidiol olej 
konopny CBD 5% 
Czym jest kannabidiol?

CBD - związek organiczny naturalnie 
występujący w konopiach, zaliczany do 
grupy kannabinoidów. Związek ten nie jest 
psychoaktywny i posiada bardzo szerokie 
spektrum działania.

Zawiera w swoim składzie olej pozyskiwany 
z nasion Konopi

Olej konopny posiada wszechstronne 
zastosowanie, jego największą zaletą jest 
ogromna zawartość NNKT (niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych).

KANNABIDIOL OLEJ KONOPNY CBD 5%
30 kapsułek
Kod: 702

99,00 PLN 
3,30 PLN / 1 Szt.

Jak stosować:
Zalecana dawka dzienna to 1 kapsułka.
Zażywać podczas lub po posiłku.
Popijać dużą ilością wody!

Dawne panaceum 
w epoce współczesnej!
Kannabidiol Livioon:

• 100% naturalny
• wysoka zawartość CBD 5%

Jak działa CBD:

Układ endokannabinoidowy naszego organizmu wpływa bezpośrednio na procesy, które 
utrzymują codzienną równowagę naszego ciała, jak na przykład: apetyt, uczucie bólu, nastrój, 
pamięć, funkcje układu odpornościowego oraz kontrolę stanów zapalnych. W rzeczywistości, 
układ ten pomaga w zarządzaniu homeostazą, równoważąc warunki fizyczne naszego ciała. 

Składa się z receptorów znajdujących się w mózgu i układzie nerwowym w całym ciele. Ciało 
tworzy swoje własne kannabinoidy, które nazywają się endokannabinoidami, aby pomagać we 
wsparciu tego układu regulującego. 

CBD uzupełnia te naturalnie stworzone endokananbinoidy, w celu udzielenia pomocy 
receptorom, aby miały jak najlepsze zdolności. 

Podobnie do sposobu, w jaki wykorzystujemy witaminę C, aby pobudzić nasz układ 
odpornościowy, CBD działa jako inicjator, aby wspomóc funkcje układu regulującego nasze ciało.

Zawartość składników w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:

Składniki Zawartość w 1 kapsułce % w odniesieniu do dawki

Olej kannabidiol 500 mg —
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aison

Simply 
Home
produits pour la maison

Między nami jest chemia!
Utrzymanie czystości i zapachu tak wspaniałego jak sam dom to dla 
Ciebie wyzwanie? Łatwiej powiedzieć niż zrobić, prawda? Jeśli masz 
dzieci lub zwierzaki Twój dom nie zawsze chce ładnie pachnieć i lśnić 
czystością. My to doskonale rozumiemy dlatego stworzyliśmy specjalnie 
dla Ciebie linię produktów Simply Home. Nasze środki do prania i 
sprzątania to prawdziwi przyjaciele domu, wraz z nimi z łatwością 
posprzątasz wszystkie powierzchnie w swoim mieszkaniu, a Twoje 
ubrania pozostawimy czyste, pachnące i miękkie w dotyku. 

Simply Home to niespotykana jakość produktów połączona z pięknym 
zapachem i eleganckim designem. Sekretem skuteczności naszych 
produktów jest to, że nie oszczędzamy na składnikach aktywnych. 
Wiemy jak dobrać odpowiednie stężenie aby pranie i sprzątanie 
przynosiło olśniewające efekty. Gwarantujemy, że od teraz porządki 
w domu przestaną być udręką, a Twoje tekstylia będą  doskonale 
wypielęgnowane. 

SIMPLY HOME lekko, łatwo i przyjemnie.
Z nami pokochasz domowe porządki!

Manufactured 
in EU

Safety
Lock

REuse  
REduce
REcycle

Nanosilver
Antibacterial

Biodegradable 
Products

Not Tested
on Animals
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Simply
Fireplace & Grill
Cleaner

 produits pour la maison

PROFESJONALNY PŁYN  
DO MYCIA KOMINKÓW I GRILLI 
Pojemność: 500 ml
Kod: 609

15,90 PLN *

31,80 PLN / 1 L

Profesjonalny 
płyn do mycia 
kominków i grilli
• Szybko i dokładnie umyję szybę 

kominkową 

• Sprytnie usuwam zabrudzenia  
z sadzy, popiołu oraz tłuszczu 

• Zaschnięty brud i spalenizna  
mi nie straszna!

• Nie rysuję czyszczonej powierzchni

NOWOŚĆ Co wyczyszczę?
• Szybę i wnętrze kominka 

• Grill

• Ruszt

• Piekarnik

Jak mnie używać?
Spryskaj mną czyszczoną powierzchnię lub 
nanieś niewielką ilość na ściereczkę  
i rozprowadź po powierzchni. Po usunięciu 
brudu przetrzyj wilgotną ściereczką. 

* Cena nie zawiera rozpylacza

ROZPYLACZ DWUFAZOWY
Kod: 608

1,00 PLN

Jestem 
biodegradowalny
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Simply
Toilet Bowl
Cleaner

PROFESJONALNY PŁYN  
DO MYCIA TOALETY
Pojemność: 750 ml
Kod: 610

19,90 PLN
26,53 PLN / 1 L

Profesjonalny 
płyn do mycia 
toalety
• Nie rysuję czyszczonej powierzchni 

i pięknie pachnę gumą balonową! 

• Jestem super wydajny 

• Pomagam zwalczać bakterie oraz 
nieprzyjemny zapach 

• Dezynfekuję  i głęboko oczyszczam 

• Zawieram nanosrebro

• Dzięki specjalnej formule dłużej 
utrzymuje się na czyszczonej 
powierzchni i zapewniam ochronę 
przed zarazkami

 produits pour la maison

Bubble Gum

NOWOŚĆ Co wyczyszczę?
• Wyczyszczę Twoją  muszlę klozetową, 

wyeliminuję trudne plamy, przykry 
zapach oraz pozostawię toaletę czystą 
i lśniącą

• Dzięki specjalnej formule idealnie 
przylegam do powierzchni i docieram 
do wszystkich obszarów toalety

Jak mnie używać?
Rozprowadź mnie równomiernie pod 
dolną krawędzią muszli, pozostaw na 
minimum 30 minut, a następnie spłucz 
wodą. Pamiętaj aby przechowywać mnie 
z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Zawieram cząsteczki 
nanosrebra, które 
mają właściwości 
antybakteryjne, 
przeciwgrzybiczne 
i przeciwwirusowe

Jestem 
biodegradowalny
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Simply
Kitchen
Cleaner

PROFESJONALNY PŁYN  
DO MYCIA KUCHNI
Pojemność: 500 ml
Kod: 604

14,50 PLN *

29,00 PLN / 1 L

Profesjonalny płyn 
do mycia kuchni
• Nie pozostawiam smug

• Jestem super wydajny

• Nie rysuję czyszczonej powierzchni

• Czyszczę na błysk i chronię kuchnię 
przed ponownym zabrudzeniem

• Dzięki mnie kuchnia pięknie pachnie

 produits pour la maison

Marseille

Co wyczyszczę?
• Piekarnik

• Płytę indukcyjną lub ceramiczną

• Lodówkę

• Kuchenkę

• Płytki, okap oraz blat

• Tłuszcz i zaschnięty brud 

• Kosz na śmieci

Jak mnie używać?
Odpowiednią ilość produktu rozpyl na 
zabrudzonej powierzchni, przetrzyj wilgotną 
ściereczką, wytrzyj do sucha i gotowe. 
Nie musisz obawiać się stosowania mnie 
na powierzchniach, które mają kontakt z 
żywnością takich jak blat kuchenny czy stół, 
gdyż jestem bardzo łagodny. Sprawię, że 
Twoja kuchnia będzie czysta i pachnąca.

* Cena nie zawiera rozpylacza

ROZPYLACZ DWUFAZOWY
Kod: 608

1,00 PLN

Jestem 
biodegradowalny
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Simply
Universal 
Cleaner

UNIWERSALNY PŁYN 
DO MYCIA WSZYSTKICH 
ZMYWALNYCH POWIERZCHNI
Pojemność: 500 ml
Kod: 605

14,50 PLN
29,00 PLN / 1 L

Uniwersalny płyn  
do mycia wszystkich 
zmywalnych 
powierzchni
• Skutecznie usuwam zabrudzenia

• Nie pozostawiam smug

• Pozostawiam piękny i długotrwały 
zapach

• Zmiękczam wodę i powoduję szybsze 
oraz skuteczniejsze uwalnianie 
cząstek brudu z podłoża

• Ze mną mycie każdej powierzchni jest 
szybsze i bardziej efektywne

 produits pour la maison

Marseille

Co wyczyszczę?
Wszystkie zmywalne powierzchnie:

• Metalowe

• Laminowane

• Plastikowe

• Ceramiczne

• Linoleum

• Terakota

• Gres

Jak mnie używać?
Rozpuść 50 ml płynu w około 5 litrach wody 
i umyj powierzchnię przy pomocy mopa 
lub ściereczki. Doskonale radzę sobie 
również z silnymi zabrudzeniami, wystarczy 
że naniesiesz nierozcieńczony płyn na 
czyszczoną powierzchnię, przetrzesz 
gąbką lub ściereczką i gotowe!

Jestem 
biodegradowalny
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Simply
Bathroom 
Cleaner

PROFESJONALNY PŁYN 
DO MYCIA ŁAZIENKI
Pojemność: 500 ml
Kod: 606

14,50 PLN *

29,00 PLN / 1 L

Profesjonalny płyn 
do mycia łazienki
• Nie niszczę czyszczonych powierzchni

• Pięknie pachnę

• Jestem niezwykle wydajny

 produits pour la maison

Marseille

Co wyczyszczę?
• Armaturę łazienkową

• Kabiny prysznicowe

• Płytki i fugi

• Powierzchnie akrylowe, ceramiczne 
i plastikowe

• Zacieki wodne

• Osad z mydła

• Nalot na wannie

Jak mnie używać?
Odpowiednią ilość preparatu rozpyl 
bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię, 
przetrzyj wilgotną ściereczką, spłucz i gotowe! 
W przypadku wyjątkowo uporczywych 
zabrudzeń pozostaw mnie na kilka minut, a 
następnie przetrzyj ściereczką i spłucz wodą. 
I nie martw się, że się zmęczysz bo ja nie 
wymagam silnego szorowania! Jestem po 
to, aby sprzątanie było proste i pachnące.

* Cena nie zawiera rozpylacza

ROZPYLACZ DWUFAZOWY
Kod: 608

1,00 PLN

Jestem 
biodegradowalny
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Simply 
Window  
& Glass Cleaner

PROFESJONALNY PŁYN 
DO MYCIA SZKLANYCH POWIERZCHNI
Pojemność: 500 ml
Kod: 607

12,00 PLN *

24,00 PLN / 1 L

Profesjonalny płyn 
do mycia szklanych 
powierzchni
• Nie niszczę czyszczonych powierzchni

• Usuwam wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia ze szklanych powierzchni

• Jestem niezwykle wydajny

• Gwarantuję połysk bez smug

 produits pour la maison

Floral Green

Co wyczyszczę?
• Okna

• Lustra

• Wszelkie powierzchnie szklane

Jak mnie używać?
Odpowiednią ilość preparatu rozpyl 
na zabrudzonej powierzchni, przetrzyj 
ściereczką do sucha i gotowe! Od teraz 
Twoje okna, lustra i powierzchnie szklane 
będą czyste i lśniące, a kurz i brud długo 
będzie trzymał się z daleka. Pamiętaj aby 
przechowywać mnie poza zasięgiem dzieci.

* Cena nie zawiera rozpylacza

ROZPYLACZ DWUFAZOWY
Kod: 608

1,00 PLN

Jestem 
biodegradowalny
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produits pour la m
aison

White
Laundry
Liquid

SKONCENTROWANY PŁYN 
DO PRANIA BIAŁYCH TKANIN
Pojemność: 500 ml
Kod: 600

23,90 PLN 
47,80 PLN / 1 L

Skoncentrowany 
płyn do prania 
białych tkanin
• Doskonale zadbam o Twoje jasne 

i białe tkaniny

• Sprawię, że biel będzie jeszcze bielsza

• Zapobiegam szarzeniu

• Pięknie pachnę

• Jestem bardzo wydajny

• Zawieram nanosrebro

 produits pour la maison

Enzym Booster

Twoje pranie 
pozostawiam świeże 
i nieziemsko pachnące

Zostałem stworzony 
z myślą o praniu 
wszystkich tkanin
białych i jasnych. 
Obiecuję Ci już po 
pierwszym użyciu naszą
długą i owocną przyjaźń

Dzięki mnie nie tylko
pozbędziesz się plam, ale
nadasz swoim ubraniom
zupełnie nowy wygląd

Jestem bardzo wydajny, 
wystarczam na około 
17 prań

Zawieram cząsteczki 
nanosrebra, które 
mają właściwości 
antybakteryjne, 
przeciwgrzybiczne 
i przeciwwirusowe

Jestem 
biodegradowalny
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produits pour la m
aison

Colour
Laundry
Liquid

SKONCENTROWANY PŁYN 
DO PRANIA KOLOROWYCH TKANIN
Pojemność: 500 ml
Kod: 602

23,90 PLN 
47,80 PLN / 1 L

Skoncentrowany 
płyn do prania 
kolorowych tkanin
• Doskonale zadbam o Twoje kolorowe 

ubrania

• Przywrócę głębię i intensywność 
kolorów

• Pięknie pachnę

• Jestem bardzo wydajny

• Zawieram nanosrebro

 produits pour la maison

Enzym Booster

Twoje pranie 
pozostawiam świeże 
i nieziemsko pachnące

W szczególny sposób 
zadbam o Twoje kolorowe 
ubrania. Obiecuję Ci już 
po pierwszym użyciu 
naszą długą i owocną 
przyjaźń

Dzięki mnie nie tylko
pozbędziesz się plam, ale
nadasz swoim ubraniom
zupełnie nowy wygląd

Jestem bardzo wydajny, 
wystarczam na około 
17 prań

Zawieram cząsteczki 
nanosrebra, które 
mają właściwości 
antybakteryjne, 
przeciwgrzybiczne 
i przeciwwirusowe

Jestem
biodegradowalny
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produits pour la m
aison

Black
Laundry
Liquid

SKONCENTROWANY PŁYN DO PRANIA 
CZARNYCH I CIEMNYCH TKANIN
Pojemność: 500 ml
Kod: 601

23,90 PLN 
47,80 PLN / 1 L

Skoncentrowany 
płyn do prania 
czarnych i 
ciemnych tkanin
• Doskonale zadbam o Twoje czarne  

oraz ciemne ubrania

• Jestem bardzo wydajny

• Pięknie pachnę

• Dzięki mnie czarne i ciemne ubrania 
dłużej zachowają swój blask

• Zawieram nanosrebro

 produits pour la maison

Enzym Booster

Twoje pranie 
pozostawiam świeże 
i nieziemsko pachnące

W szczególny sposób 
zadbam o Twoje czarne i 
ciemne ubrania. Obiecuję 
Ci już po pierwszym 
użyciu naszą długą i 
owocną przyjaźń

Dzięki mnie nie tylko
pozbędziesz się plam, ale
nadasz swoim ubraniom
zupełnie nowy wygląd

Jestem bardzo wydajny, 
wystarczam na około 
17 prań

Zawieram cząsteczki 
nanosrebra, które 
mają właściwości 
antybakteryjne, 
przeciwgrzybiczne 
i przeciwwirusowe

Jestem
biodegradowalny
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produits pour la m
aison

Fabric
Softener

PERFUMOWANY PŁYN  
DO ZMIĘKCZANIA TKANIN
Pojemność: 500 ml
Kod: 603

22,90 PLN 
45,80 PLN / 1 L

Perfumowany płyn 
do zmiękczania 
tkanin
• Ochronię tkaniny i kolory dbając 

o każde pojedyncze włókno

• Pozostawię Twoje pranie miękkie 
i przyjemne w dotyku

• Cudownie pachę

• Jestem bardzo wydajny

• Ułatwiam prasowanie Twoich ubrań

• Zawieram nanosrebro

 produits pour la maison

Enzym Booster

W szczególny sposób 
zadbam o wszystkie 
Twoje tkaniny

Posiadam piękny 
długotrwały zapach, 
który na długo pozostawi 
Twoje pranie
miękkie i pachnące

Ponadto zmniejszam 
statyczność tkanin  
i przedłużam życie 
Twoich ubrań

Jestem bardzo wydajny, 
wystarczam na około 
17 prań

Zawieram cząsteczki 
nanosrebra, które 
mają właściwości 
antybakteryjne, 
przeciwgrzybiczne 
i przeciwwirusowe

Jestem
biodegradowalny
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