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Otwórz drzwi do świata niezwykłej codzienności z Livioon. Stań oko w oko z głęboko skrywanymi pragnieniami  
i poczuj powiew pasji tworzenia…

Marka Livioon to spełnienie Twojego snu o luksusie. To prestiż, otulający Cię niczym dyskretny woal. To naturalne 
piękno na wyciągnięcie ręki. To wolność, radość życia i odwaga bycia sobą. Każdy dzień odkrywa przed Tobą nowe 
możliwości – jeśli tylko zechcesz je poznać.

Wierzymy, że kreatywność jest motorem do spełniania marzeń. Dlatego nie produkujemy po prostu naszych pro-
duktów – w Livioon kreujemy dla Ciebie magiczne doświadczenia. Starannie selekcjonujemy każdy składnik, z za-
angażowaniem dopieszczamy każdy detal, by zapewnić Ci przyjemność dbania o siebie i swoją przestrzeń. Naszą 
jakość możesz zobaczyć, dotknąć, poczuć… Livioon odurzy Twoje zmysły.

Wybieraj spośród szerokiej gamy doświadczeń. Czym chcesz się dziś rozpieścić? Stworzyliśmy dla Ciebie wachlarz 
niesamowitych wrażeń, dzięki którym każdy dzień będzie wyjątkowy. Luksusowe perfumy wyróżnią Cię z tłumu. Ko-
smetyki inspirowane naturą dodadzą blasku, a troskliwie skomponowane suplementy diety odżywią ciało i duszę.  
Z Livioon nawet Twój dom nabierze nowej klasy. To wszystko czeka na wyciągnięcie ręki.

Ciągle podnosimy swój poziom dla Twojego komfortu. Kierujemy się dobrą praktyką produkcyjną, dbając o Twoje 
bezpieczeństwo. Każdy produkt, zanim trafi w Twoje ręce, jest dokładnie analizowany i sprawdzany. Po co? By 
dostarczyć Ci niewątpliwie najlepszą jakość, na jaką zasługujesz. Nie zapominamy także o bezpieczeństwie świata 
wokół nas. Jako twórcy odpowiadamy za wpływ, jaki wywieramy na środowisko. Dlatego nie przeprowadzamy 
testów na zwierzętach, nasze produkty dla domu są biodegradowalne, a ich opakowania podlegają recyklingowi. 
Kreujemy jakość, która przetrwa lata – również dzięki wykorzystaniu doskonałych, odżywczych składników. Dbaj  
o siebie w zgodzie z naturą… z Livioon.

Nasze wartości znalazły potwierdzenie w prestiżowych nagrodach i wyróżnieniach. W 2018 roku otrzymaliśmy ty-
tuł Dobrej Marki, odzwierciedlający naszą Jakość, Zaufanie i Renomę. Nasze liczne produkty szczycą się natomiast 
zaszczytnym Laurem Klienta. Suplementy diety Livioon, oraz płyny do prania Livioon zostały ogłoszone Odkryciem 
Roku 2018! Kremy do Ciała z Olejem konopnym i czarna pasta do zębów otrzymały Laur Hit Konsumenta 2018!
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PERFUMY
Zapach potrafi poruszyć najgłębszą strunę w duszy i rozbudzić wy-
obraźnię. Jego niezwykłą moc znali już starożytni Egipcjanie, którzy 
z największym namaszczeniem tworzyli wyjątkowo ekskluzywne per-
fumy, dostępne tylko dla królów i elit społecznych. Miały łączyć ludzi 
z bogami, a ich kreowaniem zajmowali się jedynie kapłani. Pierwsze 
udokumentowane historycznie perfumy pochodzą natomiast z kraju 
aromatycznych przypraw i wina – Węgier. To właśnie tam w 1370 r. po-
wstała słynna Woda Królowej Węgier o zapachu przesyconym polnymi 
ziołami, takimi jak rozmaryn, tymianek czy szałwia.

Jednak współczesna historia perfum ma swoje źródło w słonecznej 
Francji. Mnogość kwiatów i ziół pozwoliła tamtejszym mistrzom per-
fumiarstwa rozwinąć skrzydła i kreować zapachy tak bogate, tak uni-
katowe, że szybko podbiły cały świat. 

Dziś Livioon czerpie z najlepszych tradycji francuskiego perfumiarstwa. 
Olejki, które wykorzystujemy do produkcji naszych kompozycji, pocho-
dzą prosto z łąk Prowansji. Każdy z nich starannie selekcjonujemy, by 
oddać w Twoje ręce niepowtarzalne zapachy, które podkreślą Twoją 
osobowość, styl, charyzmę. Wybieraj spośród dziesiątek propozycji Li-
vioon dla kobiet i mężczyzn. Poczuj, co to znaczy skąpać się w luksusie…

Manufactured 
in EU

Not Tested
on Animals

REuse  
REduce
REcycle

Fragrance Oil 
Made in France

UV
Filter
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Jakość perfum
Im większe stężenie olejków eterycznych, tym zapach jest 

intensywniejszy i utrzymuje się dłużej.
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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 długotrwa-
łego zapachu.

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

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

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

Perfumy 18%-30%
Zawartość olejków zapachowych na poziomie 18 - 30% 
sprawia, że są one bardzo intensywne a ich nuty zapa-
chowe uwalniają się wolniej.
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Drzewno-Orientalne
Perfumy drzewno-orientalne to podróż do egzotycznego lasu 
– korzenne i aromatyczne połączenie akordów drzewnych 
i orientalnych.

Aromatyczne
Perfumy aromatyczne przywodzą na myśl odurzający zapach 
leśnej ściółki. Mają ziołowy, niekonwencjonalny aromat, nieco 
podobny do perfum drzewnych.

Wodne
Perfumy wodne przypominają ulotne zapachy bryzy morskiej, 
rześkiego górskiego powietrza lub świeżego prania. Często 
mają w sobie nutę ambry i pachną czystością.

Drzewne
Perfumy drzewne są ciepłe i głębokie. Często zaskakują ży-
wiczną wonią sandałowca, sosny, cedru, drzewa różanego, 
wetiweru czy paczuli.

Rodziny zapachowe
Ze względu na odmienne oblicza nut zapachowych, stosuje się w nich aromaty różnego typu. 

Na podstawie wspólnych cech wyróżniono rodziny zapachów, które dostarczają bardziej precyzyjnych określeń do opisu perfum.

Kwiatowe
Perfumy kwiatowe to zamknięty w buteleczce aromat kwit-
nącego ogrodu. Do popularnych zapachów z tej grupy należą 
bez, konwalia, jaśmin, róża czy fiołek.

Kwiatowo-Orientalne
Perfumy kwiatowo-orientalne łączą słodycz kwiatowych nut 
z nieoczywistymi, intensywnymi zapachami Orientu.

Orientalne
Perfumy orientalne to kompozycje rodem z Dalekiego 
Wschodu. Czarują wonią wanilii, egzotycznych kwiatów oraz 
aromatycznych przypraw z dodatkiem żywiczno-drzewnych 
i zwierzęcych akordów.

Cytrusowe
Perfumy cytrusowe od setek lat towarzyszą człowiekowi. Mają 
świeży, energetyzujący aromat – najczęściej bergamotki, cy-
tryny, neroli oraz pomarańczy.
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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.  

40%
Reklama

35%
Sklepy

20%
Dystrybucja

5%
Zawartość

20%
Zapach 20%

Opakowanie

25%
Reklama 15%

Marka
10%

Jakość

10%
Wpływ 

znajomych

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! 

Architektura perfum
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 odnaj-

dziesz właściwy dla Ciebie zapach w oparciu o pH Twojej skóry oraz zgodny z Twoim stylem.

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 – 1,5h 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.
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Ciepło, światło i wilgoć będą oddziaływać 
na jakość Waszych perfum, dlatego  
najlepiej przechowywać je w miejscach 
o temperaturze niższej niż 25 stopni



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.

Lew
Kobieta: Wybierze najbar-
dziej finezyjny zapach zawie-
rający orientalne nuty.

Mężczyzna: Wybiera zapa-
chy, które robią wrażenie a ich 
podstawą jest kardamon, kar-
mel lub egzotyczne przy-
prawy.

Ryby
Kobieta: Chce, aby jej zapach 
był kwiatowy lub owocowy, 
jak truskawka, czy morela.

Mężczyzna: Swoimi per-
fumami nie chce wywoływać 
wrażenia innego, aniżeli sło-
dycz. Lawenda i grejpfrut są 
składnikami, które kocha naj-
bardziej. 

Panna
Kobieta: Zazwyczaj wybiera 
jakiś ponętny zapach owo-
cowy.

Mężczyzna: Czystość i świe-
żość ciała są dla niego naj-
ważniejsze. Lawenda i mirt są 
jego ulubionymi składnikami.

Baran
Kobieta: Kocha intensywne 
zapachy, ale lubi eksperymen-
tować. Wybiera zazwyczaj za-
pachy kwiatowe.

Mężczyzna: Intensywne za-
pachy, które emanują zmy-
słowością i erotyzmem, a ich 
podstawą są zazwyczaj cyna-
mon i drzewo sandałowe.

Waga
Kobieta: Preferuje głownie te 
zapachy, które mają owocową 
podstawę.

Mężczyzna: Wybiera zapachy, 
których podstawą są składniki 
pikantne oraz uwielbia za-
pach mandarynki.

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.

Skorpion
Kobieta: Wybierają zapachy, 
które zdumiewają, są oparte 
na gałce muszkatołowej i kar-
melu.

Mężczyzna: Wybierają cięż-
kie zapachy, które emanują 
zmysłowością i tajemnicą,  
są oparte na cedrze, kardamo-
nie i wanilii.

Bliźnięta
Kobieta: Również i one wy-
bierają intensywne zapachy, 
z bazą cytrynową.

Mężczyzna: Nie ma sta-
łego zapachu, podobają mu 
się jednak zapachy pieprzowe 
lub cytrusowe.

Strzelec
Kobieta: Poza perfumami, 
zakupi całą linię produktów 
i będzie olśniewać swoim za-
pachem. Wybiera zapachy 
kwiatowe.

Mężczyzna: Aktywny i bar-
dzo energiczny, potrzebuje 
trwałych perfum i zazwyczaj 
wybiera intensywne zapachy 
mające jako bazę przyprawy.

Rak
Kobieta: Wybierają roman-
tyczne perfumy mające owo-
cową bazę.

Mężczyzna: Oczekuje zapa-
chu, który będzie mu przy-
pominał określony moment 
w życiu. Prawdopodobnie nie 
zmieni go na inny, a preferuje 
bazę różaną.

Koziorożec
Kobieta: Kochają owocowe 
opcje zapachowe, które ema-
nują dozą romantyzmu.

Mężczyzna:
Uwielbia zapachy, które mają 
jako podstawę cytrusy i imbir. 
Zapachy intensywne i pi-
kantne.

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!

Perfumy odpowiednio dobrane do Twojego znaku zodiaku podkreślą Twoją unikalną energię 
– tak zwaną aurę. Sprawią, że lepiej poczujesz się we własnej skórze, a inni będą odbierać Cię 
w bardziej spójny sposób. Czy kryje się w tym jakaś magia? Być może… Z pewnością działa tu 
czar skojarzeń! Połącz przypisane do Twojego znaku cechy charakteru z kojarzącymi się z nimi 
zapachami i przekonaj się, jak mocno może błyszczeć Twoja osobowość. A wszystko dzięki 
kilku kroplom perfum!
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PARFUM INTENSE
POUR FEMME

Parfum Intense pour femme 

89,90 PLN / 50 ML 
1798,00 PLN / 1 L
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intensywnie świeży 

No. 125
kwiat pomarańczy, 
orchidea, wanilia

Słodka, kusząca a zarazem 
zjawiskowa mieszanka 
kwiatu pomarańczy i wanilii 
przełamana kwaśnym imbirem 
i charyzmatycznym jaśminem 
z delikatną nutą budyniu 
śmietankowego. Niesamowity 
zapach podkreślający zmysłową 
stronę kobiecej natury, mocny, 
wyrazisty i ponadczasowy. 
Perfumy z dużą dawką zadzior-
ności, bezkompromisowości 
i elegancji przeznaczone dla 
pewnych siebie kobiet, nie 
bojących się wyzwań. 

klasyczny 

No. 126
goździki, kardamon, 
wanilia

Wielowymiarowa kompozycja 
orientalnych przypraw, owoców 
i kwiatów, która zabierze 
Cię w aromatyczną podróż 
do serca Indii.  Goździki, 
kardamon oraz kumin otulą 
Twoje zmysły niczym miękki 
kaszmirowy sweter. Zapach 
intryguje niesamowitym połą-
czeniem przypraw z soczystym 
koktajlem mandarynkowo 
- lukrecjowym  doprawio-
nym delikatną nutą wanilii. Te 
zmysłowe perfumy obudzą 
w Tobie czarującą uwodzicielkę 
tętniąca kobiecością, elegancją 
i wdziękiem.

świeży 

No. 127
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.

ciężki 

No. 129
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.

Uwielbiasz luksus i masz apetyt na więcej? Pokochasz linię perfum 
Intense dla niej, stworzoną z myślą o Twojej przyjemności. To 
zapachy jeszcze bardziej intensywne, jeszcze bardziej ekskluzywne, 
jeszcze bardziej… Twoje. Nic nie pachnie tak doskonale, jak Livioon 
Intense.

13



PARFUM INTENSE
POUR HOMME

intensywnie świeży 

No. 123
lawenda, cynamon, 
wanilia

Perfumy mocne, zdecydowane 
i z charakterem przeznaczone 
dla prawdziwych mężczyzn. 
Kompozycję otwiera słodycz  
świeżo zerwanej mięty oraz 
lawenda delikatnie oprószona 
kardamonowym pyłem. 
Całość dopełnia aromat 
kwiatu pomarańczy skropiony 
wanilią z ostrą nuta cynamonu.

intensywnie świeży 

No. 124
drzewo agarowe, drzewo 
sandałowe, wanilia

Głębokie, mocne i wysubli-
mowane połączenie żywicy 
agarowej, sandałowca  i egzo-
tycznego drewna różanego  
przeniesie Cię w sam środek 
aromatycznego  lasu pełnego 
tajemnic. Całość tej egzotycznej 
kompozycji dopełnia słodycz 
wanilii, kardamon i bób tonka. 
Zapach stworzony dla chary-
zmatycznych mężczyzn z klasą 
nie bojących się wyzwań. 

intensywnie świeży 

No. 128
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.

świeży 

No. 130
grejpfrut, cynamon, 
skórzane akordy

Aromatyczny koktajl z czerwonej 
pomarańczy, grejpfruta i odświe-
żającej mięty z odrobiną cyna-
monowej pikanterii, róży i białej 
skóry działa pobudzająco na 
zmysły. Perfumy stworzone dla 
charyzmatycznego mężczyzny 
sukcesu.

Mocniej, szybciej, dalej, lepiej… Żyjesz intensywnie? Twoje perfumy 
nie mogą zostać w tyle. Livioon Intense dla niego to ekskluzywna 
linia zapachów o mocy, która Cię zaskoczy. Spełni Twoje najwyższe 
wymagania i sprawi, że będziesz chciał więcej. Poczuj moc 
zapachów Intense.
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Parfum Intense pour homme 

89,90 PLN / 50 ML 
1798,00 PLN / 1 L
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PERFUMY 
DLA KOBIET

Perfumy damskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L

16

Perfumy to broń w arsenale kobiecości. Są 
dodatkiem do stroju, uzupełniają makijaż  
i podkreślają osobowość. Intrygują. Jako luksusowe 
akcesorium sprawiają, że każda kobieta czuje się 
bardziej wyrafinowana, elegancka, stylowa…

Niezależnie od tego, jaki zapach wybierzesz, 
perfumy Livioon ubiorą Cię w pewność siebie, której 
potrzebujesz do realizacji swoich marzeń. Wrażliwe 
romantyczki znajdą dla siebie ponadczasowe 
kompozycje kwiatowe oraz kwiatowo-orientalne. 
Kobiety odważne i nietuzinkowe zakochają się  
w orientalnych, drzewnych i aromatycznych 
perfumach z duszą. Dla aktywnych, przebojowych 
pań idealne będą zapachy  cytrusowe, a także wodne 
– czyste i energizujące. 

Perfumy Livioon to luksus na wyciągnięcie ręki. 
Dobierz idealne nuty dla siebie, a piękny, elegancki 
flakon postaw na toaletce. Niech swoim wyglądem 
cieszy oczy, a zawartością… serce.

LIVIOON  /  PERFUMY DLA NIEJ 17
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Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 
naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową
www.livioon.com

Perfumy 
kwiatowe

   świeży   

No. 19
mandarynka, róża, jeżyna

Harmonijne połączenie róży, 
jaśminu i mandarynki.

No. 24
ogórek, zielone jabłko, 
drzewo sandałowe

Kompozycja zachwyca aroma-
tem soczystego jabłka, który 
miesza się z tonami świeżego 
ogórka i grejpfruta subtelnie 
otulonymi różą.

No. 61
granat, piwonia, piżmo

Delikatny, owocowo-kwiatowy 
aromat z lekką nutą piżma.

No. 62
bergamotka, jaśmin, 
drzewo sandałowe

Aromatyczny koktajl z soczy-
stych owoców i egzotycznych 
kwiatów z delikatną nutką ja-
śminu to prawdziwa uczta dla 
zmysłów. 

LIVIOON  /  PERFUMY DLA NIEJ

No. 63
bergamotka, kardamon, 
drzewo cedrowe

Rozkoszny koktajl z berga-
motki, zielonej mandarynki 
oraz słodkiej figi otulony płat-
kami jaśminu z odrobiną kar-
damonu.

No. 64
herbata, orchidea, paczula

Oryginalne połączenie świeżej 
herbaty i bergamotki z arab-
skim jaśminem, orchideą, fre-
zją i zmysłową różą.

No. 104
gruszka, liczi, kokos

Urzekająca kompozycja słod-
kiej gruszki, otulonej piżmem 
i delikatnie skropionej wodą 
kokosową. Całość dopełnia je-
żyna i śliwka z lekkim akordem 
białego drewna i wetywerii.

No. 105
kaktus, różowa frezja, cedr

Soczysta mieszanka orzeź-
wiającego kaktusa, frezji oraz 
jaśminu. 

No. 115
róża, kolendra, piżmo

Niesamowicie urzekająca, sub-
telna kompozycja soczystej 
mandarynki w połączeniu 
z angielską różą oraz jaśmi-
nem.

No. 116
grejpfrut, jaśmin, piżmo

Zachwycająca kompozycja 
kwiatów otulonych promie-
niami zachodzącego słońca 
oraz mgiełką ciepłego piżma. 

No. 117
malina, róża, wanilia

Harmonijne połączenie płat-
ków róży zatopionych w wani-
liowo- malinowym musie.

No. 119
papaja, lilia wodna, piżmo

Kompozycja białych kwiatów 
z delikatnym akcentem piżma 
i nutą korzennych przypraw. 

Kwiaty niejedno mają 
imię. Mogą być słodkie 
i pudrowe lub eleganc-
kie i stanowcze. Perfumy 
kwiatowe kryją w sobie 
niechwytną romantycz-
ność, są niezwykle ko-
biece. Należą do najbar-
dziej różnorodnych, 
a zarazem klasycznych 
rodzin zapachowych – za-
chwycają ponadczasowo-
ścią.

19

Perfumy damskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L



Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 

naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową

www.livioon.com

   intensywnie świeży   

No. 2
bergamotka, limonka, kar-
damon

Kompozycja stworzona na 
bazie głębokiego aromatu 
krystalicznej wody, drzewa 
cedrowego, brązowego cukru 
i jaśminu.

No. 12
bergamotka, irys, sandało-
wiec

Uwodzicielska kompozycja 
jaśminu, neroli, cytryny, irysu, 
róży i drzewa sandałowego.

No. 23
bergamotka, gardenia, 
sandałowiec

Świeża, zmysłowa kompozy-
cja gardenii, płatków jaśminu, 
bergamoty i liści mandarynki 
delikatnie skropionych zmy-
słową wanilią z subtelnym ak-
centem białego piżma i san-
dałowca.

No. 25
limonka, jaśmin, piżmo

Orzeźwiające nuty zielonego 
jabłka i cytryny idealnie kom-
ponują się ze zmysłowym 
bursztynem, piżmem i jaśmi-
nem.

No. 30
anyż, magnolia, róża

Kompozycja zalotnej paczuli, 
subtelnej róży i świeżego 
anyżu.

No. 33
pigwa, jaśmin, piżmo

Kompozycja białego piżma, 
jaśminu i pigwy z delikatną 
nutką owocową.

No. 37
brzoskwinia, białe kwiaty, 
drzewo sandałowe

Urzekająca kompozycja słod-
kiej brzoskwini, jaśminu, fiołka 
otulonych drzewem sandało-
wym i leśnym mchem.

No. 39
limonka, białe kwiaty,   
brzoza

Kompozycja zapachowa bia-
łych kwiatów skropionych 
cytrusowym musem i otulo-
nych pudrową mgiełką białej 
brzozy.

No. 40
mango, frezja, sandało-
wiec

Smakowity koktajl z egzotycz-
nych owoców z dodatkiem iry-
sów i wanilii z delikatną nutą 
drzewa sandałowego.

No. 42
gruszka, orchidea, karmel

Koktajl owocowy z lekką nutą 
toffi i egzotyczną orchideą.

No. 45
liczi, magnolia, jaśmin

Świeża, energetyczna kompo-
zycja zapachowa liczi, jaśminu 
i frezji z dodatkiem uwodziciel-
skich nut korzennych.

No. 47
malina, czarna porzeczka, 
wanilia

Delikatna kompozycja słodkiej 
róży w zestawieniu z orzeźwia-
jącą maliną i zmysłową wanilią. 

No. 50
limonka, zielone jabłko, 
drzewo cedrowe

Uwodzicielski aromat soczy-
stego jabłka i limonki zato-
piony w lekko karmelowej pra-
lince z delikatną nutką wanilii 
i białego cedru. 

No. 51
rabarbar, róża, sandałowiec

Mieszanka bergamoty i kwa-
śnego rabarbaru otulona płat-
kami zmysłowej róży i ciepłem 
drzewa sandałowego.

No. 52
malina, jaśmin, miód

Niesamowicie zmysłowa i sek-
sowna mieszanka gorzkiej po-
marańczy połączonej ze słodkimi 
malinami, jaśminem i gardenią. 

No. 110
bergamotka, lilia, drzewo 
sandałowe

Zmysłowa mieszanka san-
dałowca, wanilii oraz orien-
talnych kwiatów otulonych 
ciepłym akordem drzewnym 
tworzy wyraziste perfumy dla 
spontanicznych kobiet.

   klasyczny   

No. 14
paczula, jaśmin, piżmo

Energetyzujące, radosne per-
fumy o zwiewnym i dyskret-
nym zapachu ogrodu pełnego 
świeżych kwiatów i owoców 
z lekką nutą drzewną.

No. 15
limonka, magnolia, sanda-
łowiec

Kompozycja soku z cytrusów 
otulonego kwiatową nutą 
z drzewem sandałowym w tle.

No. 17
frezja, róża, drzewo ce-
drowe

Klasyczny aromat róży połą-
czony z figlarną frezją, rozgrze-
wającym ambrem i eleganc-
kim drzewem cedrowym.
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   ciężki   

No. 34
bergamotka, kwiat poma-
rańczy, akordy drzewne

Zmysłowy aromat bergamotki, 
kwiatu pomarańczy i uwodzi-
cielskich nut skórzanych.

No. 44
frezja, jaśmin, zamsz

Zapach intryguje frezją, która 
łączy się z jaśminem delikat-
nie otulonym płatkami róży.
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Perfumy damskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L



Perfumy 
drzewne

   klasyczny   

No. 3
czarna porzeczka, centifo-
lia, wanilia

Niepowtarzalny zapach urze-
kającej czarnej porzeczki, 
zmysłowej wanilii i świeżych 
kwiatów z lekką nutą drewna 
piżmowego.

   świeży   

No. 57
brzoskwinia, irys, kokos

Subtelny owocowy koktajl 
brzoskwiniowo–porzeczkowy 
z lekką nutą wanilii, fioleto-
wego irysa i mimozy otulony 
ciepłem piżma i egzotycznego 
kokosu. zamknięte we flako-
niku.perfum.

   intensywnie świeży   

No. 28
kwiat pomarańczy, jaśmin, 
miód

Kompozycja zapachowa 
jaśminu, kwiatu pomarań-
czy i róży otulonej miodową 
mgiełką.

Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 

naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową

www.livioon.com

Głębię i ciepło znajdziesz 
w żywicznych perfumach 
drzewnych. Mają niezwy-
kle wielowymiarowy cha-
rakter, kryjąc w sobie całe 
bogactwo świata natury. 
Idealne dla odważnych, 
świadomych siebie kobiet.
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Perfumy 
drzewno-orientalne

   intensywnie świeży   

No. 8
granat, lotos, bursztyn

To euforyczny i tajemniczy 
ogród pełen egzotycznych 
kwiatów i soczystych owoców.

   świeży   

No. 22
mandarynka, jaśmin, paczula

Niesamowita i uwodziciel-
ska mieszanka mandarynki, 
jaśminu i paczuli.

No. 36
jabłko, białe kwiaty, wanilia

Kompozycja białych kwiatów 
idealnie współgra z nutą po-
marańczy i świeżym jabłkiem.

No. 38
czerwona pomarańcza, 
imbir, wanilia

Energetyzujący koktajl z porzec-
zek, czerwonej pomarańczy 
i gruszki doprawiony imbirem, 
wanilią i skropiony piżmem.

No. 58
porzeczka, miód, czeko-
lada

Kompozycja dojrzałych 
jeżyn zatopionych w słodkim 
miodzie, lekko skropionych 
sokiem ze świeżej bergamotki 
i otulonych płatkami delikat-
nego jaśminu.

No. 106
szampan, brzoskwinia, 
akordy drzewne

Oryginalne połączenie kwiatu 
brzoskwini zatopionego 
w różowym szampanie z de-
likatnym akordem drzewnym.

No. 108
zielona mandarynka, wa-
nilia, drzewo sandałowe

Zadziorna i lekko prowoka-
cyjna kompozycja słodkiej 
wanilii, zielonej mandarynki 
i egzotycznego drzewa san-
dałowego w połączeniu z jaś-
minem i lilią imbirową.

   ciężki   

No. 20
kokos, jaśmin, wanilia

Wysublimowana, elegancka 
słodycz wanilii w połączeniu 
z uwodzicielskim jaśminem
i drzewem sandałowym.

Nie ma drugich tak wyra-
zistych i kompleksowych 
perfum jak te o drzewno-
-orientalnym charakterze. 
To zapachy charakterne, 
złożone, podszyte egzo-
tycznym aromatem.
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Perfumy damskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L



Perfumy 
kwiatowo-orientalne

   intensywnie świeży   

No. 43
róża, fiołek, wanilia

Ciepła wanilia, piżmo, czarna 
porzeczka i urzekająca dzika 
róża.

No. 56
czerwona porzeczka, ja-
śmin, piżmo

Porzeczkowo–kwiatowy kok-
tajl, otulający zmysły welonem 
luksusu z zadziorną nutką 
różowego pieprzu, piżma 
i zmysłowego jaśminu.

No. 65
czarna porzeczka, jaśmin, 
wanilia

Zmysłowa kompozycja 
czarnej porzeczki i bergamoty 
w połączeniu z jaśminem 
i konwalią z lekką nutą wani-
lii i ciepłym akordem drzewa 
sandałowego.

No. 111
bursztyn, białe kwiaty, 
drzewo sandałowe

Soczysty koktajl mandaryn-
kowy z dodatkiem ciepłych 
akordów ambry, drzewa san-
dałowego i białych kwiatów.

   świeży   

No. 7
czarna porzeczka, lilia, wa-
nilia

Soczysta mieszanka man-
darynki, jaśminu i wanilii.

No. 27
malina, jaśmin, wanilia

Połączenie malin z wanilią 
i jaśminem na pokaźnej porcji 
drzewa sandałowego.

No. 46
czarna porzeczka, irys, pra-
lina

Kompozycja słodkich owoców 
z dominującym przepychem 
irysa i pudrowego jaśminu.

No. 112
migdały, jaśmin, kakao

Uwodzicielska mieszanka 
jaśminu, kawy i słodkich 
migdałów świetnie współgra 
z tuberozą, bobem tonka i de-
likatną nutką kakao.

No. 114
brzoskwinia, jaśmin, pa-
czula

Niesamowicie uwodzicielska 
kompozycja z egzotycznych 
kwiatów z delikatną nutką 
wanilii, jaśminu i kolendry.

   klasyczny   

No. 1
jaśmin, kwiat pomarańczy, 
wanilia

Zapach intryguje kwiatem 
pomarańczy połączonym ze 
świeżością imbiru otulonego 
miodowym ciepłem drzewa 
sandałowego. 

No. 13
kwiat pomarańczy, jaśmin, 
wanilia

Kompozycja bergamotki i po-
marańczy otulonych płatkami 
róży i jaśminu z domieszką 
wanilii, białego piżma i pac-
zuli.

No. 32
mandarynka, brzoskwinia, 
paczula

Orientalno–kwiatowa kom-
pozycja mandarynki i brzosk-
wini otulonych ciepłym bursz-
tynem
i paczulą lekko doprawionych 
różowym pieprzem.

No. 49
kwiat pomarańczy, piżmo, 
wanilia

Słodki koktajl pomarańczowo–
waniliowy lekko skropiony 
piżmem i zatopiony w ciepłym 
miodzie.

Nuty kwiatowo-orien-
talne to powiew roman-
tyzmu, doprawiony nutą 
egzotyki. Ich kompozy-
cje skrywają zmysłowość 
i ulotną tajemnicę. 
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   ciężki   

No. 59
jaśmin, nuty drzewne, 
bursztyn

Magiczny eliksir umieszczony 
w buteleczce perfum roz-
przestrzenia tajemniczą aurę 
przesiąkniętą hipnotyzującym 
jaśminem i ciepłym białym 
bursztynem. 

LIVIOON  /  PERFUMY DLA NIEJ

Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 
naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową
www.livioon.com
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Perfumy damskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L



Perfumy 
orientalne

   klasyczny   

No. 35
mandarynka, róża, wanilia

Zadziorna i lekko prowoka-
cyjna kompozycja słodkiej 
mandarynki, namiętnej róży, 
pudrowego
irysa i egzotycznego jaśminu.

No. 54
karmel, piżmo, wanilia

Energetyczny i pobudzający 
zmysły kwiatowo– karmel-
owy koktajl otulający niczym 
kaszmirowy szal.

Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 

naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową

www.livioon.com

Perfumy 
cytrusowe

   świeży   

No. 9
cytryna, jaśmin, drzewo 
sandałowe

Jaśminowy ekstrakt, świeże 
tony melona i papai połąc-
zonymi z esencjami jantaru 
i mchu.

   intensywnie świeży   

No. 122
bergamotka, jaśmin, cy-
prys

Słodkie, dojrzale cytrusy ot-
ulone jaśminowym ciepłem 
i przyprószone igiełkami sosny.

Orientalne perfumy mają 
nietuzinkowy charakter. 
Zmysłowo otulają ciało, 
zaskakując powoli rozwi-
jającym się, ciepłym aro-
matem. Są bardzo trwałe, 
nieco zadziorne, a ich eg-
zotyczne nuty podkreślają 
siłę osobowości.

Świeże, soczyste i lekkie 
– perfumy cytrusowe po-
trafią rozświetlić nawet 
najbardziej pochmurny 
dzień. Są niczym ener-
getyczny koktajl, który 
ożywi każdą styliza-
cję w stylu casual. Mają 
w sobie niewinny ma-
gnetyzm i przyciągają 
spojrzenia niezależnie od 
okoliczności.

   intensywnie świeży   

No. 107
różowy pieprz, kawa, wa-
nilia

Zmysłowa kompozycja eg-
zotycznego jaśminu, wanilii 
i karmelizowanych cytrusów 
zatopionych w słodkim 
espresso.

   świeży   

No. 21
jeżyna, róża, wanilia

Orientalna kompozycja 
drzewa sandałowego z soczyś-
cie słodkimi owocami, jaśmi-
nem, różą i wanilią.
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Perfumy damskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L



PERFUMY 
DLA MĘŻCZYZN

28

Nic nie dopełnia męskiej osobowości tak doskonale, 
jak perfumy. Są niewidocznym elementem wizerunku 
i potrafią zahipnotyzować otoczenie – zarówno w sy-
tuacjach biznesowych, jak i tych bardziej intymnych…

Dzięki odpowiednio dobranym perfumom wzbudzisz 
szacunek i poczujesz, że świat leży u Twoich stóp. 
Drzewne zapachy od Livioon podkreślą Twoją wro-
dzoną elegancję i dojrzałość. Nuty orientalne wydo-
będą na światło dzienne nieprzeciętną charyzmę.  
Z kolei perfumy cytrusowe i wodne tworzą idealny 
duet z mężczyzną nowoczesnym, aktywnym, ambit-
nym. Kompozycje aromatyczne postawią kropkę nad 
„i” w wizerunku niepoprawnego romantyka.

Niepowtarzalne perfumy Livioon sprawią, że staniesz 
się panem każdej sytuacji. Poczuj, jak ich moc dodaje 
Ci skrzydeł.
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Perfumy męskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L
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Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 

naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową

www.livioon.com

Perfumy 
aromatyczne

   klasyczny   

No. 75
mandarynka, cedr, bób 
tonka

Pieprz jamajski, bób tonka, 
paczula i mandarynka w po-
łączeniu z drzewnymi aroma-
tami sandałowca i cedru.

   świeży   

No. 70
lawenda, szałwia, cedr

Kompozycja świeżej lawendy, 
imbiru i rozmarynu w połą-
czeniu z szałwią, geranium 
i ciepłym otulającym akordem 
drzewa cedrowego.

No. 103
cytrusy, migdały, skórzane 
akordy

Magnetyczny, drzewno – skó-
rzany zapach z odrobiną 
rozmarynu w połączeniu 
z migdałami i kwiatem poma-
rańczy.

Perfumy aromatyczne to 
niecodzienne, odważne 
kompozycje, które swój 
urok uwalniają z upływem 
czasu. Ich ziołowy aromat 
nieco kojarzy się z drzew-
nymi nutami, dzięki 
czemu stają się naprawdę 
niebanalne i podkreślają 
odważną osobowość.

   intensywnie świeży   

No. 76
lawenda, jaśmin, tytoń

Elegancka kompozycja la-
wendy i jaśminu doprawiona 
miętą pieprzową i otulona cie-
płem drzewa sandałowego.

No. 78
anyż, malina, nuty drzewne

Koktajl grejpfrutowo-mali-
nowy z delikatnym anyżowym 
akcentem, uwodzicielską la-
wendą i ciepłym akordem 
drzewnym. 

No. 83
limonka, imbir, lawenda

Cytrusowy koktajl, lawenda, 
imbir i drzewo sandałowe.

No. 87
grejpfrut, szałwia, cedr

Aromatyczna kompozycja 
kwiatowo–drzewna z delikat-
nym akcentem piżma i cytru-
sów.

No. 95
kwaśna pomarańcza, szał-
wia, piżmo ambrowe

Subtelna, uniwersalna kompo-
zycja ambrowego piżma w du-
ecie z delikatnym akordem 
szałwii, kwaśnej pomarańczy 
i uwodzicielskiej lawendy.

No. 120
sól, mirt, wodorosty

Cytrusowa kompozycja z wy-
raźnym słono – mineralnym 
akordem oraz ziołami.
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Perfumy męskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L



Perfumy 
drzewno-orientalne

   intensywnie świeży   

No. 68
limonka, anyż, akordy 
drzewne

Męski, zmysłowy i bardzo 
elegancki aromat o korzenno–
orientalnej nucie zapachowej.

No. 71
jałowiec, kawa, dąb

Oryginalna kompozycja 
drewna dębowego, absyntu, 
paczuli i kawy.

   świeży   

No. 82
grejpfrut, imbir, tytoń

Aromatyczny grejpfrut 
otulony kwiatem pomarańczy 
z delikatnym akordem tytoniu 
i cedru.

No. 85
lawenda, kwiat 
pomarańczy, drzewo 
cedrowe

Uwodzicielska kompozycja 
paczuli i kwiatu pomarańczy 
delikatnie otulona cedrem 
i jedwabnymi akordami 
lawendy.

No. 88
jabłko, cynamon, drzewo 
sandałowe

Wyrazista kompozycja jabłka, 
bergamotki i wetywerii 
delikatnie otulona drzewem 
sandałowym.

Łączą w sobie to, co naj-
lepsze. Perfumy drzew-
no-orientalne to czysta 
emanacja męskości. Mają 
zdecydowany, lecz jedno-
cześnie głęboki charakter 
i uchodzą za niezwykle 
eleganckie. Wprowadzają 
do codzienności odrobinę 
egzotyki.

No. 89
grejpfrut, ananas, bursztyn

Aromatyczny koktajl 
ananasowo–gre jpf rutowy 
z dodatkiem bursztynu, 
doprawiony różowym 
pieprzem z lekkim metalic-
znym akordem.

No. 92
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.

No. 93
grejpfrut, cynamon, 
skórzane akordy

Aromatyczny koktajl 
z czerwonej pomarańczy, 
grejpfruta i odświeżającej 
mięty z odrobiną cyna-
monowej pikanterii, róży 
i białej skóry.
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Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 
naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową
www.livioon.com
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Perfumy męskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L



Perfumy 
orientalne

Perfumy
cytrusowe

   świeży   

No. 97
mięta, bób tonka, wanilia

Uwodzicielska i harmonijna 
kompozycja owoców w zest-
awieniu z bobem tonka, de-
likatnym akordem mięty, ced-
rem i wanilią.

No. 118
kardamon, szałwia, wanilia

Magnetyczna kompozycja 
fiołka otulonego ciepłem 
drewna cedrowego z de-
likatną nutką kardamonu. 

   intensywnie świeży   

No. 69
melon, bazylia, piżmo

Aromatyczny koktajl melo-
nowo–arbuzowy  w połączeniu 
z mandarynką, werbeną 
i piżmem.

No. 74
czerwona mandarynka, 
pieprz, białe piżmo

Świeża i jednocześnie bardzo 
zmysłowa kompozycja 
mandarynki, białego piżma 
i cedru doprawiona czarnym 
pieprzem.

Orientalne nuty kryją 
w sobie tajemnicę. Kuszą 
i hipnotyzują, swój za-
dziorny urok rozwijając 
wraz z upływem czasu. 
Świadczą o oryginalnej 
osobowości, która wie 
czego chce i nie waha 
się po to sięgać.

Jak pachną wodne per-
fumy? To zamknięty 
we flakonie zapach świe-
żości i orzeźwienia. 
Wodne akordy tworzą 
czyste, bardzo nowocze-
sne, a przy tym niesza-
blonowe kompozycje. 
Dodają wyrafinowania, 
a jednocześnie zachowują 
lekkość i przejrzystość.

Rześkie i świeże zapachy 
cytrusowe są synonimem 
energii i pasji. Niosą ze 
sobą pozytywne nasta-
wienie, zdecydowanie 
i chęć do działania, a przy 
tym świetnie sprawdzają 
się niezależnie od wieku 
czy okazji.

   intensywnie świeży   

No. 102
fiołek, irys, wanilia

Kompozycja czarnego pieprzu, 
toskańskiego irysa i bułgarskiej 
róży w połączeniu z wetywerią 
oraz wanilią.

Perfumy
wodne

   intensywnie świeży   

No. 67
limonka, nuty wodne, 
białe piżmo

Lekka woń cytrusów 
z mocnymi akordami 
drzewnymi, płatkami jaśminu 
i białym piżmem.

No. 84
grejpfrut, rozmaryn, mech 
dębowy

Cytrusy, rozmaryn i jałowiec 
w połączeniu z subtelnym 
aromatem drewna różanego 
i delikatnym, otulającym 
mchem dębowym. 
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Perfumy męskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L

Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 
naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową
www.livioon.com
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Perfumy 
drzewne

Aby zobaczyć 
szczegółowe opisy 

naszych perfum wejdź na 
naszą stronę internetową

www.livioon.com

Perfumy drzewne mają 
w sobie pierwotny ma-
gnetyzm. To ciepłe, głę-
bokie zapachy, które pod-
kreślają męską siłę, dodają 
klasy i elegancji. Są nie-
zwykle złożone, a przez to 
niebanalne.

   świeży   

No. 72
bergamotka, imbir, piżmo

Kompozycja limonki i marakui 
doprawiona korzennym 
pieprzem i gorzkim imbirem.

No. 80
cedr, gałka muszkatołowa, 
skórzane akordy

Zmysłowa kompozycja cedru, 
paczuli i drewna sandało-
wego.

No. 90
brzoza, kardamon, piżmo

Uwodzicielska kompozycja 
liści brzozy delikatnie 
oprószonych kardamonem 
z ciepłym akordem drzewnym 
i otulającym piżmem.

No. 94
mandarynka, jaśmin, 
paczula

Zmysłowy koktajl mandaryn-
kowo-grejpfrutowy z odrobiną 
jaśminu, paczuli, wawrzynem 
i otulającym mchem 
dębowym.

No. 96
imbir, fiołek, cedr

Intrygująca mieszanka cytryny 
i fiołka oprószona białym 
pieprzem z delikatnymi 
akordami drzewnymi, 
kwiatem bazylii i imbirem.

No. 98
różowy pieprz, frezja, 
wanilia

Kompozycja mandarynki 
w duecie z frezją, doprawiona 
kardamonem i kolendrą 
z lekkim akordem drzewa 
cytrusowego i różowego 
pieprzu.

No. 109
bergamotka, lawenda, 
cedr

Niesamowicie świeża 
kompozycja bergamotki 
otulonej zmysłowym drzewno 
– bursztynowym akordem.

   intensywnie świeży   

No. 77
ananas, czerwone jabłko, 
drzewo sandałowe

Aromatyczna lawenda 
w połączeniu ze świeżą 
bergamotką, liściem ananasa, 
jabłkiem i różą.

No. 86
grejpfrut, pieprz, cedr

Wyrafinowana i zaskakująca 
kompozycja drzewa 
cedrowego i wetywerii 
delikatnie skropiona świeżym 
grejpfrutem i doprawiona 
pieprzem.

No. 113
cytryna, rozmaryn, piżmo

Oryginalne połączenie cytryny 
skropionej olejkiem z liści 
drzewa pomarańczowego
w towarzystwie kardamonu 
i jodły.

No. 121
bergamotka, ananas, 
brzoza

Aromat dymu drzewnego 
w połączeniu ze świeżym 
sokiem z czarnej porzeczki 
i ananasa oraz delikatnym 
akordem marokańskiego 
jaśminu.
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Perfumy męskie
Zaperfumowanie: 20% 

56,90 PLN / 50 ML 
1138,00 PLN / 1 L
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KOSMETYKI 
PIELĘGNACYJNE
Natura zna najlepsze sposoby na piękny, promienny wygląd. Jej skarb-
nica wydaje się nie mieć dna – moc roślin i minerałów kryje w sobie 
wszystko, czego potrzebujesz do codziennej pielęgnacji.

Linia profesjonalnych kosmetyków Livioon otoczy troską Twoją skórę. 
To połączenie mądrości natury i osiągnięć nowoczesnej biotechnologii, 
które zapewni Ci fenomenalne rezultaty szybciej, niż się spodziewasz. 
Wykorzystujemy tylko sprawdzone, w pełni bezpieczne składniki, wol-
ne od pestycydów i nietestowane na zwierzętach. Bo dbamy nie tylko  
o Ciebie, ale również o świat, w którym żyjesz.

Beauty Care Collection pozwoli oczyścić i odżywić nawet najbardziej 
wrażliwą, wymagającą skórę. Dzięki kompleksowej linii opartej na na-
turalnych substancjach aktywnych z łatwością wykonasz demakijaż, 
odświeżysz, nawilżysz i zrewitalizujesz cerę. Twoje ciało stanie się gład-
kie niczym jedwab, miękkie niczym aksamit, a przy tym zachwycają-
co jędrne za sprawą odżywczych kremów do ciała. Nawet Twoje zęby 
będą lśnić mocą natury. A to wszystko dzięki pasji tworzenia, która każ-
dego dnia towarzyszy nam w Livioon.
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Manufactured 
in EU

Not Tested
on Animals

REuse  
REduce
REcycle

Pesticide
Free

Natural 
Products



BODY&HAND WASH  
GEL MOUSSANT

Body & hand wash 
gel moussant 

39,90 PLN / 200 ML 
199,50 PLN / 1 L

40 LIVIOON  /  KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE DLA NIEJ i DLA NIEGO

Żel do mycia ciała i rąk stworzony na 
bazie oleju konopnego oraz ekstraktu  
z alg brunatnych sprawi, że Twoja skó-
ra będzie gładka, przyjemna w dotyku  
i gotowa do dalszej pielęgnacji. Produkt 
działa relaksująco i pobudzająco, prze-
znaczony do codziennego użytku. 

Składniki aktywne:

Ekstrakt z alg 
brunatnych 
Substancja roślinna 
pozyskiwana z alg 
brunatnych pocho-
dzących z czystych, 
głębokich wód oce-
anicznych. Zawierają 
pełną gamę składni-
ków odżywczych. 

Działanie: 
nawilżające, ochronne, 
rewitalizacyjne, uję-
drniające. Wspomaga 
walkę z cellulitem  
i rozstępami.

Olej konopny 
Cenny składnik pielę-
gnacyjny pozyskiwany 
z konopi siewnych. 

Działanie: 
odżywia i regeneruje, 
odbudowuje płaszcz 
hydrolipidowy, zmięk-
cza i wygładza skórę. 

Sorbitol
Substancja naturalna, 
która działa nawilżają-
co oraz wiąże wodę  
w naskórku.

Citronellyl 
methylcroto-
nate 
Substancja pochodze-
nia naturalnego, blo-
ker przykrych zapa-
chów.

Trzy wyjątkowe 
zapachy:
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Słodka wanilia
Kod: 323

Orzeźwiający rabarbar
Kod: 324

Aromatyczny oud
Kod: 325

PRODUKT
NATURALNY



BODY CREAM
ANTI-CELLULITE

Body cream anti-cellulite  

59,90 PLN / 200 ML  
299,50 PLN / 1 L
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Antycellulitowy krem do ciała  z olejem 
konopnym i beta-glukanem przezna-
czony do pielęgnacji ciała ze skłonnością 
do nadmiernego gromadzenia tkanki 
tłuszczowej i powstawania cellulitu. Od-
powiednio wyselekcjonowane składniki 
poprawiają metabolizm, stymulują i po-
budzają mikrokrążenie oraz pomagają  
w redukcji tkanki podskórnej.

Składniki aktywne:

Olej konopny
Głęboko wnika w skó-
rę i doskonale ją nawil-
ża, wykazując przy tym 
działanie odbudowu-
jące i łagodzące.

Beta-glukan  
z owsa 
To wyjątkowy polisa-
charyd wzmacniający 
system odpornościowy 
skóry i przyspieszający 
regenerację naskórka. 
Zwiększa poziom na-
wilżenia skóry i popra-
wia jej elastyczność.

SymFit 
Udowodniono klinicz-
nie, że zmniejsza wi-
doczne oznaki cellulitu 
i spowalnia tworzenie 
się nowych komórek 
tłuszczowych.

Kofeina 
Poprawia mikrokrąże-
nie i ukrwienie tkanek. 
Działa wyszczupla-
jąco i detoksykująco. 
Zwiększa sprężystość 
skóry i stymuluje prze-
mianę materii.

Bisabolol
Substancja czynna za-
warta w kwiecie ru-
mianku lekarskiego  
o działaniu kojącym, 
antybakteryjnym, 
przeciwzapalnym, któ-
ra ułatwia dociera-
nie do komórek skóry 
składników odżyw-
czych.

Karnityna
Substancja spalają-
ca tkankę tłuszczową 
o działaniu wyszczu-
plającym i antycelluli-
towym.

Wyciąg  
z Guarany
Uelastycznia zwiot-
czałą skórę, stymuluje 
przepływ limfy, dzię-
ki czemu zapobiega 
obrzękom i tworze-
niu cellulitu. Ponadto 
działa wyszczuplająco 
i antyoksydacyjnie.

Witamina B3
Stymuluje syntezę 
kwasu hialuronowe-
go oraz kolagenu. Po-
prawia nawilżenie oraz 
ujędrnienie skóry.
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Kwiatowy
Kod: 321

Wyjątkowy 
zapach:

B3

PRODUKT
NATURALNY



BODY CREAM 
HEMP OIL

Body cream hemp oil  

49,90 PLN / 200 ML

249,50 PLN / 1 L

44 LIVIOON  /  KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE DLA NIEJ I DLA NIEGO

Olej konopny
Głęboko wnika w skó-
rę i doskonale ją nawil-
ża, wykazując przy tym 
działanie odbudowu-
jące i łagodzące.

Masło  
macadamia
Dzięki zawartości ma-
sła macadamia krem 
głęboko odżywia i na-
wilża skórę.

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

Bisabolol
Substancja czynna za-
warta w kwiecie ru-
mianku lekarskiego o 
działaniu kojącym, an-
tybakteryjnym, prze-
ciwzapalnym, która 
ułatwia docieranie do 
komórek skóry skład-
ników odżywczych.

Pullulan
Działa przeciwutlenia-
jąco, napina oraz po-
prawia wygląd skóry.

Ekstrakt  
z owoców
Kiwi, jabłko, grejpfrut, 
pomarańcza. Nawilża-
ją, nadają skórze mło-
dzieńczy wygląd oraz 
łagodzą podrażnienia.

Krem do ciała z olejem konopnym  
i masłem macadamia stworzony na 
bazie oleju konopnego, zawierające-
go wiele naturalnych witamin i mine-
rałów. 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 środo-
wiskowymi.
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Trzy wyjątkowe 
zapachy:

Składniki aktywne:

Słodka wanilia
Kod: 318

Aromatyczny oud
Kod: 320

E

Orzeźwiający rabarbar
Kod: 319

PRODUKT
NATURALNY



FACE CREAM DAY

Face cream day  
Kod: 311 

48,90 PLN / 30 ML  
1630,00 PLN / 1 L
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• Doskonale wygładzam  
i nawilżam skórę

• Poprawiam koloryt

• posiadam lekką 
konsystencję dlatego 
mogę być stosowany 
pod makijaż

Składniki aktywne:

Algi brunatne
Zaopatrują skórę w wi-
taminy, aminokwa-
sy, proteiny i składniki 
mineralne, które wni-
kają pod powierzch-
niowe warstwy naskór-
ka przez co regenerują 
tkanki komórek i za-
pewniają prawidłowe 
nawilżenie. 

Ekstrakt  
z lilii wodnej
Niweluje wszelkie nie-
doskonałości skóry, 
napina i ujędrnia. Po-
nadto przynosi orzeź-
wienie skórze i pozo-
stawia ją zrelaksowaną 
i przyjemną w dotyku. 

Kwas  
hialuronowy
Substancja natural-
nie występująca w skó-
rze. Pomaga odzyskać 
skórze młodość i zdro-
wie. Stymuluje produk-
cję kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębo-
kie zmarszczki, regene-
ruje i dogłębnie nawil-
ża skórę.

Witamina A 
Wygładza skórę, po-
prawia jej struktu-
rę i koloryt, rozjaśnia 
przebarwienia posło-
neczne i hormonalne, 
zmniejsza widoczność 
naczynek. 

Witamina C
Działa antyoksydacyj-
nie na skórę, ujednoli-
ca jej koloryt, rozjaśnia 
przebarwienia. Nada-
je skórze gładkości, 
elastyczności jedno-
cześnie ją ujędrniając. 
Wspomaga ochro-
nę przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrz-
nymi takimi jak pro-
mieniowanie UV.

Witamina E
Neutralizuje wolne 
rodniki odpowiedzial-
ne za proces starzenia 
się skóry. Zapobiega 
powstawaniu przebar-
wień, łagodzi podraż-
nienia, działa regene-
rująco i wygładzająco.

Krem na dzień Livioon to maksymalna 
dawka energii dla zmęczonej i osłabio-
nej skóry. Zaczerpnięte prosto z natury 
substancje aktywne, działają nawilżająco 
i energizująco nawet na najgłębsze war-
stwy naskórka.

Dlaczego warto 
mnie używać:
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A

C

E UŻYJ PRZED
MAKIJAŻEM

PRODUKT
NATURALNY



FACE CREAM NIGHT

Face cream night 
Kod: 312 

49,90 PLN / 30 ML   
1633,33 PLN / 1 L
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Składniki aktywne:

Algi brunatne
Zaopatrują skórę w wi-
taminy, aminokwa-
sy, proteiny i składniki 
mineralne, które wni-
kają pod powierzch-
niowe warstwy naskór-
ka przez co regenerują 
tkanki komórek i za-
pewniają prawidłowe 
nawilżenie. 

Ekstrakt z lilii 
wodnej
Niweluje wszelkie nie-
doskonałości skóry, 
napina i ujędrnia. Po-
nadto przynosi orzeź-
wienie skórze i pozo-
stawia ją zrelaksowaną 
i przyjemną w dotyku. 

Kwas  
hialuronowy
Substancja natural-
nie występująca w skó-
rze. Pomaga odzyskać 
skórze młodość i zdro-
wie. Stymuluje produk-
cję kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębo-
kie zmarszczki, regene-
ruje i dogłębnie nawil-
ża skórę.

Pullulan
Związek pochodze-
nia naturalnego sto-
sowany w kosmety-
ce anti-aging. Działa 
przeciwutleniająco, 
poprawia wygląd skó-
ry, napina i wypełnia 
zmarszczki.

Koenzym Q10
„Eliksir młodości”, na-
turalny składnik skó-
ry. Powstrzymuje 
utratę kwasu hialuro-
nowego, opóźnia ob-
jawy starzenia się skó-
ry. Wzmaga ochronę 
komórek skóry przed 
działaniem wolnych 
rodników, chroni ela-
stynę i kolagen przed 
zanikaniem, ujędrnia i 
nawilża skórę oraz po-
prawia jej koloryt.

• Stanowię doskonałe 
uzupełnienie 
pielęgnacji cery 
podczas snu

• Pobudzam 
mechanizmy obronne

• Wzmacniam włókna 
kolagenu i elastyny

• Skóra odzyskuje 
gładkość, elastyczność 
oraz zdrowy i młody 
wygląd

• Przeznaczony jestem  
dla każdego rodzaju 
cery, jako odżywczy 
krem na noc

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

Dlaczego warto 
mnie używać:

49

PRODUKT
NATURALNY



EYE 
CREAM

Eye cream 
Kod: 313 

39,90 PLN / 15 ML 
2660,00 PLN / 1 L
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Składniki aktywne:

Oligopeptyd
Stymuluje synte-
zę kolagenu i elasty-
ny. Wzmacnia struktu-
ry białkowo – lipidowe 
skóry. Skutecznie re-
dukuje głębokie oraz 
powierzchniowe 
zmarszczki. Zapobie-
ga wiotczeniu naskór-
ka, poprawia jego na-
pięcie i sprężystość. 
Oligopeptydy – wy-
kazują niezwykle sil-
ne działanie prze-
ciwzmarszczkowe, są 
jedną z najważniej-
szych grup substan-
cji aktywnych używa-
nych w produktach 
anti-aging. Oligopep-
tydy odpowiadają za 
przekazywanie sygna-
łów pomiędzy komór-
kami i pobudzanie ko-
mórek do wzmożonej 
produkcji białek pod-
porowych.

Witamina C
Działa antyoksydacyj-
nie na skórę, ujedno-
lica jej koloryt, rozja-
śnia przebarwienia. 
Nadaje skórze gładko-
ści, elastyczności jedno-
cześnie ją ujędrniając. 
Wspomaga ochro-
nę przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrz-
nymi takimi jak pro-
mieniowanie UV.

Pullulan
Związek pochodze-
nia naturalnego sto-
sowany w kosmety-
ce anti-aging. Działa 
przeciwutleniająco, 
poprawia wygląd skó-
ry, napina i wypełnia 
zmarszczki.

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

• Zmniejszam obrzęki 
pod oczami i niweluje 
opuchliznę

• Posiadam silne 
działanie nawilżające, 
regenerujące  
i ujędrniające

• Posiadam lekką 
konsystencję dlatego 
mogę być stosowany 
pod makijaż

Dlaczego warto 
mnie używać:
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FACE 
CLAY MASK

Face clay mask  
Kod: 315 

34,90 PLN / 50 ML 
698,00 PLN / 1 L

Składniki aktywne:

Zielona glinka
Oczyszcza i dezyn-
fekuje skórę, działa 
przeciwzapalnie, przy-
spiesza gojenie oraz 
pomaga w leczeniu 
trądziku.

Algi brunatne
Zaopatrują skórę w wi-
taminy, aminokwasy, 
proteiny i składniki mi-
neralne, które wnika-
ją pod powierzchnio-
we warstwy naskórka, 
przez co regeneru-
ją tkanki komórek i za-
pewniają prawidłowe 
nawilżenie.

Witamina C
Działa antyoksydacyj-
nie na skórę, ujedno-
lica jej koloryt, rozja-
śnia przebarwienia. 
Nadaje skórze gładko-
ści, elastyczności jedno-
cześnie ją ujędrniając. 
Wspomaga ochro-
nę przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrz-
nymi takimi jak pro-
mieniowanie UV.

Ekstrakt  
z lilii wodnej
Niweluje wszelkie nie-
doskonałości skóry, na-
pina i ujędrnia. Ponad-
to przynosi orzeźwienie 
skórze i pozostawia ją 
zrelaksowaną i przy-
jemną w dotyku.

Kwas  
hialuronowy
Substancja natural-
nie występująca w skó-
rze. Pomaga odzyskać 
skórze młodość i zdro-
wie. Stymuluje produk-
cję kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębo-
kie zmarszczki, regene-
ruje i dogłębnie nawil-
ża skórę. 

Maska do twarzy z zieloną glinką Livioon 
przeznaczona do każdego rodzaju cery, 
zwłaszcza zanieczyszczonej oraz skłonnej 
do wyprysków.
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• Posiadam działanie 
ściągające oraz 
znacznie zmniejszam 
rozszerzone pory

• Intensywnie nawilżam 
skórę

• Łagodzę podrażnienia

Dlaczego warto 
mnie używać:
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ENZYME PEELING

Enzyme peeling 
Kod: 314 

36,90 PLN / 50 ML 
738,00 PLN / 1 L
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Składniki aktywne:

Papaina
Enzym występujący  
w miąższu owoców 
papai, który posia-
da właściwości roz-
jaśniające oraz kom-
pleks kwasów AHA 
które, delikatnie złusz-
czają i oczyszczają na-
skórek nie przesusza-
jąc skóry.

Kwas  
hialuronowy
Substancja naturalnie 
występująca w skórze. 
Pomaga odzyskać skó-
rze młodość i zdrowie. 
Stymuluje produkcję 
kolagenu, wypełnia 
nawet bardzo głębo-
kie zmarszczki, rege-
neruje i dogłębnie na-
wilża skórę.

Algi brunatne
Zaopatrują skórę w wi-
taminy, aminokwasy, 
proteiny i składniki mi-
neralne, które wnika-
ją pod powierzchnio-
we warstwy naskórka, 
przez co regeneru-
ją tkanki komórek i za-
pewniają prawidłowe 
nawilżenie.

Ekstrakt z lilii 
wodnej
Niweluje wszelkie nie-
doskonałości skóry, na-
pina i ujędrnia. Ponad-
to przynosi orzeźwienie 
skórze i pozostawia ją 
zrelaksowaną i przy-
jemną w dotyku. 

Witamina C
Działa antyoksydacyj-
nie na skórę, ujedno-
lica jej koloryt, rozja-
śnia przebarwienia. 
Nadaje skórze gładko-
ści, elastyczności jedno-
cześnie ją ujędrniając. 
Wspomaga ochro-
nę przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrz-
nymi takimi jak pro-
mieniowanie UV.

Peeling enzymatyczny Livioon doskona-
le złuszcza martwy naskórek, wygładza 
skórę, redukuje niedoskonałości, rozjaśnia 
przebarwienia i nadaje cerze zdrowego 
promiennego blasku.

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

• Jestem odpowiedni dla 
skóry w każdym wieku

Dlaczego warto 
mnie używać:

55

C

PRODUKT
NATURALNY



FACE GLOVE

Face Glove
Kod: 301 

39,90 PLN
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Dlaczego demakijaż jest tak ważny? Dlaczego Face Glove?

Większość makijażystów na świecie powtarza, że demakijaż jest najważ-
niejszym punktem makijażu. Trudno się z nimi nie zgodzić bo dokładne  
i jednocześnie delikatne oczyszczenie skóry twarzy do podstawa świado-
mej 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 zaawansowa-
nej mikrotechnologii, która sprawi, że makijaż zniknie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki jedynie przy użyciu wody.

Koniec ze zbędnymi kosmety-
kami i wacikami. Potrzebujesz 
jedynie wodę oraz rękawiczkę.

Zaoszczędzisz cenny czas. 
Oraz miejsce w kosmetyczce.

Idealnie sprawdzi się na si-
łowni, basenie czy w podró-
ży. Rękawiczka nie jest płynem 
wiec możesz spokojnie zabrać 
ją do samolotu.

Koniec z podrażnieniami oko-
lic oczu. Face Glove jest sku-
teczny i delikatny.

Idealny dla osób noszących 
soczewki.

Jest wykonany w specjalnej
mikrotechnologii. Dzięki temu 
doskonale oczyści twarz pozo-
stawiając ją miękką i gładką.

Od teraz twój demakijaż bę-
dzie bardzo przyjemny i sku-
teczny. Rękawiczka jak magnes 
przyciągnie makijaż i sebum.

Idealny dla osób, które reagu-
ją alergicznie na różne kosme-
tyki.

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

Rękawiczka do demakijażu 
z mikrowłókien. 

Rewolucyjna rękawiczka Face Glove spra-
wi, że Twój makijaż zniknie jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki, a Twoja cera 
pozostanie miękka, gładka i oczyszczona.

IDEALNY
W PODRÓŻY

POTRZEBUJESZ
JEDYNIE WODY

IDEALNE
OCZYSZCZENIE 

TWARZY
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BLACK TOOTHPASTE

Black toothpaste
Kod: 322 

44,90 PLN / 100 ML 
449,00 PLN / 1 L
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Składniki aktywne:

Węgiel 
aktywny
Dzięki porowatej struk-
turze oraz możliwości 
wiązania wielu związ-
ków chemicznych, po-
siada silne właściwo-
ści oczyszczające oraz 
wybielające. Usuwa za-
równo niewielkie zanie-
czyszczenia jak i wyjąt-
kowo uciążliwe osady 
garbnikowe, czyli żółty 
nalot powstały wskutek 
nadużywania kawy lub 
herbaty. Ponadto nie 
demineralizuje szkliwa 
oraz ma wyjątkowo de-
likatne działanie więc 
z powodzeniem może 
być używany  w przy-
padku zębów z nad-
wrażliwością.

Ksylitol
To naturalny słodzik 
o barwie, smaku oraz 
konsystencji cukru, ale 
działający na organizm 
zupełnie z odwrotnym 
skutkiem, gdyż odwra-
ca szkodliwe efekty 
spożywanych cukrów. 
Dzięki swoim właści-
wościom pomaga  
w przywróceniu rów-
nowagi kwasowo-zasa-
dowej w jamie ustnej. 
Posiada również zdol-
ność wzmacniania mi-
neralizacji szkliwa na-
zębnego oraz leczenia 
niewielkich ubytków, 
zabezpieczając zęby 
przed dalszym rozwo-
jem próchnicy.

Uwodniona 
krzemionka
Substancja pochodze-
nia naturalnego o wła-
ściwościach ścierają-
cych, polerujących oraz 
przeciwpróchniczych.

Olej kokosowy
Zapobiega próchni-
cy, hamuje rozwój za-
razków oraz znaczą-
co poprawia stan jamy 
ustnej. Dzięki zawarto-
ści kwasu kaprylowe-
go skutecznie niszczy 
szczepy bakterii odpo-
wiedzialne za powsta-
wanie próchnicy. Przy 
regularnym stosowaniu 
dba o kondycję dziąseł 
eliminując krwawienie 
oraz ból.

Ekstrakt 
z imbiru
Bogaty w substancje 
przeciwbakteryjne oraz 
przeciwzapalne posia-
da dobroczynny wpływ 
na jamę ustną, którą 
znakomicie odświeża, 
odkaża oraz leczy drob-
ne infekcje.

Naturalna pasta do zębów z węglem ak-
tywnym, 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.

PRODUKT
NATURALNY

TERAPIA
WYBIELAJĄCA

TECHNOLOGIA 
AKTYWNEGO WĘGLA

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI
POCHODZENIA

ROŚLINNEGO
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PIELĘGNACJA
WŁOSÓW
Piękne, zadbane włosy to atrybut kobiecości. Dla mężczyzny stanowią 
zaś symbol witalności i zdrowia. Dlatego z tak dużą troską podchodzi-
my do ich pielęgnacji – nie tylko w zgodzie z naturą, ale także z Twoimi 
potrzebami.

W oparciu o najlepsze składniki stworzyliśmy linię Hair Archi-
tect, dzięki której każdego dnia poczujesz się niczym po wyjściu  
z ekskluzywnego salonu fryzjerskiego. Odżywienie i regeneracja ko-
smetykami Livioon staje się prostsza niż kiedykolwiek. Nieważne, czy 
Twoje włosy są długie czy krótkie, proste czy kręcone. Hair Architect 
wydobędzie ich piękno i sprawi, że z przyjemnością zanurzysz w nich 
dłonie.

Manufactured 
in EU

Not Tested
on Animals

REuse  
REduce
REcycle
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ARGAN COMPLEX

Szampon arganowy 
Kod: 307 

32,90 PLN  / 250 ML

131,60 PLN / 1 L

Szampon nie podrażnia skóry  
i nie zakłóca jej naturalnej rów-
nowagi, można go stosować do 
każdego rodzaju włosów.

Szampon przeznaczony jest nie 
tylko do domowej pielęgnacji, 
ale również do profesjonalnego 
użytku w gabinetach fryzjer-
skich, gdyż dzięki zawartości 
olejku arganowego włosy lepiej 
się układają, rozczesują i nabie-
rają 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.

ZAWIERA
OLEJEK ARGANOWY

Pielęgnacyjny szampon z olej-
kiem arganowym, który dosko-
nale odżywia włosy farbowane, 
zniszczone oraz pozbawione na-
turalnego blasku.

• Chronię włosy 
przed czynnikami 
zewnętrznymi

• Wzmacniam cebulki 
oraz zapobiegam 
rozdwajaniu

• Zawarta we 
mnie allantoina, 
działa łagodząco, 
regenerująco oraz 
przeciwzapalnie

• Witamina E, hamuje 
rozwój wolnych 
rodników i działa 
antyoksydacyjnie

Dlaczego warto 
mnie używać:
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Odżywka arganowa  
Kod: 308 

32,90 PLN  / 250 ML 
131,60 PLN / 1 L
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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, za-
pobiega puszeniu się włosów 
oraz przywraca głębie koloru 
włosom farbowanym. 

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

ZAWIERA
OLEJEK ARGANOWY

Pielęgnacyjna odżywka z olej-
kiem arganowym polecana do 
wszystkich rodzajów włosów,  
a szczególnie suchych i zniszczo-
nych.

• Olejku arganowego 
zwanego „Marokańskim 
złotem”

• Witaminy E

• Masła shea

Wyjątkowa 
formuła oparta 
na bazie:
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KERATIN COMPLEX

ZAWIERA
KERATYNĘ

Szampon zawierający unikal-
ny kompleks keratynowy, któ-
ry działa silnie odbudowująco  
już wewnątrz struktury wło-
sa. Szampon polecany szcze-
gólnie do zniszczonych,  
łamliwych włosów z rozdwojo-
nymi końcówkami.

• Działam odżywczo, 
wzmacniająco  
i dogłębnie nawilżająco

• Zwiększam objętość 
włosów

• nadaję sprężystość oraz 
zapewniam im ochronę

Dlaczego warto 
mnie używać:

Szampon  keratynowy 
Kod: 305 

25,90 PLN / 250 ML

103,60 PLN / 1 L
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ZAWIERA
KERATYNĘ

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

• Odżywiam

• Nawilżam

• Zapewniam ochronę

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

Dlaczego warto 
mnie używać:

Odżywka keratynowa 
Kod: 306 

25,90 PLN / 250 ML 
103,60 PLN / 1 L
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SUPLEMENTY
DIETY
Najbardziej autentyczne piękno płynie z wewnątrz. By zachwycać nie 
tylko wspaniałym wyglądem, ale przede wszystkim energią witalną 
i siłą do realizacji marzeń, dbamy o każdą komórkę naszego ciała. 
W dzisiejszych czasach – szybkich, pełnych niskiej jakości pokarmów 
i otulonych smogiem – staje się to jednak coraz trudniejsze... Dlatego 
właśnie powstała Vita – aby ułatwić codzienne funkcjonowanie i do-
starczyć do organizmu to, co dla niego najważniejsze. Vita to pełno-
wartościowy posiłek na wyciągnięcie ręki, idealnie dopasowany do 
pędu XXI wieku.

Dodatkowo stworzyliśmy suplementy diety HealthBoost. To idealne 
uzupełnienie Twojej codziennej diety. Bogate w niezbędne do życia 
witaminy, minerały i składniki odżywcze suplementy wzmocnią Twój 
organizm i pomogą w utrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia. Bo tyl-
ko wtedy możesz cieszyć się życiem, gdy przepełnia Cię wewnętrz-
na energia. HealthBoost od Livioon wspiera Cię w tym każdego 
dnia. Nasze suplementy oparte są na naturalnych składnikach oraz  
w pełni bezpieczne – pozbawione alergizującego glutenu i pestycydów. 
Zadbają o Ciebie tak, jak chciała tego natura.

Manufactured 
in EU

Not Tested
on Animals

Pesticide
Free

REuse  
REduce
REcycle

Natural 
Products

Safety
Lock

Gluten
Free
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VITA SHAKE

Naturalny Vita Shake 
odpowiada na rosną-
ce potrzeby człowie-
ka.
To propozycja szybkiego i prostego 
rozwiązania problemów, których na 
co dzień doświadcza każdy z nas – 
braku czasu, jałowej, czyli ubogiej  
w składniki odżywcze diety, trudności 
z zachowaniem zdrowej i atrakcyjnej 
sylwetki.

Jednocześnie wiemy, że… nie ma 
zmiany bez zmiany. Jeśli chcemy 
być zdrowi i szczupli, musimy zrobić 
w tym kierunku zdecydowany krok. 
Na szczęście jako społeczeństwo 
mamy coraz większą świadomość 
związku pomiędzy codzienną dietą 
a zdrowiem. Docierają do nas liczne, 
potwierdzone naukowo informacje 
o roli, jaką w naszym życiu odgry-
wa zdrowe odżywianie. Świadomie 
wybieramy swój styl życia. Chcemy 
spowolnić procesy starzenia się or-
ganizmu, cieszyć dobrym samopo-
czuciem… I właśnie takich efektów 
oczekujemy od żywności, którą przyj-
mujemy każdego dnia.

Dowiedz się więcej
z nowego katalogu
Vita Shake

Vita Shake
Kod: 703 - Naturalny  
Kod: 704 - Biała czekolada 
Kod: 705 - Czekolada

199,00 PLN / 600 G

331,67 PLN / 1 Kg

• Przyjazne weganom

• Bez glutenu

• Produkt naturalny

• Ziarna konopii

• Nietestowany na zwierzętach

• Wolny od pestycydów

• Bez dodatku soi

• Bez dodatku cukru

• Wysoka zawartość białka

• Wysoka zawartość błonnika

Jeden produkt - Wszystkie superfoods 
Ekstrakty składników odżywczych:

Dlaczego Vita?

Glukomannan
Glukomannan jest jednym z wielu 
rodzajów błonnika rozpuszczalnego  
w wodzie, który działa w żołądku i po-
maga zrzucić zbędne kilogramy.

Piperyna
Piperyna jest organicznym związkiem 
chemicznym występującym w ze-
wnętrznej warstwie owoców oraz ko-
rzeni czarnego pieprzu. 

Chlorella
Chlorella to mikroalga, która ma wy-
jątkowe wartości odżywcze, a co za 
tym idzie – także właściwości prozdro-
wotne.

Karnityna
Karnityna to substancja niezbędna 
i niezastąpiona dla naszego organi-
zmu. 

Siemię lniane
Ze względu na swój bogaty skład  
i zbawienny wpływ na układ pokar-
mowy, mówi się o nim także jako  
o polskich nasionach chia. 

Nasiona konopne
Nasiona konopne, są nazywane su-
perskładnikiem diety ze względu na 
idealną proporcję kwasów omega-6 
do omega-3 oraz zawartość 10 ami-
nokwasów.
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WITAMINA C 
Z EKSTRAKTEM Z KURKUMY I IMBIRU

Witamina C z ekstraktem  
z kurkumy i imbiru

60 kapsułek
Kod: 700 

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

70

Witamina C z eks-
traktem z kurkumy  
i imbiru jest niezbęd-
na do prawidłowego 
funkcjonowania orga-
nizmu ludzkiego.
Jest to podstawowa witamina, która 
wraz z pożywieniem powinna być 
dostarczana do organizmu w co-
dziennej diecie. 
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Jak stosować? 
Zalecana dawka dzienna 

to 1 kapsułka. Zażywać 
podczas lub po posiłku.

Popijać dużą ilością wody!

Naturalne wzmocnienie organizmu:

Dzika róża
Pomaga w prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu odpornościowego, 
oddechowego, pokarmowego oraz 
moczowego. Owoce dzikiej róży za-
wierają również flawonoidy, naturalne 
bardzo aktywne biologicznie sub-
stancje, które wykazują właściwości 
przeciwutleniające.

Imbir
Wspiera funkcjonowanie układu 
odpornościowego, ma właściwości 
stymulujące i tonizujące, które przy-
czyniają się do zwiększenia odporno-
ści na zmęczenie. Ponadto wykazuje 
właściwości antyoksydacyjne – chroni 
DNA, białka i lipidy przed uszkodze-
niem oksydacyjnym.

Kurkuma
Przyprawa, której właściwości wyko-
rzystuje się od dawna zarówno  
w kuchni jak i tradycyjnej medycynie 
Dalekiego Wschodu. Jest jednym  
z najsilniejszych występujących natu-
ralnie przeciwutleniaczy, ma bardzo 
silne działanie przeciwzapalne, 
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne 
oraz oczyszczające. 

• 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

Witamina C pomaga w:

Zawartość składników  
w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:

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 minerałów 
wraz z suplementami diety.
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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 —



COLOSTRUM 
CAVALLI

Colostrum Cavalli
60 kapsułek

Kod: 701 

99,00 PLN 
1,65 PLN / 1 Szt.
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Co to jest Colostrum? 
Colostrum jest pierwszym mlekiem,  
które zapewnia ochronę i odpor-
ność noworodkom w początko-
wym etapie ich życia, kiedy na-
rażone są na niebezpieczeństwo 
zetknięcia z drobnoustrojami  
i florą bakteryjną.

Colostrum matki przekazuje im sub-
stancje odpornościowe stymulując 
wzrost i chroniąc nowe życie przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrz-
nymi. Zawiera wiele ważnych skład-
ników, które stanowią pierwsze  
i najważniejsze źródło pożywienia 
dla układu odpornościowego. Livio-
on Colostrum Cavalli  - bazując na 
licznych badaniach postanowiliśmy 
stworzyć wysokiej jakości i najwyż-
szej skuteczności suplement diety 
zawierający w swoim składzie siarę 
(colostrum) koni polskiego pocho-
dzenia pozyskiwaną w ciągu kilku 
godzin od wydania potomstwa na 
świat.
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• 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)
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Jak stosować? 
Zalecana dawka dzienna 

to 1 kapsułka. Zażywać 
podczas lub po posiłku.

Popijać dużą ilością wody!

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%

Colostrum bogate jest w immunoglobuliny IgG oraz witaminy grupy B. 
Dzięki obecności witamin wpływa:

Zawartość składników  
w oparciu o zalecaną dawkę dzienną:



SIMPLY HOME
Twój dom jest Twoim zamkiem – miejscem, gdzie możesz odpocząć, 
zregenerować siły, otoczyć się bliskością i poczuciem miłości… To 
znacznie łatwiejsze, gdy wokół błyszczy czystość, a wnętrza zaprasza-
ją pięknym zapachem. Właśnie na taki dom zasługujesz: przyjemny  
i bezpieczny. To ważne zwłaszcza, jeśli w codziennej podróży przez ży-
cie towarzyszą Ci dzieci lub czworonożni przyjaciele.

Linię Simply Home zaprojektowaliśmy w taki sposób, by sprzątanie 
przestało być przykrym obowiązkiem. Seria biodegradowalnych pro-
duktów pomoże Ci łatwiej zadbać o dom i bezpieczeństwo Twoich 
bliskich. Tkaniny nabiorą miękkości, a powierzchnie – blasku. Moc 
składników aktywnych ukrytych w designerskich, nadających się do 
recyklingu opakowaniach sprawi, że olśnisz domowników oraz gości. 
Starannie skomponowane zapachy dodadzą Twoim wnętrzom luk-
susowego charakteru. Stwórz niepowtarzalną atmosferę domowego 
ogniska dzięki produktom do prania i sprzątania Livioon.

Manufactured 
in EU

Not Tested
on Animals

REuse  
REduce
REcycle

Safety
Lock

Nanosilver
Antibacterial

Biodegradable 
Products



ECOLOGICAL DISH 
WASH GEL
Hemp Oil
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Niezrównany w usu-
waniu tłuszczu i bar-
dzo wydajny
Unikalna, skoncentrowana formuła 
ekologicznego żelu do mycia naczyń 
sprawia, że nawet zaschnięty tłuszcz 
i uporczywe zabrudzenia znikną  
w mgnieniu oka. Bez namaczania 
i szorowania! Efektywności żelu to-
warzyszy przyjemny zapach oczysz-
czających cytrusów, dzięki któremu 
zmywanie przestanie być przykrym 
obowiązkiem. Tylko kilka kropli dzieli 
Cię od błysku czystości.

Ekologiczny żel do mycia naczyń
Kod: 611 

18,50 PLN / 500 ML

37,00 PLN / 1 L

Ekologiczny żel do mycia 
naczyń Livioon bezlito-
śnie usunie brud i tłuszcz 
podczas zmywania. 
Pozostawi Twoje naczynia nieskazitelnie 
czyste, a dłonie – zadbane. Wystarczy jedna 
kropla, by cieszyć się blaskiem naczyń po ro-
dzinnym posiłku!

LIVIOON  /  SIMPLY HOME DLA DOMU

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

ZAWIERAM 
EXTRAKT Z KONOPI

ZAWIERAM 
EXTRAKT Z ALOESU
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 Dlaczego ja?
• Jestem ekologiczny, wydajny  

łagodny dla twojej skóry
• Zawieram extrakt z konopi i aloesu 
• Skutecznie usunę wszelkie 

zabrudzenia z Twoich naczyń  
i pozostawię je lśniąco czyste

• Prawdziwy ze mnie pogromca 
tłuszczu i zabrudzeń! 

• Ze mną zmywanie jest szybkie  
i efektywne

 Co wyczyszczę?
Porcelanę, naczynia do gotowania, sztućce, 
naczynia szklane

 Jak mnie używać?
Nanieś niewielką ilość płynu na gąbkę, 
umyj nią naczynia, dokładnie spłucz wodą 
i gotowe!
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Profesjonalny płyn  
do mycia kominków i grilli 

Kod: 609 

15,90 PLN* / 500 ML

31,80 PLN / 1 L

* Cena nie zawiera rozpylacza

FIREPLACE  
& GRILL CLEANER

Profesjonalny płyn do 
mycia kominków i grilli 
zadba o to, by płomień ro-
dzinnej atmosfery w Two-
im domu nigdy nie zgasł. 
Pomoże Ci usunąć sadzę, popiół, zaschnięty 
brud i spaleniznę bez wysiłku. Ciesz się czy-
stością bez smug i rys.

 Dlaczego ja?
• 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

 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. 

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

Dzięki skoncentro-
wanej formule ak-
tywnej, Profesjonalny 
płyn do mycia ko-
minków i grilli sku-
tecznie usuwa nawet 
najgorsze zabrudze-
nia.
Wystarczy spryskać nim czyszczoną 
powierzchnię lub nanieść go w nie-
wielkiej ilości na ściereczkę i prze-
trzeć, by odzyskać blask kominka, 
grilla czy piekarnika. Doskonale pora-
dzi sobie nawet z przypalonym tłusz-
czem i uporczywą sadzą.
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Profesjonalny płyn  
do mycia kuchni 

Kod: 604 

14,50 PLN* / 500 ML

29,00 PLN / 1 L

* Cena nie zawiera rozpylacza

SIMPLY KITCHEN
CLEANER
Marseille

Profesjonalny płyn do 
mycia kuchni sprawi, że 
serce Twojego domu bę-
dzie biło czystym rytmem. 
Nie tylko usunie zabrudzenia, ale także 
ochroni kuchnię przed ponownym zabru-
dzeniem i nada całemu pomieszczeniu 
przyjemny zapach. 

 Dlaczego ja?
• Nie pozostawiam smug.
• Jestem super wydajny.
• Nie rysuję czyszczonej powierzchni.
• Czyszczę na błysk i chronię kuchnię 

przed ponownym zabrudzeniem.
• Dzięki mnie kuchnia pięknie pachnie.

 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.

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

Wydajny i skuteczny 
Profesjonalny płyn 
do mycia kuchni 
to Twoja tajna broń  
w walce z brudem. 
Wyczyści kuchnię nie pozostawiając 
smug, a jedna butelka pozwoli Ci 
długo cieszyć się porządkiem. Jest 
tak łagodny, że idealnie sprawdza 
się nawet do powierzchni mających 
kontakt z żywnością. Rozpyl na za-
brudzone miejsce, przetrzyj wilgotną 
ściereczką, wytrzyj do sucha – gotowe! 

Rozpylacz 
Cena: 1.50 PLN
Kod: 608

Rozpylacz 
Cena: 1.50 PLN
Kod: 608
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Profesjonalny płyn 
do mycia łazienki 

Kod: 606 

14,50 PLN* / 500 ML

29,00 PLN / 1 L

* Cena nie zawiera rozpylacza

SIMPLY BATHROOM 
CLEANER
Marseille

Profesjonalny płyn do 
mycia łazienki olśni Cię 
swoją skutecznością. 
Wystarczy jeden, pachnący produkt, by na 
błysk wysprzątać całą łazienkę bez wysiłku! 
Ekspresowo rozpuszcza nawet najbardziej 
uparte zabrudzenia i osad.

 Dlaczego ja?
• Nie niszczę czyszczonych powierzchni
• Pięknie pachnę
• Jestem niezwykle wydajny

 Co wyczyszczę?
Armaturę łazienkową, kabiny prysznicowe, 
płytki i fugi, powierzchnie akrylowe, 
ceramiczne i plastikowe, nalot na wannie, 
zacieki wodne, osad z mydła

 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.

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

Nie musisz już szo-
rować zabrudzonych 
powierzchni w ła-
zience.
Profesjonalny płyn do mycia łazienki 
poradzi sobie bez Ciebie! Wystarczy, 
że rozpylisz go tam, gdzie dokuczają 
Ci brud, osad czy zacieki, przetrzesz 
wilgotną ściereczką i spłuczesz. Pozo-
staw go na kilka minut na wyjątkowo 
uporczywych zabrudzeniach i patrz, 
jak znikają. Docenisz też jego przy-
jemny zapach.
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Profesjonalny płyn  
do mycia toalety

Kod: 610 

19,90 PLN / 750 ML

26,53 PLN / 1 L

SIMPLY TOILET 
BOWL CLEANER
Bubble Gum

Profesjonalny płyn do 
mycia toalety zaskakuje 
zapachem gumy balono-
wej i ekspresową skutecz-
nością. 
Dokładnie dezynfekuje toaletę i chroni ją 
przed zarazkami, by Twoja rodzina mogła 
cieszyć się bezpieczeństwem.

 Dlaczego ja?
• 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

 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.

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

Bez szorowania, rys 
i przykrego zapachu 
– Profesjonalny płyn 
do mycia toalety to 
nowy poziom dba-
nia o czystość.
Zawiera antybakteryjne nanosrebro, 
zwalcza nieprzyjemny zapach i spra-
wia, że toaleta po prostu lśni. Wy-
starczy rozprowadzić go pod dolną 
powierzchnią muszli na nie krócej niż 
30 minut i spłukać, by rozpuścił na-
wet trudne plamy i osad.

ZAWIERAM CZĄSTECZKI 
NANOSREBRA, KTÓRE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI 
ANTYBAKTERYJNE, 

PRZECIWGRZYBICZNE 
I PRZECIWWIRUSOWE

Rozpylacz 
Cena: 1.50 PLN
Kod: 608
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Uniwersalny płyn do mycia wszystkich 
zmywalnych powierzchni

Kod: 605 

14,50 PLN / 500 ML

29,00 PLN / 1 L

SIMPLY UNIVERSAL 
CLEANER
Marseille

Uniwersalny płyn do 
mycia wszystkich zmy-
walnych powierzchni to 
Twoje codzienne wspar-
cie w domowych porząd-
kach.
Pozostawia piękny, trwały zapach, a przede 
wszystkim kompleksowo usuwa brud wszę-
dzie tam, gdzie chcesz!

 Dlaczego ja?
• 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

 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

Szybko i efektywnie 
rozpraw się z bru-
dem.
Uniwersalny płyn do mycia wszyst-
kich zmywalnych powierzchni pomo-
że Ci zadbać o czysty dom bez plam  
i smug. Rozpuść 50 ml płynu w oko-
ło 5 litrach wody i umyj powierzchnię 
przy pomocy mopa lub ściereczki,  
a na uparte zabrudzenia zaaplikuj 
na kilka minut nierozcieńczony płyn.  
I po brudzie!
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Profesjonalny płyn 
do mycia szklanych powierzchni

Kod: 607 

12,00 PLN* / 500 ML

24,00 PLN / 1 L

* Cena nie zawiera rozpylacza

SIMPLY WINDOW  
& GLASS CLEANER
Floral Green

Profesjonalny płyn do 
mycia szklanych po-
wierzchni zapewni Ci 
nieskazitelny blask bez 
smug. 

Pozwól, by Twój dom promieniał czystością 
na dłużej dzięki technologii zabezpieczają-
cej przed zabrudzeniami. I wszystko jasne!

 Dlaczego ja?
• Nie niszczę czyszczonych powierzchni
• Pięknie pachnę
• Jestem niezwykle wydajny

 Co wyczyszczę?
Okna, lustra, szyby samochodowe oraz 
wszelkie inne szklane powierzchnie

 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.

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

Czyszczenie szyb, 
luster czy szklanych 
blatów jeszcze nigdy 
nie było tak łatwe.
Po prostu rozpyl Profesjonalny płyn 
do mycia szklanych powierzchni tam, 
gdzie chcesz usunąć brud, i przetrzyj 
ściereczką do sucha. Efekt? Gładka, 
lśniąca tafla, która długo broni się 
przed osiadaniem kurzu oraz innymi 
zabrudzeniami. Jedna buteleczka 
wystarczy Ci na wiele użyć!

Rozpylacz 
Cena: 1.50 PLN
Kod: 608



Skoncentrowany płyn 
Do prania białych tkanin 

Kod: 600 

23,90 PLN / 500 ML

47,80 PLN / 1 L

WHITE LAUNDRY 
LIQUID
Enzym Booster

Skoncentrowany płyn 
do prania białych tkanin 
to zamknięty w butelce 
śnieżnobiały blask śniegu! 
Z nim Twoje białe i jasne ubrania nigdy nie 
zszarzeją, za to będą cieszyć Cię miękkością 
i przyjemnym zapachem. Sprawi, że biel sta-
nie się bielsza.

 Dlaczego ja?
• Doskonale zadbam o Twoje jasne  

i białe tkaniny
• Sprawię, że biel będzie jeszcze bielsza
• Zapobiegam szarzeniu
• Posiadam piękny długotrwały zapach, 

który na długo pozostawi Twoje pranie 
miękkie i pachnące

• Jestem bardzo wydajny
• Zawieram nanosrebro

Żadne plamy nie są 
straszne Twoim ja-
snym ubraniom, gdy 
masz pod ręką Skon-
centrowany płyn do 
prania białych tkanin 
z dodatkiem anty-
bakteryjnego nano-
srebra.
Zapobiegnie niechcianej szarości  
i rozświetli biel materiału. Pożegnaj 
zabrudzenia, powitaj pachnącą świe-
żością, odświeżoną garderobę! Twoje 
ciuchy zyskają nowy blask.

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

TWOJE PRANIE 
POZOSTAWIAM ŚWIEŻE 

I NIEZIEMSKO PACHNĄCE

JESTEM BARDZO WYDAJNY, 
WYSTARCZAM NA OKOŁO 

17 PRAŃ

ZAWIERAM CZĄSTECZKI 
NANOSREBRA, KTÓRE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI 
ANTYBAKTERYJNE, 

PRZECIWGRZYBICZNE 
I PRZECIWWIRUSOWE

DZIĘKI MNIE NIE TYLKO
POZBĘDZIESZ SIĘ PLAM, 

ALE NADASZ SWOIM 
UBRANIOM ZUPEŁNIE 

NOWY WYGLĄD
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Praktyczna
nakrętka z miarką
30ml / 40ml / 50ml

Skoncentrowany płyn 
Do prania kolorowych tkanin

Kod: 602 

23,90 PLN / 500 ML

47,80 PLN / 1 L

COLOUR LAUNDRY 
LIQUID
Enzym Booster

Skoncentrowany płyn 
do prania kolorowych 
tkanin zadba o czystość 
Twoich ubrań. 
Nie tylko usunie z nich plamy, ale przywró-
ci również głęboki, wspaniały kolor i blask 
materiału. Zachwyci Cię swoim zapachem  
i niezwykłą wydajnością!

 Dlaczego ja?
• Doskonale zadbam  

o Twoje kolorowe ubrania
• Przywrócę głębię  

i intensywność kolorów
• Posiadam piękny długotrwały zapach, 

który na długo pozostawi Twoje pranie 
miękkie i pachnące

• Jestem bardzo wydajny
• Zawieram nanosrebro

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

TWOJE PRANIE 
POZOSTAWIAM ŚWIEŻE 

I NIEZIEMSKO PACHNĄCE

JESTEM BARDZO WYDAJNY, 
WYSTARCZAM NA OKOŁO 

17 PRAŃ

ZAWIERAM CZĄSTECZKI 
NANOSREBRA, KTÓRE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI 
ANTYBAKTERYJNE, 

PRZECIWGRZYBICZNE 
I PRZECIWWIRUSOWE

DZIĘKI MNIE NIE TYLKO
POZBĘDZIESZ SIĘ PLAM, 

ALE NADASZ SWOIM 
UBRANIOM ZUPEŁNIE 

NOWY WYGLĄD

LIVIOON  /  SIMPLY HOME DLA DOMU

Spraw, by Twoje 
ubrania zawsze wy-
glądały jak nowe ze 
Skoncentrowanym 
płynem do prania 
kolorowych tkanin.
Pomoże on zachować intensywność 
barw i skutecznie usunie zabrudze-
nia, nie niszcząc delikatnych włókien 
materiału. Nanosrebro nadaje mu 
antybakteryjnych właściwości, a pięk-
ny zapach zostanie z Tobą na długo.

85

Praktyczna
nakrętka z miarką
30ml / 40ml / 50ml



Skoncentrowany płyn do prania 
czarnych i ciemnych tkanin 

Kod: 601 

23,90 PLN / 500 ML

47,80 PLN / 1 L

BLACK LAUNDRY 
LIQUID
Enzym Booster

Skoncentrowany płyn 
do prania czarnych  
i ciemnych tkanin zadba 
o to, by nasycone, ciemne bar-
wy Twoich ulubionych ubrań 
już zawsze cieszyły swoją głę-
bią. 
Zniewalająco pachnie i jeszcze lepiej pozby-
wa się nawet trudnych plam.

 Dlaczego ja?
• Doskonale zadbam o Twoje czarne 

oraz ciemne ubrania
• Jestem bardzo wydajny
• Posiadam piękny długotrwały zapach, 

który na długo pozostawi Twoje pranie 
miękkie i pachnące

• Dzięki mnie czarne i ciemne ubrania 
dłużej zachowają swój blask

• Zawieram nanosrebro

Chroń czerń przed 
blaknięciem dzięki 
Skoncentrowanemu 
płynowi do prania 
czarnych i ciemnych 
tkanin.
Z nim Twoja garderoba nigdy nie 
przejdzie na jasną stronę mocy! 
Zachowa swój blask, piękny zapach 
i czystość. Ciemne tkaniny pozostaną 
ciemne, a nanosrebro sprawi, że będą 
także wolne od bakterii, wirusów  
i grzybów.

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

TWOJE PRANIE 
POZOSTAWIAM ŚWIEŻE 

I NIEZIEMSKO PACHNĄCE

JESTEM BARDZO WYDAJNY, 
WYSTARCZAM NA OKOŁO 

17 PRAŃ

ZAWIERAM CZĄSTECZKI 
NANOSREBRA, KTÓRE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI 
ANTYBAKTERYJNE, 

PRZECIWGRZYBICZNE 
I PRZECIWWIRUSOWE

DZIĘKI MNIE NIE TYLKO
POZBĘDZIESZ SIĘ PLAM, 

ALE NADASZ SWOIM 
UBRANIOM ZUPEŁNIE 

NOWY WYGLĄD
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Praktyczna
nakrętka z miarką
30ml / 40ml / 50ml

Perfumowany płyn  
do zmiękczania tkanin

Kod: 603 

22,90 PLN / 500 ML

45,80 PLN / 1 L

FABRIC
SOFTENER
Enzym Booster

Perfumowany płyn do 
zmiękczania tkanin to 
sposób na miękkie, pach-
nące pranie i intensyw-
ność koloru.
Nada Twoim ubraniom wspaniały zapach i 
sprawi, że na dłużej zachowają swój kształt. 
Twoja garderoba go pokocha!

 Dlaczego ja?
• Ochronię tkaniny i kolory dbając  

o każde pojedyncze włókno
• Pozostawię Twoje pranie miękkie  

i przyjemne w dotyku
• Posiadam piękny długotrwały zapach, 

który na długo pozostawi Twoje pranie 
miękkie i pachnące

• Jestem bardzo wydajny
• Ułatwiam prasowanie Twoich ubrań
• Zawieram nanosrebro

JESTEM 
BIODEGRADOWALNY

JESTEM BARDZO WYDAJNY, 
WYSTARCZAM NA OKOŁO 

17 PRAŃ

ZAWIERAM CZĄSTECZKI 
NANOSREBRA, KTÓRE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI 
ANTYBAKTERYJNE, 

PRZECIWGRZYBICZNE 
I PRZECIWWIRUSOWE

PIĘKNIE PACHNĘ

Ochroń każde włók-
no swoich ulubio-
nych ubrań dzięki 
Per fumowanemu 
płynowi do zmięk-
czania tkanin.
Uchroni on ciuchy przed elektryzo-
waniem i skutecznie usunie z nich 
bakterie, wirusy i grzyby, dzięki zawar-
tości nanosrebra. Ułatwi Ci prasowa-
nie, a przede wszystkim otuli mięk-
kim, pachnącym woalem.

ZMNIEJSZAM 
STATYCZNOŚĆ TKANIN 
I PRZEDŁUŻAM ŻYCIE 

TWOICH UBRAŃ
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Praktyczna
nakrętka z miarką
30ml / 40ml / 50ml



Partner(ka) Bisnesowy(a) 

LIVIOON POLSKA

ul. Koralowa 10
32-085 Modlniczka

POLSKA

info@livioon.com
www.livioon.com


