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ВЪЛШЕБСТВОТО
НА ПАРФЮМА

Обонянието е изключително чувствително сетиво. Ароматите Ви карат да си спомняте
преживяванията в красиви места, вълнуващи ситуации или срещите с важни за Вас хора.
Ето защо парфюмите са толкова очарователни - те са незабравими. Където и да отидете,
Вашият парфюм изпълва пространството и остава дълго след като си тръгнете. Така
че Вашият парфюм трябва да Ви кара да се чувствате уверени и специални. Поемете на
вълшебно пътешествие в света на парфюмите, за да намерите своя уникален аромат.

6

7

АРОМАТНИ СЕМЕЙСТВА

Опитните създатели на композиции използват категориите - ароматни семейства, известни
още като обонятелни групи, за да класифицират парфюмите. Запознайте се с основните, за
да съчетаете идеално парфюма с Вашия характер и повода, за който са Ви необходими.

ФЛОРАЛНИ

ОРИЕНТАЛСКИ

Това е най-голямото и разнообразно семейство
парфюми. Флоралните композиции създават
свежи, ефирни и нежни букети. Чувствайте се
свободни да експериментирате с аромати и
да ги сменяте според случая. Романтичната
природа на тези парфюми е създадена, за да
подчертае чувствеността.

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

ФУЖЕРНИ

ШИПРОВИ

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

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

чувствени и романтични

съблазнителни и класически

ЦИТРУСОВИ

свежи и стимулиращи

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

силни и необуздани

примамливи и изкусителни

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

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

НОВ ПРОДУКТ

Най-благородните ароматни нотки създават оригинална композиция с изключителна
трайност - това е златното издание на линията PURE ROYAL. Открийте необикновени
акорди, затворени в уникален флакон.

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

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE ROYAL 500
170500

Характер: монументален, но светъл
Ароматни нотки:
Глава:
ангелика, шафран, лайм,
галбан, кора от лайм,
мандарина
Сърце:
жасмин, хелиотроп,
смирна, морков, перуника
Основа: сандалово дърво,
ванилия, лабданум,
дъбов мъх, кожа,
хаитянски ветивер,
мускус

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

35,90 EUR
718,00 EUR / 1 l
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НОВИ ПРОДУКТИ PURE ROYAL
UNISEX

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 913
170913

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

PURE ROYAL 920
170920

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

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 923
170923

Характер: очарователен,
привлекателен,
обезоръжаващ
Ароматни нотки:
Глава:
цитрусови нотки,
пикантни нотки, канела,
карамфил, джинджифил,
кардамон, плодови нотки
Сърце:
дървесни нотки,
флорални нотки
Основа: кехлибар, мускус,
пудрени нотки

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL 930
170930

Характер: апетитен, сладко-солен

PURE ROYAL unisex е връщане към класическата парфюмерия в съответствие със съвременните
тенденции, когато ароматите не са били насочвани към определен пол. Това са изключително
оригинални композиции, създадени за жени и мъже.

ЦИТРУСОВИ

свежи и стимулиращи

Ароматни нотки:
Глава:
уд, сладки нотки, мед
Сърца:
дамаска роза, карамфил
Основа: мъх, кехлибар, пачули

С ФЛОРАЛНА НОТКА

С НОТКА ШИПЪР

Характер: освежаващ, пенлив,
сладък

PURE ROYAL 925
170925

Характер: бизнес, модерен
Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, градински
чай, нероли
Сърце:
индийско орехче, лилия,
пикантни нотки
Основа: дъбов мъх, кехлибар,
кедрово дърво, бял
мускус

PURE ROYAL 926
170926

Характер: зрял, определен
Ароматни нотки:
Глава:
шафран, мащерка,
малина
Сърце:
жасмин, тамян, кедрово
дърво, ванилия
Основа: дървесни нотки,
кехлибар, кожа, мъх

С ФУЖЕРНА НОТКА

PURE ROYAL 927
170927

Характер: зрял, безкомпромисен
Ароматни нотки:
Глава:
розови горски плодове,
бергамот, върбинка,
кимион
Сърце:
пипер, перуника, роза,
индийско орехче
Основа: пачули, ванилия,
кехлибар, животински
нотки

PURE ROYAL 914
170914

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, зелени нотки,
солени нотки
Сърце:
градински чай, плодови
нотки, флорални нотки
Основа: дървесни нотки,
кехлибар, мускус

PURE ROYAL 922
170922

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

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 918
170918

Характер: ярък, свеж

С ПОРТОКАЛОВА
НОТКА

Ароматни нотки:
Глава:
ревен, прасковен лист
Сърце:
теменужка, роза
Основа: светло дърво, мускус

PURE ROYAL 917

С ЦИТРУСОВА НОТКА

170917

Характер: сериозен със сияен
акцент
Ароматни нотки:
Глава:
портокал, мандарина,
градински чай
Сърце:
жасмин, портокалов цвят
Основа: мед, слънчеви нотки

ФЛОРАЛНИ

чувствени и романтични
С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

PURE ROYAL 915
170915

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

PURE ROYAL 921
170921

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

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 929
170929

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

ШИПРОВИ
примамливи и
изкусителни

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 916
170916

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

ФУЖЕРНИ
съблазнителни и
класически

С ЛАВАНДУЛОВА
НОТКА

PURE ROYAL 919
170919

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

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

PURE ROYAL 928
170928

Характер: невероятен аромат на
къпина
Ароматни нотки:
Глава:
къпина, касис, праскова,
лимон, зелени нотки
Сърце:
циклама, бели цветя,
сладки нотки
Основа: сандалово дърво,
кехлибар, мъх

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 924
170924

Характер: небрежен, отворен,
приятелски
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, нероли,
шафран, кардамон,
индийско орехче
Сърце:
дамаска роза, жасмин,
портокалов цвят,
флорални нотки,
кедрово дърво
Основа: кехлибар, сладко
дърво, сандалово
дърво, ванилия, мляко

С ФУЖЕРНА НОТКА

PURE ROYAL 931
170931

Характер: първичен, необуздан
Ароматни нотки:
Глава:
розови горски плодове,
бяла гора, роза
Сърце:
перуника, шафран,
кожа, кехлибарено
дърво
Основа: ванилия, бял мъх, сухо
дърво, мускус

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

PURE ROYAL 932
170932

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

Универсални аромати - от една страна силни и изразителни, от друга страна разчупени с
ярки и свежи акценти. Това са парфюми, които можете да споделите с партньора си и те ще
миришат различно на кожата на всеки един от Вас.

UNISEX

ФЛОРАЛНИ

чувствени и романтични
С НОТКА ШИПЪР

PURE ROYAL 908
170908

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

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

PURE ROYAL 909
170909

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

ЦИТРУСОВИ

свежи и стимулиращи
С ШИПРОВИ НОТКИ

PURE ROYAL 902
170902

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

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 903
170903

Характер: енергизиращ,
положителен
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, бергамот,
лимон, петигрен,
размарин
Сърце:
нероли, портокалов цвят,
жасмин
Основа: кедрово дърво, мускус,
праскова

PURE ROYAL 905
170905

Характер: огнен, чувствен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, нектарина,
джинджифил
Сърце:
жасмин, карамфил,
канелени листа,
розмарин, хелиотроп
Основа: ванилия, боб тонка,
кедрово дърво, тютюн,
пачули

С ПИКАНТНА НОТКА

С НОТКА НА ЛАЙМ

PURE ROYAL 906

PURE ROYAL 911

Характер: focoso, sensuale

170911

Характер: позитивен, завладяващ с
намек на лайм
Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, бергамот,
лайм, босилек, лимон
Сърце:
мащерка, люляк, жасмин,
перуника
Основа: ветивер, пачули, кедрово
дърво, лабданум, мускус

ОРИЕНТАЛСКИ

силни и необуздани
С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 904
170904

Характер: бунтовен, смел, свеж
Ароматни нотки:
Глава:
ким, кардамон, циклама
Сърце:
тамян, перуника, земни
нотки
Основа: мускус, пачули,
сандалово дърво

170906

Ароматни нотки:
Глава:
bergamotto, nettarina,
zenzero
Сърце:
gelsomino, garofano, foglie
di cannella, rosmarino,
eliotropio
Основа: vaniglia, fava di Tonka,
cedro, tabacco, patchouli

ШИПРОВИ
примамливи и изкусителни
С ПИКАНТНА НОТКА

PURE ROYAL 901
170901

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

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 912
170912

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

ДЪРВЕСНИ

изискани и с класа
С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 900
170900

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

С ЦИТРУСОВА
НОТКА

PURE ROYAL 907
170907

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

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 910
170910

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

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

25,90 EUR

ДАМСКИ

ФЛОРАЛНИ

чувствени и романтични
С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 281
170281

Характер: жизнен, секси
Ароматни нотки:
Глава:
касис
Сърце:
жасмин, роза
Основа: мускус, ягода

PURE ROYAL 322
170322

Характер: ведър, чувствен
Ароматни нотки:
Глава:
дюля, грейпфрут
Сърце:
жасмин, зюмбюл
Основа: бял мускус, кедър

PURE ROYAL 708
170708

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

PURE ROYAL 711
170711

Характер: зрял, уравновесен,
приятелски
Ароматни нотки:
Глава:
ябълка, мандарина,
карамфил, портокал
Сърце:
роза, жасмин, портокалов
цвят
Основа: пачули, ванилия, мускус,
сандалово дърво

PURE ROYAL 800
170800

Характер: женствен, радостен,
слънчев, изпълнен с
положителна енергия
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, грейпфрут,
касис
Сърце:
жасмин, тубероза, илангиланг
Основа: роза, сандалово дърво,
мускус

PURE ROYAL 806

PURE ROYAL 833

Характер: смели, радостни,
позитивни, луксозни

Характер: пудра, достойнство,
женственост

Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, жасмин,
водни нотки
Сърце:
роза, тубероза, илангиланг
Основа: мускус, сандалово дърво,
кедрово дърво

Ароматни нотки:
Глава:
праскова, портокал,
орлови нокти
Сърце:
тубероза, жасмин,
перуника
Основа: сандалово дърво,
кедрово дърво, ванилия,
мускус

170806

PURE ROYAL 807
170807

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

PURE ROYAL 817
170817

170833

PURE ROYAL 835
170835

Характер: сладък, но с бодли,
непокорен
Ароматни нотки:
Глава:
ябълка, круша, бергамот,
лимон, праскова
Сърце:
момина сълза, жасмин,
роза, перуника
Основа: кедрово дърво, пачули,
ванилия, амбра, мускус

518,00 EUR / 1 l

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

С ВОДНА НОТКА

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 146

PURE ROYAL 141
170141

PURE ROYAL 365

Характер: кристално чист,
романтичен

Характер: класически, с нотка
бароков разкош

Ароматни нотки:
Глава:
юзу, нар, леден акорд
Сърце:
лотос, магнолия, божур
Основа: амбра, мускус, махагон

Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, бергамот
Сърце:
роза, нарцис, жасмин,
здравец, пачули
Основа: сандалово дърво,
ванилия, бял мускус,
зърна от тонка

170146

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

PURE ROYAL 147
170147

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

Характер: радостен, фин, пълен с
блясък

PURE ROYAL 836

PURE ROYAL 317

Ароматни нотки:
Глава:
малина, лимон
Сърце:
роза, нероли
Основа: мускус, ванилия, пачули

Характер: четлив, приятен,
оптимистичен

Характер: съблазнителен, чувствен

PURE ROYAL 818
170818

Характер: радостен, свеж,
съблазнителен
Ароматни нотки:
Глава:
червени плодове,
мандарина, лимон, круша
Сърце:
гардения, жасмин,
момина сълза, нероли
Основа: ванилия, пачули, мускус,
бензоинова смола

PURE ROYAL 827
170827

Характер: радостен, изпълнен с
енергия, слънчев
Ароматни нотки:
Глава:
праскова, лимон, ябълков
цвят, сочна круша,
теменужка
Сърце:
жасмин, фрезия,
хибискус, зелени листа
Основа: мускус, кедрово дърво,
сандалово дърво

170836

Ароматни нотки:
Глава:
круша, ябълка, бергамот,
момина сълза, малина
Сърце:
божур, роза, магнолия,
фрезия
Основа: сандалово дърво, мускус,
пачули, кехлибар

СЪС НОТКА НА
АЛДЕХИД

PURE ROYAL 826
170826

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

Чувствен, изпълнен с финес, опияняващ - това са парфюмите PURE ROYAL за жени. Това са
перфектни парфюми за съвременни жени, които ценят както силните, изискани нотки на аромата,
така и красивата бутилка за парфюм.

170317

Ароматни нотки:
Глава:
червена боровинка, розов
пипер
Сърце:
малина, праскова,
теменужка, люляк
Основа: пачули, амбра

PURE ROYAL 352
170352

Характер: кадифен, вълнуващ
Ароматни нотки:
Глава:
портокалов цвят
Сърце:
жасмин
Основа: пачули, мед

PURE ROYAL 355
170355

Характер: чувствен, съблазнителен
Ароматни нотки:
Глава:
цитрусови нотки
Сърце:
жасминов чай, лилия
Основа: сандалово дърво, кедър,
ванилия

PURE ROYAL 707
170707

170365

Характер: пълен с енергия, летни
спомени

PURE ROYAL 710

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, лимон,
портокал, мандарина,
листни нотки
Сърце:
момина сълза, жасмин,
водни нотки
Основа: пачули, праскова, амбра

Характер: съблазнителен, непокорен

170710

Ароматни нотки:
Глава:
жасмин, османтус
(ароматна маслина), роза
Сърце:
тубероза, нарцис
Основа: кехлибар, кедрово дърво

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE ROYAL 713

PURE ROYAL 298

Характер: роза, определен, елегантен

170298

Характер: провокативен, сладък
Ароматни нотки:
Глава:
нектарина, касис,
праскова
Сърце:
портокалов цвят, дива
орхидея
Основа: мускус, кехлибар

PURE ROYAL 810
170810

Характер: фин, деликатен,
женствен, спокоен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, мандарина,
касис
Сърце:
розов божур, роза,
могуе, праскова, кайсия
Основа: мускус, кехлибар,
пачули, дъб

170713

Ароматни нотки:
Глава:
шафран
Сърце:
роза, жасмин, божур
Основа: дървесни нотки, мускус,
амбра

PURE ROYAL 715
170715

Характер: контрастен, елегантен,
класически
Ароматни нотки:
Глава:
жълта мандарина, зелена
круша, розов пипер,
касис, праскова, ябълка
Сърце:
едролистен жасмин,
портокалово дърво,
момина сълза, роза, турта
Основа: пачули, бял мускус,
кедрово дърво, сухо
дърво, ванилия, кашмир

PURE ROYAL 777
170777

Характер: елегантен, сдържан,
винтидж
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, праскова,
слива, касис, лилия, круша
Сърце:
мимоза, роза, жасмин,
хелиотроп, момина
сълза, кокос
Основа: ванилия, сандалово дърво,
боб тонка, мускус, карамел

ЦИТРУСОВИ

свежи и стимулиращи
С НОТКА НА
МАНДАРИНА

PURE ROYAL 801
170801

Характер: свеж, романтичен,
чувствен, изпълнен с чар
Ароматни нотки:
Глава:
цитрусови коктейли,
розови плодове, круши,
зелени нотки
Сърце:
роза, магнолия, нощен
цъфтеж на жасмин
Основа: пачули, ванилия, тонка,
сандалово дърво

С НОТКА НА ЛИМОН

PURE ROYAL 828
170828

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

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 709
170709

Характер: освежаващ, прозрачен,
независим
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, лимон, нероли,
турта
Сърце:
теменужка, жасмин,
циклама
Основа: черен кехлибар, мускус,
ветивер, кедрово дърво

PURE ROYAL 714
170714

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

С НОТКА НА ЛИМОН

PURE ROYAL 712
170712

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

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

25,90 EUR

ДАМСКИ

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 171
170171

Характер: експресивен, интензивен,
завладяващ
Ароматни нотки:
Глава:
ананас, нектарина, сочна
круша
Сърце:
розов божур, фрезия,
франгипани
Основа: мускус, сандалово дърво,
пачули, зърна от тонка,
ванилия

518,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL 809

PURE ROYAL 162

Характер: изтънчен, изискан,
стилен

Характер: класически, леко сладък

170809

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, джинджифил,
водни нотки
Сърце:
тамян, роза, пачули
Основа: мускус, ванилия, ветивер

PURE ROYAL 820
170820

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

PURE ROYAL 834
170834

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

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 286
170286

Характер: секси, изискан
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот
Сърце:
роза, пачули
Основа: амбра, портокал

170162

Ароматни нотки:
Глава:
цветен мед
Сърце:
роза, ванилия
Основа: мускус, пачули

PURE ROYAL 359
170359

Характер: магнетичен, интензивен
Ароматни нотки:
Глава:
жасмин, хелиотроп
Сърце:
корен от ирис,
кашмирово дърво
Основа: амбра, ванилия

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE ROYAL 366
170366

Характер: бунтарски, градски,
секси, ексцентричен
Ароматни нотки:
Глава:
розов пипер, портокалов
цвят, круша
Сърце:
кафе, жасмин
Основа: ванилия, пачули, кедър

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 358
170358

Характер: изключително женствен,
възхитителен

С ДЪРВЕСНА НОТКА

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, касис
Сърце:
жасмин, момина сълза
Основа: кедър, сандалово дърво,
тонка боб, ванилия

PURE ROYAL 142

С ФЛОРАЛНА НОТКА

170142

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

PURE ROYAL 825
170825

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

ШИПРОВИ
примамливи и
изкусителни

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 362
170362

Характер: поразителен,
съблазнителен
Ароматни нотки:
Глава:
листо от касис
Сърце:
роза, фрезия
Основа: пачули, ванилия,
амброксан, дървесни
нотки

PURE ROYAL 804
170804

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

PURE ROYAL 811
170811

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

PURE ROYAL 829
170829

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

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE ROYAL 802
170802

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

PURE ROYAL 803
170803

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

PURE ROYAL 819
170819

Характер: изискан, модерен,
елегантен
Ароматни нотки:
Глава:
червен пипер, бергамот,
цвят на слива
Сърце:
турска роза, див жасмин,
пачули
Основа: кожа, амбра, дъбов мъх,
сандалово дърво, тонка
боб, ванилия

18

НОВИ ПРОДУКТИ PURE ROYAL
МЪЖКИ

19

Нов аромат в истинска царска форма. Открийте интригуващите комбинации и се оставете
да бъдете очаровани от богатството на невероятно силни и завладяващи акценти, които ще
работят като афродизиак. Изберете идеалния аромат, който идеално ще подчертае вашата
личност.

ЦИТРУСОВИ

свежи и стимулиращи
С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

PURE ROYAL 840
170840

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

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

25,90 EUR
518,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

25,90 EUR

МЪЖКИ

ШИПРОВИ

примамливи и изкусителни
С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 169
170169

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

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 813
170813

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

PURE ROYAL 830
170830

Характер: силен, за самоуверени
мъже
Ароматни нотки:
Глава:
зелена ябълка,
мандарина
Сърце:
портокалов цвят,
лавандула, семена от
моркови, ром акорд,
индийско орехче
Основа: кожа, ванилия, боб тонка,
кедрово дърво

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE ROYAL 199
170199

Характер: разкошен, многопластов
Ароматни нотки:
Глава:
италианска
мандарина,мента
Сърце:
канела, турска роза,
кардамон
Основа: нотки на кожа

PURE ROYAL 815
170815

Характер: смел, елегантен,
магнетичен, жизнен
Ароматни нотки:
Глава:
джинджифил, мащерка,
бергамот, грейпфрут,
galbanum, лимон
Сърце:
алкохол, ябълка,
канела, пипер, ванилия,
лавандула, здравец
Основа: захар, ветивер, смирна,
olibanum, кехлибар,
мускус, дъб, кожа

PURE ROYAL 832
170832

Характер: безкомпромисен, упорит
Ароматни нотки:
Глава:
черен пипер, лавандула
Сърце:
перуника, карамфил,
канела
Основа: черна ванилия, пачули

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE ROYAL 301
170301

Характер: енергичен, силен
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, лимон
Сърце:
кедър, кориандър
Основа: амбра, лавдан

PURE ROYAL 326
170326

Характер: съблазнителен, чувствен
Ароматни нотки:
Глава:
листа на бреза
Сърце:
кардамон, африканска
теменужка
Основа: дървесни нотки, мускус

518,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL 335
170335

Характер: забележителен, модерен
Ароматни нотки:
Глава:
палисандрово дърво,
кардамон, пипер
Сърце:
ветивер, агарово дърво
Основа: ванилия, амбра

PURE ROYAL 812
170812

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

PURE ROYAL 821
170821

Характер: енергизиращ,
харизматичен,
съблазнителен
Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, слива, дърво
Сърце:
лешник, кедър, бял мед
Основа: пачули, мъх, суха
дървесина

PURE ROYAL 822

170822
Характер: смел, многоизмерен,
пристрастяващ
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, тамян, пипер
Сърце:
водни нотки, лавандула,
слива
Основа: кедрово дърво,
сандалово дърво,
ветивер, кехлибар

PURE ROYAL 837
170837

С НОТКА НА АМБЪР

PURE ROYAL 823
170823

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

С НОТКА ГУРМЕ

PURE ROYAL 839
170839

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

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

Съвременният джентълмен винаги се грижи за всеки детайл, дори и за най-малкия. Ето
защо изисканият парфюм PURE ROYAL от днес ще бъде Вашата визитна картичка. Високата
концентрация на етерично масло гарантира вълнуващи усещания и невероятна трайност на
аромата.
С НОТКА НА ПАЧУЛИ

PURE ROYAL 160
170160

Характер: мек, изненадващ
Ароматни нотки:
Глава:
доматени листа, водни
цветя, касис
Сърце:
черен пипер, роза
Основа: пачули

PURE ROYAL 198
170198

Характер: пищен, представителен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот
Сърце:
черен пипер, тютюн
Основа: пачули, кипарис

Характер: свеж, свободен,
прозрачен
Ароматни нотки:
Глава:
лимонена жар, зелена
мандарина
Сърце:
цвят на грейпфрут,
захаросан джинджифил,
жълта мандарина
Основа: ветивер, бял мускус,
кехлибар

170838

Характер: властен, изразителен,
неотстъпчив

ФУЖЕРНИ
С НОТКА НА ПАПРАТ

Характер: освежаващ, с пикантна
нотка

170332

170334

PURE ROYAL 151

170824

PURE ROYAL 838

PURE ROYAL 334

С НОТКА НА ВЕТИВЕР

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, черен пипер,
бял пипер
Сърце:
кедрово дърво,
градински чай
Основа: боб тонка, кехлибарено
дърво, какао

С ШИПРОВА НОТКА

съблазнителни
и класически

Ароматни нотки:
Глава:
кориандър, босилек
Сърце:
кардамон
Основа: кедър, амбра, тютюн

PURE ROYAL 824

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот
Сърце:
пипер, тамян, кожа,
тютюн
Основа: кедър

Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, розов пипер
Сърце:
индийско орехче,
джинджифил, жасмин
Основа: ветивер, пачули, лавдан

170327

Характер: аристократичен,
класически

Характер: дързък, оригинален,
изненадващ

Характер: елегантен, хармоничен

Характер: неукротим, силен

PURE ROYAL 327

170195

PURE ROYAL 195

170152

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, нероли
Сърце:
портокалов цвят, кедрово
дърво
Основа: кожа, бял мускус,
кехлибар, амбра,
дървесни нотки

Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, портокал
Сърце:
листа от здравец, черен
пипер, розов пипер
Основа: кедър, ветивер, пачули

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE ROYAL 152

170151

Характер: изискан, впечатляващ
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, бергамот,
джинджифил
Сърце:
кедър, кехлибар
Основа: здравец, мускус

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

С ЛАВАНДУЛОВА
НОТКА

PURE ROYAL 300
170300

Характер: лек, динамичен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, лимон,
грейпфрут
Сърце:
джинджифил, лавандула
Основа: атласки кедър

PURE ROYAL 814
170814

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

PURE ROYAL 831
170831

Характер: прозрачен, свеж,
деликатен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, мандарина,
зелени нотки
Сърце:
лавандула, ревен,
ябълков цвят
Основа: сандалово дърво, дъбов
мъх, кедрово дърво,
мускус
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PURE ROYAL 15 ML

SOLID PERFUME STICK

ДАМСКИ И МЪЖКИ

Благодарение на малкия и лек флакон, винаги можете да носите любимия си парфюм
- по време на пътувания, най-важните моменти или ежедневните Ви задължения. Ще се
чувствате уверени във всяка ситуация.

COMING SOON
SOLID PERFUME STICK

ДАМСКИ
PURE ROYAL 142 / 170142.02
PURE ROYAL 146 / 170146.02
PURE ROYAL 147 / 170147.02
PURE ROYAL 162 / 170162.02
PURE ROYAL 171 / 170171.02
PURE ROYAL 298 / 170298.02
PURE ROYAL 317 / 170317.02
PURE ROYAL 322 / 170322.02
PURE ROYAL 352 / 170352.02
PURE ROYAL 359 / 170359.02
PURE ROYAL 362 / 170362.02
PURE ROYAL 366 / 170366.02
PURE ROYAL 800 / 170800.02
PURE ROYAL 803 / 170803.02
PURE ROYAL 807 / 170807.02
PURE ROYAL 809 / 170809.02

SOLID PERFUME STICK

PURE ROYAL 810 / 170810.02
PURE ROYAL 811 / 170811.02
PURE ROYAL 817 / 170817.02
PURE ROYAL 820 / 170820.02

` a practical, convenient shape
` pleasant to apply
` ideal for small and big social events
` inspired by PURE ROYAL perfumes

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

Забавянето в доставката на твърдите парфюми се дължи на

Easily fits in a clutch bag or a suit pocket.
Allows you to feel
extraпричини,
special in every
place and atс any
time.
независещи
от нас
свързани
пандемията
Covid-19.
Contains oils: castor and sweet almond; and waxes: candelilla, sunflower and carnauba.

FOR HER

PURE ROYAL 809 / 522809

UNISEX

PURE ROYAL 900 / 522900
5,5 g

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 15 mll

14,90 EUR
993,33 EUR / 1 l

59,00 PLN
1072,73 PLN / 100 g

24

НОВИ ПРОДУКТИ PURE
ДАМСКИ

25

Ще откриете невероятни комбинации между новите PURE аромати, на които няма да можете
да устоите. Чувствен, интригуващ и изненадващ - открийте необикновени аромати, вдъхновени
от красотата на женската природа.

ФЛОРАЛНИ

чувствени и романтични
С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 716
100716

Характер: сладък, очарователен,
безгрижен
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, лимон,
къпина, касис
Сърце:
жасмин, магнолия, водни
нотки
Основа: мускус, кедрово дърво,
сандалово дърво

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE 717
100717

Характер: примамлив, непокорен
Ароматни нотки:
Глава:
черен пипер, свежи цветя,
воден мускус
Сърце:
жасмин, бял мускус
Основа: сандалово дърво,
кашмир, замразен мускус

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l
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PURE

ПАРФЮМ

16,40 EUR

ДАМСКИ

ФЛОРАЛНИ

чувствени и романтични
С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 10
100010

Характер: стимулиращ, сладък
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, листа от
бръшлян, цветчета от
чампака
Сърце:
жасмин, африканска
орхидея, роза
Основа: амарантово дърво,
къпина, мускус

PURE 17
100017

Характер: стимулиращ, сладък
Ароматни нотки:
Глава:
пъпеш, праскова, ябълка
Сърце:
фрезия, лилия, мимоза,
тубероза, жасмин
Основа: кедър, иланг-иланг,
мускус

PURE 25
100025

Характер: хармоничен, леко
натрапчив
Ароматни нотки:
Глава:
зелена ябълка, водни
акценти
Сърце:
жасмин, фрезия, ирис,
пасифлора
Основа: сандалово дърво, кедър,
ванилия

PURE 180
100180

Характер: съблазнителен,
непостоянен
Ароматни нотки:
Глава:
личи, малина, роза
Сърце:
фрезия, момина сълза,
кедър
Основа: ванилия, кехлибар,
ветивер

Говоренето е сребро, докато мълчанието е...
аромат. Парфюмът казва повече от хиляда
думи. Какво искаш да кажат за теб?

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

328,00 EUR / 1 l

PURE 420

PURE 447

Характер: съблазнително сладък,
привлекателен

Характер: изразителен,
привлекателен, приятен

Ароматни нотки:
Глава:
червени плодове,
мандарина
Сърце:
момина сълза, божур
Основа: пралина, амбра, мускус,
карамел

Ароматни нотки:
Глава:
екзотични плодове,
червени плодове,
бергамот, жълта слива,
розови горски плодове
Сърце:
момина сълза, фрезия,
роза, жасмин, праскова
Основа: пачули, мъх, мускус,
кехлибарено дърво,
сандалово дърво

100420

PURE 427

100427
Характер: радостен, пленяващ
Ароматни нотки:
Глава:
малина, бергамот
Сърце:
роза, ирис, теменужка
Основа: пачул

PURE 437

100437
Характер: съблазнителен, пълен
със сладост
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, ягода, свежи
цветя
Сърце:
праскова, османтус,
малинови макарони
Основа: какао, кехлибар, ванилия

PURE 438

100438
Характер: сладка, женствена,
чувствена
Ароматни нотки:
Глава:
ябълков цвят, нектарин,
круша
Сърце:
жасмин, божур,
хелиотроп
Основа: кафява захар, ливан,
ванилия, мускус

PURE 443

100443
Характер: елегантен,
съблазнителен, топъл
Ароматни нотки:
Глава:
оранжево, бергамот
портокал, касис
Сърце:
жасмин, портокалов цвят,
иланг-иланг, лилия на
долината
Основа: кедрово дърво,
сандалово дърво,
ванилия

100447

PURE 449
100449

Характер: многопосочен, вълнуващ,
грациозен
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, мандарина,
круша, бергамот, женско
биле, ревен, праскова,
ананас, кокос, слива,
грейпфрут, кардамон
Сърце:
едролистен жасмин,
роза, момина сълза,
портокалово дърво,
слънчеви нотки,
теменужка, мушкато,
винена утайка
Основа: ванилия, гурме, пачули,
мускус, сандалово дърво,
кедрово дърво, сухо
дърво

PURE 486
100486

Характер: сладък, момичешки,
апетитен
Ароматни нотки:
Глава:
розов пипер, малина,
бергамот
Сърце:
божур, роза, магнолия,
перуника
Основа: сандалово дърво, пачули,
кедрово дърво, мускус

PURE 700

100700
Характер: женствен, чувствен
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, ябълка, листа на
теменужка
Сърце:
божур, момина сълза
Основа: кедрово дърво, мускус,
кехлибар

С КАДИФЕНИ НОТКИ

PURE 485
100485

Характер: изненадващ, двусмислен
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, касис, листа от
червена боровинка
Сърце:
роза, жасмин, портокалов
цвят, праскова
Основа: пачули, кедрово дърво,
кехлибар, ванилия, боб
тонка, дъбов мъх, мускус

PURE 706
100706

Характер: мек, пудра, романтичен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, теменужка,
кориандър
Сърце:
праскова, водна лилия,
роза, теменужка, нарцис
Основа: ветивер, кедрово дърво,
сандалово дърво, мускус

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

PURE 01
100001

Характер: хладен и топъл
едновременно
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, чай, червена
боровинка
Сърце:
жасмин, божур, водна
лилия
Основа: дървесни нотки, пачули

PURE 81
100081

Характер: ексцентричен, но фин
Ароматни нотки:
Глава:
зелена ябълка,
краставица, магнолия
Сърце:
момина сълза, роза,
теменужка
Основа: сандалово дърво, амбра

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 414
100414

Характер: независим, много
женствен
Ароматни нотки:
Глава:
кактус
Сърце:
розова фрезия, жасмин, роза
Основа: кедър, дървесни нотки

PURE 445

PURE 701

PURE 183

PURE 487

Характер: радостен, вибриращ,
сочен

Характер: магнетичен, чувствен

Характер: ексцентричен, силен

Ароматни нотки:
Глава:
ананас, ревен, ябълка
Сърце:
жасмин, момина съза,
фрезия
Основа: мускус, праскова

Ароматни нотки:
Глава:
червена боровинка, розов
пипер, дърво тамаринд
Сърце:
черна теменужка, какао,
роза, кукуряк
Основа: пачули, ванилия, дърво
масоя

Характер: фантазия, чувствен,
изкусителен

100445

Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, бергамот,
нектарин
Сърце:
роза, жасмин, орлови
нокти, водна лилия
Основа: сандалово дърво, пачули,
кедрово дърво, ванилия,
мускус

С ЦИТРУСОВА НОТКА

PURE 702
100702

Характер: изразителен, пълен със
страст
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, бергамот,
водни нотки
Сърце:
жасмин, здравец, момина
сълза
Основа: мускус, кехлибар

100701

СЪС НОТКА НА
АЛДЕХИД

PURE 21
100021

Характер: класически, топъл и
обгръщащ
Ароматни нотки:
Глава:
алдехид, иланг-иланг,
портокалов цвят
Сърце:
роза, момина сълза, ирис
Основа: цибет, дъбов мъх,
сандалово дърво

100183

PURE 239
100239

Характер: вибриращ, интензивен
Ароматни нотки:
Глава:
кардамон, розов пипер,
мандарина
Сърце:
ирис, камбанка, цейлон
чай
Основа: кедрово дърво, ветивер,
мускус

PURE 434
100434

С ВОДНА НОТКА

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

PURE 07

PURE 20

Характер: балансиращ, мек

Характер: съблазнителен, чувствен

Ароматни нотки:
Глава:
ананас, божур, сладък
грах
Сърце:
фрезия, жасмин, лилия
Основа: сандалово дърво, кедър,
мускус

Ароматни нотки:
Глава:
османтус, черен чай,
бергамот
Сърце:
роза, фрезия, магнолия,
орхидея
Основа: мускус, пачули

PURE 174

PURE 97

Характер: магичен, трептящ

Характер: възхитителен, кадифен

Ароматни нотки:
Глава:
фрезия, личи
Сърце:
лилия, магнолия, жасмин,
джинджифил, пипер
Основа: кехлибар, мускус

Ароматни нотки:
Глава:
фрезия, момина сълза,
роза
Сърце:
лилия, гардения, палмово
дърво, нарцис
100446
Основа: касис, мускус, дъбов мъх
Характер: непокорен, чувствен

100007

100174

PURE 488
100488

Характер: лек, сияен, елегантен
Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, бергамот,
личи, водни нотки
Сърце:
роза, жасмин, магнолия,
карамфил
Основа: сандалово дърво, амбра,
дъбов мъх, кедрово
дърво, мускус

100020

100097

Характер: дързък, пристрастяем
Ароматни нотки:
Глава:
портокал, грейпфрут,
женско биле
Сърце:
роза, портокалов цвят,
момина сълза, ирис
Основа: сандалово дърво,
ванилия, мускус

PURE 444
100444

Характер: съблазнително,
изненадващо, топло
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, круша, сладък
портокал
Сърце:
роза, ирис, виолетка,
иланг-иланг
Основа: ванилия, мускус, пачули,
кафе

PURE 446

PURE 132
100132

Характер: уникален, интензивен
Ароматни нотки:
Глава:
джинджифил, кардамон,
пипер, портокал
Сърце:
тубероза, кокосов орех,
гардения, божур
Основа: амбра, мускус

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, ябълка,
зюмбюл, петигрен
Сърце:
портокалов цвят, жасмин,
тубероза, роза
Основа: кедър, ванилия, мускус,
кашмир, сух кехлибар,
хелиотроп

100487

Ароматни нотки:
Глава:
розов пипер, малина,
касис, ябълка
Сърце:
роза, божур, карамфил,
перуника
Основа: пачули, сандалово дърво,
мускус, ванилия

PURE 489
100489

Характер: футуристичен,
ексцентричен
Ароматни нотки:
Глава:
зелени листа, анасон,
касис
Сърце:
портокалов цвят, водни
нотки, момина сълза,
кашмирено дърво
Основа: кедрово дърво, пачули,
боб тонка, амбра

28

29

PURE

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

16,40 EUR

ДАМСКИ

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

328,00 EUR / 1 l

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE 09
100009

Характер: силно запомнящ се,
магичен
Ароматни нотки:
Глава:
теменужка, кардамон,
зелени плодове
Сърце:
бадем, жасмин
Основа: ванилия, мускус

PURE 436

PURE 448

Характер: чаровен, бунтарски

Характер: изненадващ,
съблазнителен, с намек
за сладост

100436

Ароматни нотки:
Глава:
кокосов орех, лешник,
момина сълза
Сърце:
портокалов цвят, роза
Основа: кашмирово дърво,
ванилия, кехлиба

PURE 440

PURE 101

100440

Характер: изтънчен, незабравим
Ароматни нотки:
Глава:
портокалов цвят, круша
Сърце:
джинджифил, тамян
Основа: сандалово дърво,
ванилия, мед, мускус

Ароматни нотки:
Глава:
касис, лешник, праскова,
ревен
Сърце:
оранжев цвят, карамел,
кокос
Основа: пачули, мускус

PURE 257

PURE 441

Характер: изящен, изненадващ

Характер: пресни, освободени

Ароматни нотки:
Глава:
роза, орлови нокти,
мандарина
Сърце:
маргаритка, жасмин
Основа: мускус, пачули

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот портокал,
лавандула, иланг-иланг
Сърце:
жасмин, ирис
Основа: ванилия, сандалово
дърво, мускус

100101

100257

PURE 431
100431

Характер: дързък, чувствен,
примамващ
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, ябълка
Сърце:
жасмин, момина сълза
Основа: тонка боб, мускус

Характер: сложни, чувствени,
запомнящи се

100441

PURE 442
100442

Характер: топла, пикантна,
интригуваща
Ароматни нотки:
Глава:
роза, портокалов цвят,
круша
Сърце:
жасмин, праскова
Основа: пачули, кедрово дърво

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 26
100026

Характер: затоплящ, обгръщащ
Ароматни нотки:
Глава:
гуава, малина, бергамот,
кокос
Сърце:
водна лилия, роза, пипер,
магнолия
Основа: сандалово дърво,
ванилия, кафе, карамел

100448

Ароматни нотки:
Глава:
венчелистчета на роза,
шафран, бяла гора
Сърце:
едролистен жасмин,
слива, плосколистна
ванилия
Основа: ветивер, кехлибар,
мускус

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE 24
100024

Характер: екзотичен, много
пикантен
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, кимион и
карамфил
Сърце:
манго, хелиотроп,
кардамон, иланг-иланг
Основа: мускус, ванилия, амбра

PURE 173
100173

Характер: фантастичен, скептичен
Ароматни нотки:
Глава:
анасон, женско биле
Сърце:
дърво джакаранда,
горчив бадем
Основа: сандалово дърво, мускус,
мъх

PURE 177
100177

Характер: събужда желанието,
топъл
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, дафинов лист,
розов пипер
Сърце:
шафран, портокалов цвят
Основа: тамян, ванилия,
сандалово дърво

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 12
100012

Характер: хипнотизиращ,
съблазняващ
Ароматни нотки:
Глава:
пасифлора
Сърце:
жасмин, гардения
Основа: ванилия, клен, ветивер

PURE 32
100032

Характер: очарователен, тайнствен
Ароматни нотки:
Глава:
пъпеш, кокосов орех,
мандарина, захарен
памук
Сърце:
къпина, манго, синя
слива, мед
Основа: ванилия, шоколад,
карамел

PURE 98
100098

Характер: свеж, фин
Ароматни нотки:
Глава:
касис, бергамот, лимон
Сърце:
жасмин, момина сълза,
роза
Основа: сандалово дърво, кедър,
кехлибар

PURE 237
100237

Характер: провокативен,
флиртуващ
Ароматни нотки:
Глава:
екзотичен плод, касис
Сърце:
божур, жасмин, слива
Основа: ванилия, мускус, амбра

PURE 413
100413

Характер: много сладък, леко
закачлив
Ароматни нотки:
Глава:
касис, круша
Сърце:
ирис, жасмин,
портокалов цвят
Основа: шоколадови пралини,
пачули, ванилия

PURE 426
100426

Характер: удебелен,
пристрастяващ
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, нероли
Сърце:
оранжев цвят, малина,
жасмин
Основа: пачули, ванилия,
кашмирено дърво

30
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PURE

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

16,40 EUR

ДАМСКИ

ЦИТРУСОВИ

свежи и стимулиращи

328,00 EUR / 1 l

С ПЛОДОВА НОТКА

С НОТКА НА ЛИМОН

PURE 419

PURE 33

Характер: оптимистичен,
всекидневен

Характер: освежаващ, игрив

100419

Ароматни нотки:
Глава:
цитрусови плодове,
грейпфрут, бергамот,
водни нотки, ароматна
диня, пъпеш, праскова
Сърце:
дървесни нотки, жасмин,
момина сълза
Основа: мускус, амбра

ШИПРОВИ
примамливи и
изкусителни

100033

Ароматни нотки:
Глава:
манго, сицилиански
лимон, ябълка
Сърце:
жасмин, бамбук, бяла
роза
Основа: кедър, амбра

С ФЛОРАЛНА НОТКА

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 432

PURE 18

Характер: шикозен, грациозен

Характер: сияен, съблазнителен

Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, бергамот,
зелени нотки
Сърце:
роза, жасмин
Основа: дървесни, мускусни
нотки

Ароматни нотки:
Глава:
портокал, портокалов
цвят
Сърце:
роза, жасмин, илангиланг
Основа: бял мускус, ветивер,
тонка боб, ванилия

100432

100018

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 05
100005

Характер: интригуващ, модерен
Ароматни нотки:
Глава:
фрезия, гардения
Сърце:
сандалово дърво, роза,
кориандър
Основа: ванилия, ветивер, пачули

PURE 16
100016

Характер: страхотен, очарователен
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, круша,
зелени нотки
Сърце:
орхидея
Основа: пачули, карамел

С НОТКА НА
МАНДАРИНА

PURE 23

С ПОРТОКАЛОВА НОТКА

PURE 06
100006

Характер: ефирен, дискретен
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, бергамот, мента
Сърце:
портокал, зелен чай
Основа: дъбов мъх, амбра

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА

PURE 484
100484

100023

Характер: сияен и едновременно

Характер: чувствен, с малко
сладост

Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, портокал,
индийско орехче, карамфил
Сърце:
портокалов цвят, жасмин,
тубероза, лавандула
Основа: ванилия, лабданум, пачули,
сандалово дърво

Ароматни нотки:
Глава:
момина сълза, червен
портокал
Сърце:
мандарина, жасмин, роза
Основа: ванилия, сандалово
дърво, бял мускус

PURE 34
100034

Характер: свободен, радостен

ДЪРВЕСНИ

изискани и с класа

Ароматни нотки:
Глава:
ирис, ананас, зюмбюл,
розов пипер
Сърце:
жасмин, лимон
Основа: ванилия, ветивер, мускус

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

PURE 80

100703

100080

Характер: изненадващ, апетитен
Ароматни нотки:
Глава:
ягодово сорбе, череша,
ананас
Сърце:
карамелизирани пуканки,
теменужка, роза
Основа: мускус, амбра, пачули

PURE 372
100372

Характер: изискан, класически,
балансиран
Ароматни нотки:
Глава:
пачули, зелена ябълка,
бергамот, лимон, розов
пипер
Сърце:
сандалово дърво, роза,
мускус
Основа: праскова, касис, лилия,
иланг-иланг, кехлибар

PURE 703
Характер: свежи, светли и радостни
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, касис, червена
боровинка, чаени листа
Сърце:
водна лилия, бял божур
Основа: ванилия, пачули, мускус

С ФЛОРАЛНА НОТКА

PURE 241
100241

Характер: съблазнителен,
неограничен, грациозен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, портокал
Сърце:
иланг-иланг, казабланска
лилия, портокалов цвят
Основа: сандалово дърво,
кехлибарена смола,
ванилия

32

NOVITA' PURE
МЪЖКИ

33

Открийте нови хипнотични комбинации, които ще ви изненадат с множество интригуващи
акорди. Свежи и упорити или смели и екстравагантни - изберете тези, които най-добре
отразяват Вашия характер.

ЦИТРУСОВИ

ОРИЕНТАЛСКИ

С ДЪРВЕСНА НОТКА

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE 718

PURE 719

Характер: динамичен, харизматичен

Характер: прозрачен, изненадващ

Ароматни нотки:
Глава:
портокал, лимон,
алдехидни нотки
Сърце:
ябълка, кардамон, жасмин
Основа: ветивер, кедрово дърво,
мускус

Ароматни нотки:
Глава:
кипарис, кардамон
Сърце:
кашмир, градински чай
Основа: нероли, кожа, пачули

свежи и стимулиращи

100718

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

силни и необуздани

100719

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

PURE 721

С НОТКА ГУРМЕ

Характер: отворен, положителен,
борбен

100720

100721

Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, пъпеш,
портокал, лимон,
лавандула, градински чай,
зелена ябълка
Сърце:
кориандър, жасмин,
фрезия, кардамон, канела,
черен пипер
Основа: боб тонка, кедрово дърво,
кехлибар, мускус, лавдан

PURE 720
Характер: уникален, апетитен,
кокетен
Ароматни нотки:
Глава:
ананас, пелин, лавандула
Сърце:
джинджифил, кокос,
черен пипер, пикантни
нотки
Основа: ванилия, мъх, кедрово
дърво, сухо дърво, гурме
нотки

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

34

PURE
МЪЖКИ

35

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

16,40 EUR

Добре избраният аромат говори повече от хиляда думи: определя самочувствието,
подчертава темперамента и описва личността. То е също толкова важно, колкото добре
скроения костюм. Така че изберете подходящия аромат за вас.

328,00 EUR / 1 l

ОРИЕНТАЛСКИ
силни и необуздани

С ПИКАНТНА НОТКА

PURE 224
100224

Характер: сладък, съблазнителен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, грейпфрут,
трева
Сърце:
шафран, теменужка,
индийско орехче, жасмин
Основа: захарна тръстика,
ванилия, амбра

PURE 466
100466

Характер: секси, интригуващ,
опушен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, босилек,
лавандула, портокал,
лимон
Сърце:
ябълков цвят, хелиотроп,
водни нотки, диня,
карамфил
Основа: мускус, кедрово дърво,
тонка боб, сандал

С ФЛОРАЛНА НОТКА

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 52

PURE 471

100052

Характер: примамлив, енергичен
Ароматни нотки:
Глава:
ябълка, бергамот, мента
Сърце:
жасмин, здравец,
лавандула
Основа: канела, карамфил, мускус

PURE 465
100465

Характер: загатващ, ароматен
Ароматни нотки:
Глава:
кардамон, бергамот,
лимон, мента, портокал
Сърце:
градински чай,
лавандула, портокалов
цвят, тонка боб, горчив
портокал
Основа: сандалово дърво,
ванилия, амбра, мускус

PURE 481
100481

Характер: модерен, екстравагантен,
непокорен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, кипарис, свежи
цветя
Сърце:
перуника, лавандула,
светло дърво
Основа: кехлибар, перуника,
мускус

100471
Характер: мистериозен,
екстравагантен
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, портокал
Сърце:
канела, тютюн, карамфил
Основа: пачули, тонка боб,
смирна

PURE 475
100475

Характер: топла, привлекателна
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, мандарина,
лимон, кардамон
Сърце:
лавандула, жасмин,
циклама
Основа: кедрово дърво, мускус,
пачули, тонка

С ПЛОДОВА НОТКА

PURE 478
100478

Характер: ободряващ, страстен,
модерен

С НОТКА НА АМБЪР

Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, юзу,
оранжево, зелена ябълка
Сърце:
здравец, джинджифил,
диня, канела, карамфил
Основа: кедрово дърво,
сандалово дърво,
ветивер, кехлибар

PURE 64

PURE 482

Характер: изискан и чувствен

Характер: стимулиращ, свеж,
вълнуващ

100064

Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, кедър, анасон
Сърце:
розмарин, цветчета от
маслиново дърво
Основа: мускус, гваяк, тонка боб

100482

Ароматни нотки:
Глава:
лимон, жълта мандарина,
ананас, ябълка, бергамот,
зелени листа, грейпфрут
Сърце:
индийско орехче,
черен пипер, шафран,
джинджифил,
портокалово дърво,
кардамон
Основа: ванилия, кедрово дърво,
кехлибар, сухо дърво,
стирак, пачули, боб
тонка, хаитянски ветивер
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PURE

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

16,40 EUR

МЪЖКИ

328,00 EUR / 1 l

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ДЪРВЕСНА НОТКА

PURE 55

PURE 56

Характер: лек и елегантен

Характер: разпалва сетивата,
вибриращ

Ароматни нотки:
Глава:
кориандър, ябълка
Сърце:
тамян, сечуански пипер
Основа: ванилия, дървесни нотки

PURE 472

100472
Характер: изразителен, луксозен
Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, касис, лайм
Сърце:
ябълка, ананас, розмарин,
елеми смола
Основа: мускус, пачули, кедър

свежи и стимулиращи

PURE 57
100057

Характер: огрян от слънце,
магнетичен
Ароматни нотки:
Глава:
синя слива, ябълка,
бергамот
Сърце:
канела, розов пипер
Основа: ванилия, ямайски ром

С ПОРТОКАЛОВА

PURE 134
100134

Характер: освежаващ, пленителен
Ароматни нотки:
Глава:
горчив портокал, лимон,
бергамот
Сърце:
розмарин, морска трева,
теменужка
Основа: пачули, кедър, амбра

НОТКА

PURE 452

PURE 93

Характер: силно освежаващ, искрящ

100093

Характер: модерен, изпълнен с живот
Ароматни нотки:
Глава:
ананас, розмарин,
бергамот
Сърце:
циклама, лавандула,
жасмин, джинджифил
Основа: дъбов мъх, бръшлян

100452

Ароматни нотки:
Глава:
алдехид, мента, цитрусови
плодове, водни нотки
Сърце:
нероли, кедър, пипер,
кипарис
Основа: тонка боб, ванилия,
ветивер

Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, лавандула,
индийско орехче, орлови
нокти
Сърце:
малина, хелиотроп,
карамфил
Основа: кедър, смола, хвойн

С НОТКА НА АМБРА И
МУСКУС

PURE 110
100110

Характер: свеж, дързък, изискан

Ароматни нотки:
Глава:
лавандула, бергамот,
кардамон
Сърце:
портокалов цвят, момина
сълза
Основа: мускус, амбра, ванилия

Ароматни нотки:
Глава:
Сицилиански бергамот,
италиански лимон
Сърце:
листа от виолетки,
здравец, див жасмин
Основа: бял мускус, дъбов мъх,
кедрово дърво

С НОТКА НА
МАНДАРИНА

100056

PURE 479
100479

С НОТКА НА ЛИМОН

примамливи и изкусителни

С ПЛОДОВА НОТКА
100055

ЦИТРУСОВИ

ШИПРОВИ

Характер: малко прибързан,
бунтарски

С ВОДНА НОТКА

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

PURE 457

PURE 490

Характер: свеж, минималистичен

Характер: смел, характерен,
чувствен

100457

Ароматни нотки:
Глава:
грейпфрут, мандарина,
водни нотки
Сърце:
жасмин, дафинов лист
Основа: амбра, пачули, дъбов мъх

PURE 474

100474
Характер: независим,
привлекателен
Ароматни нотки:
Глава:
мента, лимон
Сърце:
кардамон, здравец,
морски нотки
Основа: кедър, мускус, пачули,
сандалово дърво

100490

Ароматни нотки:
Глава:
хвойна, бергамот, червен
портокал
Сърце:
червена мащерка,
индийско орехче,
градински чай
Основа: мускус, пачули, дъбов
мъх

С ВОДНА НОТКА

PURE 704
100704

Характер: свеж, привлекателен,
упорит
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, джинджифил,
ябълка
Сърце:
морски бриз, лавандула,
мушкато
Основа: ветивер, боб тонка,
кедрово дърво, кехлибар

PURE 705
100705

PURE 473

Характер: топъл, очарователен,
чист

100473
Характер: свеж, аристократичен,
бунтарски

Ароматни нотки:
Глава:
водни нотки, пикантни
нотки, плодови нотки
Сърце:
флорални нотки,
дървесни нотки, зелени
нотки
Основа: мускус, амбра, мъх

Ароматни нотки:
Глава:
бергамот, розов пипер
Сърце:
кехлибар, лавандула
Основа: пачули, ветивер, сухо
дърво

PURE 480

ФУЖЕРНИ

Характер: любопитен, хармоничен,
тайнствен

съблазнителни и
класически

100480

100043

Ароматни нотки:
Глава:
лимон, бергамот, нероли
Сърце:
здравец, зюмбюл,
лавандула, мъдрец от
кашкавал, невен
Основа: кедрово дърво, тонка
боб, амбра, дъбов мъх,
мускус

Характер: енергичен, привличащ
окото

PURE 483

С НОТКА НА ПАПРАТ

PURE 43
Ароматни нотки:
Глава:
мандарина, кумкуат,
розов пипер
Сърце:
кориандър, фрезия,
кардамон
Основа: аромат на кожа, дърво
джакаранда

PURE 135
100135

Характер: изненадващ, интензивен
Ароматни нотки:
Глава:
горчив портокал,
мандарина
Сърце:
сантолина, морска трева
Основа: амбра, дървесни нотки

С ЛАВАНДУЛОВА
НОТКА

PURE 54
100054

Характер: тайнствен, свеж
Ароматни нотки:
Глава:
мента, бергамот, ром
Сърце:
кедър, градински чай,
лавандула
Основа: дъбов мъх, ветивер,
велур

100483

Характер: зрял, уравновесен, ретро
Ароматни нотки:
Глава:
ябълка, мандарина,
портокал, канела,
градински чай
Сърце:
лавандула, пачули,
розмарин
Основа: сандалово дърво,
маслинено дърво
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PHEROMONE
ДАМСКИ И МЪЖКИ

39

ПАРФЮМ

Есенция: 20% | Обем: 50 ml

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l

Търсите онзи последен щрих за идеалния ви вид за перфектната среща? Изберете
PHEROMONE. Бъдете запомнящи се. С тези парфюми няма кой да ви подмине просто така!
Феромоните са субстанции без мирис, които се добавят към парфюма, за да усилят ефекта
му. Те са скритото ви оръжие, с мисия да увеличат привлекателността и самоувереността.
Съблазняването никога не е било толкова лесно.

НОВ ПРОДУКТ

ДАМСКИ
05

120005

10

120010

23

120023

01

FLIRT

18

120018

101

120101

20

120020

431

120431

CHARM

33

81

120001

120033

120081

98

436

489

120098

120436

120489

FASCINO

34

120034

413

120413

МЪЖКИ
SEDUCTION

52

120052

110

120110

SUCCESS

64

120064

134

120134

473

120473

472

120472

SELF-CONFIDENCE

56

120056

135

120135

457

120457
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Аромат, който остава. Удоволствие, което никога не избледнява. Мощни преживявания, които се засилват
с всеки изминал час. Наслаждавайте се на INTENSE perfume за невероятно дълго време с концентрация
на аромата до 30%.

INTENSE

ДАМСКИ

ДАМСКИ И МЪЖКИ

Есенция: 30%

ФЛОРАЛНИ

чувствени и романтични
С ПЛОДОВА НОТКА

INTENSE 10

INTENSE 489
110489
Дъх на модерност

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

INTENSE 81
110081
Свеж и лек

110010
Аромат, който провокира

СЪС НОТКА НА
АЛДЕХИД

INTENSE 17

INTENSE 21

110017
Силата на съблазняването

INTENSE 25

110025
Очарователна композиция

С ОРИЕНТАЛСКА
НОТКА

INTENSE 20

110021
Класически

ЦИТРУСОВИ

свежи и стимулиращи
С НОТКА НА ЛИМОН

INTENSE 33

110033
Освежаващ и енергичен

110020
Експлозия от страст

С НОТКА НА
МАНДАРИНА

ОРИЕНТАЛСКИ

INTENSE 23

С ФЛОРАЛНА НОТКА

110023
Романтика & наслада

ШИПРОВИ

примамливи и
изкусителни
С ПЛОДОВА НОТКА

INTENSE 05
110005
Събужда сетивата

INTENSE 16

110016
Изкусителна сладост

С ДЪРВЕСНА НОТКА

INTENSE 18

силни и необуздани

INTENSE 09
110009
Открийте тайната

INTENSE 436
110436
Носи самочувствие

С ПЛОДОВА НОТКА

INTENSE 98

110098
Бизнес елегантност

INTENSE 413
110413
Освободен

С ПИКАНТНА НОТКА

110018
Малка провокация

INTENSE 173

ОРИЕНТАЛСКИ

ЦИТРУСОВИ

С ФЛОРАЛНА НОТКА

С НОТКА НА
МАНДАРИНА

INTENSE 97

110173
Екзотично пътуване

110097
Винаги стилна

ПАРФЮМ

НОВ ПРОДУКТ

Обем: 50 ml

19,90 EUR
398,00 EUR / 1 l

Одеколон (3-5%)

МЪЖКИ
Есенция: 24%

ШИПРОВИ

С НОТКА НА ПАПРАТ

С ДЪРВЕСНА НОТКА

110043
Антидот до отегчение

INTENSE 56

Eau de Toilette (до 16%)

Определено модерен

Eau de Parfum (16%)

С НОТКА НА АМБРА И
МУСКУС

INTENSE (24-30%)

съблазнителни и
класически

примамливи и
изкусителни

110056

Парфюм (20%)

ФУЖЕРНИ

INTENSE 110

110110
Освободен, мъжествен и смел

INTENSE 43

С ЛАВАНДУЛОВА
НОТКА

INTENSE 473

110473
Душата на бунтовника

силни и необуздани

INTENSE 52

110052
Дефиницията за мъж от двадесет
и първи век

С НОТКА НА АМБРА

INTENSE 64

110064
Силата на елегантността

свежи и стимулиращи

INTENSE 134

110134
Същността на лекотата

ДЪРВЕСНИ

изискани и с класа
С ПЛОДОВА НОТКА

INTENSE 472

110472
Впечатляващ характер

С ВОДНА НОТКА

INTENSE 457

110457
Стимулира активността
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LUXURY COLLECTION

ПРЕНОСИМО ПАРФЮМНО ШИШЕНЦЕ

ДАМСКИ

ДЪРВЕСНИ
изискани и с класа

С ФЛОРАЛНА НОТКА

FM 313
130313

Характер: шикозен, завладяващ
Ароматни нотки:
Глава:
лимон, малина
Сърце:
портокалов цвят, жасмин
Основа: пачули, бял мед

ПАРФЮМ
Есенция: 20% | Обем: 50 ml

49,90 EUR
998,00 EUR / 1 l

ПРЕНОСИМО ПАРФЮМНО ШИШЕНЦЕ

| 8 ml

TRAVEL VIAL

Сега любимият ви парфюм може да е винаги с вас дори когато пътувате
с малко багаж. Удобно и шик. Пулверизаторът със стъклен флакон
за повторно пълнене държи любимия ви аромат в безопасност при
пътувания. В елегантен матов алуминиев контейнер.

Височина: 9,5 cm

920045 | ЗЛАТЕН
920090 | СРЕБЪРЕН

7,50 EUR

ГРИЖА, КОЯТО ОТГОВАРЯ
НА ВАШИТЕ НУЖДИ

Поради стреса, замърсяването на въздуха и променливото време, нашата кожа изисква
специално внимание. Предвид бързия ритъм на живота, който водим, може лесно да
пренебрегнем кожата си. Ето защо, ние разработихме козметика, която, благодарение
на внимателно подбрани и концентрирани съставки, ще подхранва и регенерира кожата
ви всеки ден. Точно както след най-добрите спа процедури, кожата ви ще бъде сияйна и
здрава. Нашата широка гама от продукти ще осигури комплексна грижа, която не само
осигурява на тялото необходимото облекчение, но и помага да се отпуснете и да се
наслаждавате на кожата си.
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GOLD REGENESIS
Основен елемент на грижата за зрялата кожа е оптималната хидратация, стягане и
възстановяване на кожата, както и намаляване на бръчките. Луксозната серия GOLD REGENESIS
е създадена с оглед на нейните изисквания и нужди.

НОВИ РОДУКТИ

95%

ОТ
ЕСТЕСТВЕНИТЕ
СЪСТАВКИ

ПОДМЛАДЯВАЩ ПИЛИНГ ЗА ЛИЦЕ

ИЗСВЕТЛЯВАЩО МАСЛО ЗА ТЯЛО

Ефективно почиства и освежава кожата, оставяйки я гладка и нежно
изсветлена. Благодарение на корундовите кристали, напълно
ексфолира втвърдения епидермис, осигурявайки ефекта на козметично
микродермабразио.

Прави кожата сияйна, копринено мека и овлажнена за дълго време.
Маслото от гроздови семки изглажда, регенерира и подхранва, а
заедно с витамин Е забавя процеса на стареене. Маслото от сладък
бадем подобрява еластичността, като предотвратява появата на стрии.
Слънчогледовото масло укрепва липидната бариера и притежава
нормализиращо действие.

ANTI-AGEING FACE SCRUB

` с женско биле, което красиво изравнява тонуса на кожата и има
антиоксидантен ефект, забавя процеса на стареене

` обогатен с успокояващи, овлажняващи и регенериращи активни
съставки

перфектно подготвя кожата за по-нататъшна грижа

`
` препоръчва се за всеки тип кожа, особено суха и зряла
50 ml | 512007

34,90 EUR

698,00 EUR / 1 l

SHIMMERING BODY OIL

` благодарение на златните частички, прекрасно подчертава
колорита на кожата

` съдържа ценен коктейл от подмладяващи съставки
` попива бързо, без да оставя мазен филм
` идеален за всички типове кожа
100 ml | 512006

27,90 EUR
279,00 EUR / 1 l
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GOLD REGENESIS

ПОДМЛАДЯВАЩ ГЕЛ ТОНИК  
ANTI-AGEING GEL TONER

ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

Възстановява нивото на pH на кожата, като в идеалния
случай я подготвя за нанасяне на допълнителни
козметични средства. Съдържа чудесно успокояваща
розова вода и перфектно овлажняваща хиалуронова
киселина.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЧЕТИРИТЕ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТА ЗА НАЙ-ДОБРИ ЕФЕКТИ

` лека, безалкохолна формула
` благодарение на уникалната консистенция на гела,
перфектно се абсорбира

` не лепне и не оставя неприятно усещане за стягане
на кожата

ОКОЛООЧЕН ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ

` оставя кожата освежена и гладка

ANTI-AGEING EYE CREAM

Съдържа ценен комплекс от биомиметични пептиди - хексапептид-8 изглажда мимическите бръчки и
благодарение на дермално-релаксиращите си свойства влияе върху процеса на тяхното образуване, а
тетрапептид-5 намалява видимостта на сенките и подпухналостта под очите.

Й
НАС Я

НА

ТЕ

КРЕМА С
Т УЛА

24,90 EUR

79,33 EUR / 1 l

ПА

20 ml | 512002
1245,00 EUR / 1 l

ПОДМЛАДЯВАЩ ДНЕВЕН КРЕМ
ANTI-AGEING DAY CREAM

Съдържа изсветляващо колоидно злато и ресвератрол от червено грозде, които влияят върху
производството на колаген и еластин, отговорни за правилното напрежение на кожата.

` спасение за кожата, нуждаеща се от стягане
` перфектно я изглажда и възстановява еластичността й
` с подхранващо масло карите и хидратираща хиалуронова киселина
` обогатен с керамиден комплекс, който укрепва естествената защитна бариера на кожата
50 ml | 512003

28,90 EUR
578,00 EUR / 1 l

ПОДМЛАДЯВАЩ НОЩЕН КРЕМ
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Разработен за обновяване на кожата по време на сън, когато клетките се делят и регенерират много
по-интензивно. Благодарение на формулата, обогатена с масла от жожоба, арган, роза и кокос и
комплекс от керамиди, тя подхранва кожата дълбоко, възстановявайки блясъка й.

` перфектно изглажда и тонизира кожата, борейки се с признаците на стареене
` с ресвератрол от червено грозде със силни антиоксидантни свойства
` обогатен с ниацинамид, който намалява грапавостта на кожата и подобрява нейния колорит и
защитна бариерна функция

50 ml | 512004

28,90 EUR
578,00 EUR / 1 l

11,90 EUR

Ш

` възстановява еластичността, напрежението и гладкостта на кожата
` бори се с признаците на стареене и умора
` бизабололът от лайка оказва регенериращ и успокояващ ефект
` за употреба както сутрин, така и вечер

150 ml | 512001

КОЛОИДНО ЗЛАТО  

СЪЮЗНИК В БОРБАТА С ВРЕМЕТО
• нивелира съществуващите вече бръчки
и предотвратява образуването на нови
• стимулира синтеза на колаген и еластин,
осигурявайки правилно напрежение и
еластичност на кожата
• влияе на оптималната хидратация на
кожата
• улеснява проникването на активните
съставки в по-дълбоки слоеве
• стимулира обмена на микроелементи
вътре в кожата, допринасяйки за нейното
интензивно подхранване
• възстановява естествения блясък и
жизненост на кожата
• активира естествената имунна система
на кожата, повишавайки нейната
устойчивост на вредното въздействие на
външни фактори
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β-GLUCAN ACTIVE

Бета глюкан актив представлява категория продукти за грижа за кожата, които са създадени на
база иновативна и натурална съставка – бета глюкан от овес, наскоро открит от учените. Тази
универсална козметика се препоръчва както за жени, така и за мъже, независимо от тяхната
възраст. Ефектът е изумителен.
РЕГЕНЕРИРАЩ И ПОДХРАНВАЩ
КРЕМ ЗА РЪЦЕ
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

Създаден да отговаря на нуждите на пресушената, много суха кожа на
ръцете, изложена на вредни външни фактори. Интензивно подхранва и
изглажда кожата на ръцете, подобрява състоянието на ноктите, като им
осигурява здрав и добре поддържан вид.

` формула на базата на: бета-глюкан, оризово масло, рициново
масло, алантоин

50 ml | 513007

10,90 EUR
218,00 EUR / 1 l

СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ
FACE SERUM

Препоръчва се за редовна употреба вместо крем, особено сутрин и
вечер, както и локално върху части от лицето и тялото, които изискват
специално третиране.

` модерен козметичен препарат с интензивно действие
` препоръчва се за чувствителна, уморена и изсушена кожа
` за всички типове кожа
30 ml | 513002

19,90 EUR
663,33 EUR / 1 l

ЕМУЛСИЯ ЗА ДЕМАКИАЖ 3 В 1

ЕФИКАСНОСТТА
НА БЕТА
ГЛЮКАНА Е
ПОТВЪРДЕНА ОТ
МНОГОБРОЙНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ:

• осигурява на кожата
оптимална хидратация
• стимулира
производството на
колаген, като по този
начин има подмладяващи
и забавящи стареенето
свойства
• регенерира сухата
кожа, успокоява
раздразненията, улеснява
оздравителните процеси
• стяга и прави кожата поеластична и гладка
• има естествен фактор
на защита срещу
ултравиолетовите лъчи

ХИДРАТИРАЩ БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
MOISTURISING BODY BALM

Хидратира и подхранва кожата, като й придава стегнатост и еластичност.

` с триглицериди от каприлова и капринова киселина, които укрепват

епидермалната липидна бариера, деликатно омазняват и предотвратяват
загубата на вода

` за всички типове кожа
300 ml | 513008

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Изключително мека формула с лека консистенция. Идеално премахва
грима, включително водоустойчивия, идеално почиства мръсотията и
тонизира кожата на лицето, оставяйки го гладко и хидратирано.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН БАЛСАМ ЗА ТЯЛО

` силата на съставките: бета глюкан от овес, пантенол, олио от

Съдържа уникалния комплекс Anticellulite Forte, който моделира фигурата и укрепва
тъканите. При редовна употреа постепенно намалява т.нар. портокалова кожа.

сладки бадеми, витамин Е, цветна вода от хамамелис, розова вода
от дамаска роза

` без отмиване  
200 ml | 513001

10,90 EUR
54,50 EUR / 1 l

ANTICELLULITE BODY BALM

` видимо отслабва бедрата, ханша, седалището и коремната област
` с екстракт от билката Centella asiatica, която стимулира производството на

колаген и еластин, възстановявайки правилната плътност и еластичност на
кожата и предотвратявайки образуването на стрии

300 ml | 513009

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l
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ПАРФЮМИРАНА
КОЗМЕТИКА

НОВИ ПРОДУКТИ

Ексклузивна серия козметични препарати за грижа с аромати, които идеално си
хармонизират с най-популярните парфюми Federico Mahora.

НОВИ ПРОДУКТИ

COMING
SOON
ПАРФЮМЕН БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
PERFUMED BODY BALM

Обгръща кожата с роса от най-красивия парфюм. Съдържа
хидратиращи и силно регенериращи съставки.

` с витамини Е, В5 и алантоин
АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:

ПАРФЮМЕН ДУШ ГЕЛ  
PERFUMED SHOWER GEL

Перфектно почиства тялото, оставяйки върху него аромата на найкрасивия парфюм.

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:

52 (507052), 134 (507134), 199 (507199), 472 (507472), 473
(507473), 815 (507815), 823 (507823)

18 (506018), 20 (506020), 33 (506033),
81 (506081), 173 (506173), 366 (506366),
489 (506489), 809 (506809)

UNISEX:

UNISEX:

300 ml

300 ml

33,00 EUR / 1 l

33,00 EUR / 1 l

`
` съдържа пантенол с овлажняващи и регенериращи свойства

900 (507900), 910 (507910), 913 (507913)

АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:

9,90 EUR

глези сетивата с копринената си консистенция

18 (507018), 20 (507020), 33 (507033), 81 (507081),
171 (507171), 173 (507173), 366 (507366), 489 (507489),
809 (507809)

900 (506900)

9,90 EUR

COMING
SOON
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ПАРФЮМНА
КОЗМЕТИКА

NOWY
НОВZAPACH
АРОМАТ
ПАРФЮМИРАНА МЪГЛА ЗА ТЯЛО
PERFUMED BODY MIST

Действа като морски бриз като осигурява незабавен освежаващ ефект. Оставя великолепен
PURE аромат върху кожата.

` съдържа отличен емолиент - диспергирано във вода кокосово масло с грижовен ефект
` идеална за горещи дни като алтернатива на парфюмите

НОВИ ПРОДУКТИ

НАЛИЧНИ АРОМАТИ:

18 (521018), 20 (521020), 372 (521372), 489 (521489)
150 ml

15,90 EUR
106,00 EUR / 1 l

ПАРФЮМЕН РОЛ-ОН ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ  
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Благодарение на комбинация от вещества против изпотяване и ароматна композиция,
осигурява усещане за комфорт и свежест.

` елиминира резултатите от прекомерно изпотяване
` не оставя петна по дрехите
` не съдържат алкохол
` широка гама от аромати
АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ: 18 (508018), 20 (508020), 33 (508033), 81 (508081),

173 (508173)

АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ: 52 (508052), 134 (508134), 199 (508199), 472 (508472),

473 (508473)
50 ml

6,90 EUR
138,00 EUR / 1 l

ПАРФЮМИРАН СПРЕЙ ЗА ТЯЛО

БЕЗАРОМАТЕН РОЛ-ОН УНИСЕКС

PERFUMED BODY SPRAY

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

FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Универсалният рол-он може да се комбинира с всеки парфюм. Осигурява
дълготрайна защита срещу неприятните миризми.

` ухае като най-красивите композиции PURE ROYAL
АРОМАТИ ЗА ЖЕНИ:

366 (523366), 809 (523809)
АРОМАТИ ЗА МЪЖЕ:

199 (523199)

АРОМАТИ УНИСЕКС:

900 (523900), 910 (523910), 913 (523913)

150 ml

16,90 EUR
112,67 EUR / 1 l

` за жени и мъже
` не остава петна по дрехите
` не съдържа алкохол
50 ml | 508000

6,90 EUR
138,00 EUR / 1 l
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REFRESHING
COLLECTION

Без раздразнения, врастнали косми или усещане за прекалено изсушена кожа – погрижете се за
кожата си по време на и след бръснене.

АФТЪРШЕЙВ   
AFTERSHAVE

Афтършейв с интензивен аромат, който е страхотен
завършек на перфектното бръснене. С охлаждащ
ментол, който приятно освежава и алантоин, който
успокоява раздразненията.

` с алантоин, който успокоява кожата и

елиминира усещането за стегната кожа

НАЛИЧНИ АРОМАТИ:

52 (509052), 134 (509134), 199 (509199)
100 ml

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 l

БАЛСАМ ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ
AFTERSHAVE BALM

Съдържа съставки, които успокояват и хидратират
кожата на лицето, която е раздразнена след
бръснене, попива лесно, оставяйки усещане за
комфорт през деня.

` с подхранващо масло от макадамия
` с регенериращ пантенол
НАЛИЧНИ АРОМАТИ:

52 (510052), 134 (510134), 199 (510199)
50 ml

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

ПЯНА ЗА БРЪСНЕНЕ
SHAVING FOAM

ПЯНА ЗА БРЪСНЕНЕ ЗА ЖЕНИ
SHAVING FOAM FOR WOMEN
Създадена специално за нежната женствена кожа. Оставя я мека и приятна на допир. Ефективно
омекотява космите за точно и удобно бръснене.

` обогатена с алантоин, който перфектно успокоява и намалява риска от зачервяване
` формулата е идеална както за краката, така и за деликатната зона на подмишниците или бикини
` прекрасен аромат на парфюм PURE 18
250 ml | 516018

7,90 EUR
31,60 PLN / 1 l

Подходящата консистенция на кремообразната пяна
ефективно омекотява кожата, което прави процеса
на бръснене по-лесен. Перфектно овлажнява
и помага за успокояване на зачервяванията и
раздразненията, причинени от бръсненето.

` осигурява точно и удобно бръснене
` с освежаващ екстракт от мента
` с ободряващ аромат на PURE 134 парфюм
250 ml | 516134

7,90 EUR
31,60 EUR / 1
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HELLO HONEY

HELLO HONEY MANUKA

Черпейки от богатството на природата, избрахме най-доброто от меда – самият екстракт – и
го комбинирахме с подхранващи съставки, за да се наслаждавате на сладката му грижа всеки
ден.

НОВ ПРОДУКТ
МЕДЕН ЦАР
Медът от манука се счита за най-здравословния в света - нищо чудно, той е истинско богатство от витамини,
минерали, захари и флавоноиди, които имат благоприятен ефект както върху тялото, така и върху кожата хидратира, изглажда, успокоява и ревитализира. Той е уникален не само заради свойствата си, но и поради метода
за получаване. Тази ценна съставка се намира в нектара и прашеца на цветовете на чаеното дърво, растящи
изключително в Нова Зеландия.

99%

96%

ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ
СЪСТАВКИ

ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ
СЪСТАВКИ

НЕКТАР ЗА ТЯЛО

ЗАХАРЕН ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО

ПУДИНГ ЗА ТЯЛО

ЕСТЕСТВЕН ЗАХАРЕН ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО

ЕСТЕСТВЕН ПУДИНГ ЗА ТЯЛО

Мека и ароматна кожа благодарение на
нежен флуид с деликатна хидратираща
консистенция. Нектарът почиства и
подхранва кожата.

Старателно почиства, изглажда и интензивно
омазнява кожата. Възстановява мекотата и
еластичността й.

Дълготрайна и интензивна хидратация и
сатенена мекота. Чудесно ароматно масло
с изключително пухкава консистенция.
Нанася се приятно и попива бързо.

Доза мед с витамини и масла за матова кожа без
блясък. Благодарение на витамин Е, както и на соевото
и слънчогледово масло действа против стареенето на
кожата. Съдържа масло карите, което перфектно регенерира
увредения епидермис и го предпазва от вредни външни
фактори.

Ежедневен коктейл от съставки за Вашия младежки вид.
Съдържа личи, кокосово масло и кофеин, които забавят
процесите на стареене на кожата, както и масло карите
за нейната регенерация и хидратация. Благодарение на
алантоина и пантенола омекотява епидермиса и успокоява
раздразненията, ускорявайки неговата регенерация.

` почиства, озарява и подмладява кожата
` с бадемово масло за предотвратяване на появата на

` хидратира и тонизира кожата, възстановявайки

NECTAR BODY WASH

` с екстракт от мед, млечна киселина
и алантоин, които перфектно
хидратират тялото   

` с екстракти от бодлива смокиня,
обикновена круша и маракуя

220 ml | 515005

6,90 EUR
31,36 EUR / 1 l

SUGAR BODY SCRUB

` с арганово масло, което защитава

кожата от изсушаване, подобрява
еластичността и забавя процесите на
стареене   

` с масло от сладки бадеми с укрепващи
свойства, богато на магнезий, калий,
цинк и витамини: E, PP и група B

150 ml | 515003

10,90 EUR
72,67 EUR / 1 l

BODY PUDDING

` с масло от сладки бадеми и екстракт
от мед, които осигуряват перфектна
хидратация   

` с масло от шеа, което подхранва
кожата

130 ml | 515004

10,90 EUR
83,85 EUR / 1 l

NATURAL SUGAR BODY SCRUB

стрии

NATURAL BODY PUDDING

младежкия й вид

` употребявайте 1-2 пъти седмично

` маслото от авокадо подобрява тонуса на кожата
` употребявайте сутрин и вечер

200 ml | 515006

200 ml | 515007

139,50 EUR / 1 l

139,50 EUR / 1 l

27,90 EUR

27,90 EUR
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ALOE VERA
Алое Вера съдържа голямо количество витамини А, В, С и Е, както и минерали като цинк, селен
и мед. Не е учудващо, че се използва в медицината и козметиката в продължение на векове. Ние
също оценяваме ценните му свойства, като създаваме нашата серия продукти ALOE VERA.

НОВА
ФОРМУЛА

ПЯНА ЗА ИЗМИВАНЕ
НА ЛИЦЕ
FACIAL CLEANSING FOAM

Мека, но ефективна и богата на
овлажняващи съставки. Измива
грима и премахва замърсяванията,
освежава и успокоява кожата.

` много ефективна (една доза
= едно измиване)

` идеална за ежедневна грижа
150 ml | 514009

8,90 EUR
59,33 EUR / 1 l

НОВА
ФОРМУЛА

ТОНИК ЗА ЛИЦЕ

ГЕЛ-КРЕМ ЗА ЛИЦЕ   ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ ЗА ЛИЦЕ
FACIAL GEL-CREAM

ENZYMATIC FACIAL PEELING

Възстановява нормалното
pH на кожата и осигурява
правилно ниво на хидратация.
Под формата на деликатен
спрей.

Попива моментално.
Интензивно овлажнява,
подхранва и успокоява
кожата. Придава й кадифена
мекота и свеж здравословен
вид.

Чудесна алтернатива на традиционните
механични пилинги. Почиства и изглажда
кожата, оставяйки я освежена и сияйна. Съдържа
екстракт от ананас, богат на бромелаин ензим, който ексфолира мъртвите клетки на
епидермиса и изравнява колорита на кожата.

` изключително лека

` регенерира и успокоява благодарение на

` идеален за грим

` с глицерин, осигуряващ адекватно ниво на

` копринена консистенция
` съдържа екстракти от боровинки и касис със

50 ml | 514008

` идеален за всеки тип кожа, също за суха и

` масло от авокадо и масло карите, които подхранват

FACIAL TONER

` с удобен пулверизатор
` безалкохолен продукт
150 ml | 514003

8,90 EUR
59,33 EUR / 1 l

формула

8,90 EUR
178,00 EUR / 1 l

алое и алантоин
хидратация

дехидратирана

50 ml | 514006

8,90 EUR
178,00 EUR / 1

БОГАТА РЕВИТАЛИЗИРАЩА МАСКА
ЗА ЛИЦЕ
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

С нейна помощ кожата става гладка и еластична,
възвръща своя блясък и свеж вид. Съдържа алое вера,
хиалуронова киселина и глицерин, които осигуряват
дълготрайна хидратация и забавят процесите на
стареене.

стягащ и тонизиращ ефект

кожата и укрепват нейния хидро-липиден слой

МАСКА ЗА ЛИЦЕ PEEL-OFF

ИНТИМЕН ГЕЛ

Нежно ексфолира мъртвата кожа,
перфектно почиства и стяга порите.
Предпазва кожата от лъщене и осигурява
мекота, еластичност и чувство на приятно
освежаване.

Нежно почиства и осигурява чувство на
чистота и свежест. Подсилва естествената
защита и възстановява правилните нива на pH.

` с успокояващ екстракт от жасмин

` с хигиенична помпа

PEEL-OFF FACIAL MASK

и екстракт от кората на Enantia
chlorantha, който регулира себумната
секреция.

` за нормална, комбинирана и мазна
кожа.

` идеална за всеки тип кожа, също за суха и

50 ml | 514002

50 ml | 514007

158,00 EUR / 1 l

дехидратирана

8,90 EUR
178,00 EUR / 1 l

7,90 EUR

INTIMATE HYGIENE WASH

` успокоява раздразненията, хидратира и
намалява риска от инфекции

200 ml | 514005

7,90 EUR
39,50 EUR / 1 l
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COMPLETE CARE
Какво трябва да направите, за да изглеждате невероятно всеки ден? Нашата рецепта е проста. Да
имате добре поддържана и хидратирана кожа. Благодарение на продуктите за красота COMPLETE
CARE грижите за кожата на лицето, ръцете и тялото са лесни и приятни.
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ДУШ ГЕЛ ЗА ЦЯЛОСТНА ГРИЖА
COMPLETE CARE SHOWER GEL

Перфектно почиства тялото, оставяйки усещане за мекота. Подходящ за всички типове кожа и за деца от
3-годишна възраст. Съдържа бадемово олио, което предпазва кожата от дехидратация, овлажнява я и я изглажда
интензивно.

` гел, образуващ пяна, включващ нежни почистващи препарати
` с пантенол и алантоин, които притежават успокояващо действие
250 ml | 501002

НОВ ПРОДУКТ
АНТИБАКТЕРИАЛЕН ГЕЛ
ЗА ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕ
CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL

Предотвратява разпространението на бактерии по повърхността
на кожата, като помага за нейната защита. Съдържа екстракт от
алое вера и пантенол с грижовен ефект.

8,90 EUR
35,60 EUR / 1 l

КРЕМ ЗА ЦЯЛОСТНА ГРИЖА
COMPLETE CARE CREAM

Със своята лека, деликатна формула, той е подходящ и за чувствителна кожа, и за деца над 3-годишна възраст.
Оставя лек защитен слой. Със съставки, които оптимално хидратират и омекотяват кожата на лицето, тялото и
ръцете.

` почиства ръцете без използването на вода
` идеален е извън дома - на път, на работа, на разходка

` съдържа масла от кокос и авокадо, които укрепват защитната бариера на кожата  
` с пантенол и алантоин, които успокояват и имат противовъзпалителни свойства  
` комплекс от витамини С и Е, които забавят процесите на стареене

50 ml | 501022

30 ml | 501001

198,00 EUR / 1 l

296,67 EUR / 1 l

9,90 EUR

8,90 EUR
МАЛЪК КРЕМ, ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ
Този козметичен продукт следва да бъде винаги с вас. Идеален е за път,
защото е толкова малък, че може да се побере дори в много малка чанта.

САПУН
SOAP BAR

Образува перфектна пяна, почиствайки отлично цялото
тяло. Съдържа ценно масло от авокадо, богато на витамини,
ненаситени мастни киселини и аминокиселини.

` с приятен, нежен аромат
` с овлажняващ глицерин и подхранващо масло карите
` със зехтин, който оставя кожата копринено мека и гладка
` не съдържа багрила
100 g | 501021

4,90 EUR
4,90 EUR / 100 g

ДЪЛБОКО ХИДРАТИРАЩ ЛОСИОН ЗА ТЯЛО
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

Богатата формула на лосиона, която включва бадемово олио, кокосово масло, пантенол, алантоин и бизаболол,
прави кожата дълбоко хисратирана, еластична и подхранена. Перфектно изглажда грапавия и сух епидермис,
оставяйки го мек и гладък.

` благодарение на внимателно подбраната формула, той омекотява кожата, осигурявайки незабавно
усещане за комфорт и хидратация

` има успокояващ и облекчаващ ефект и предпазва кожата от дехидратация
250 ml | 501003

8,90 EUR
35,60 EUR / 1 l
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COMPLETE CARE

УЛТРА ХИДРАТИРАЩА ГРИЖА
Уреята е една от ключовите съставки на NMF - естествен овлажняващ фактор в кожата - и отличен хидратант, т.е.
задържащо вода вещество, чието съдържание намалява с възрастта в човешкото тяло.Високата 10% концентрация
на урея има и кератолитичен ефект - подпомага ексфолирането на роговия слой, омекотяването и изглаждането му
и увеличаване на неговата пропускливост, което улеснява усвояването на други активни вещества, съдържащи се в
козметичния препарат. Можете да ходите с увереност с такива хидратирани и гладки крака.

НОВА
ФОРМУЛА

ОСВЕЖАВАЩ СПРЕЙ ПРОТИВ
ИЗПОТЯВАНЕ ЗА КРАКА

УЛТРА ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА
КРАКА

ОМЕКОТЯВАЩ СКРАБ ЗА
КРАКА

Разработен на базата на освежаващо масло
от лимонова трева. Той помага да се грижим
за кожата, която е изложена на бактерии и
гъбички. Отличен за ежедневна употреба.

Силно хидратира дори много сухата кожа
на краката. Благодарение на омекотяващите
и изглаждащи съставки, той е перфектен
съюзник в грижата за кожата при напукани
пети. Ако се използва системно, той намалява
сгъстения епидермис.

Той ефективно премахва мазолестата кожа.
Благодарение на съдържанието на алантоин
и глицерин, той видимо изглажда и омекотява
грубата и суха кожа на краката. Маслото от
шеа и витамин Е, с техните овлажняващи
качества, ще придадат здрав вид на краката.

` с високо съдържание на урея
` с подхранващ пчелен восък, масло от

` разработени на базата на ексфолиращи,

` прави кожата на краката мека и гъвкава

` с освежаващ и релаксиращ екстракт от

` оставя деликатен защитен филм, предотвратяващ изсъхването

` не съдържа алкохол
` подходящ за вегетарианци

100 ml | 501004

150 ml | 501019

75 ml | 501020

7,90 EUR

75 ml | 501017

ИЗГЛАЖДАЩ ПИЛИНГ ЗА РЪЦЕ

ПОДХРАНВАЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ

Третирайте кожата на ръцете си до изглаждаща терапия, правейки я
изключително мека, хидратирана и по-устойчива. Благодарение на
вулканичния перлит и ореховата черупка на прах, нашият пилинг леко
ексфолира мъртвата кожа, стимулирайки обновяването.

Благодарение на богатата формула, видимо подобрява състоянието
на ръцете. Синергичната комбинация от урея и глицерин осигурява
дълготрайна и интензивна хидратация. Съдържащите се в крема
масло от сладък бадем и масло карите имат отлични подхранващи,
регенериращи и омазняващи свойства.

SMOOTHING HAND PEELING

` перфектно изглажда дори най-сухата и най-напукана кожа
` идеално подготвя кожата на ръцете за по-нататъшни процедури
за разкрасяване

` с пантенол, алантоин и триглицериди с успокояващи свойства
100 ml | 501005

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

NOURISHING HAND CREAM

` добре се нанася
` с пантенол и алантоин, които притежават успокояват напуканата
кожа

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

REFRESHING ANTIPERSPIRANT
FOOT SPRAY

` намалява изпотяването
` предотвратява неприятния аромат
` осигурява дълготрайно усещане за
свежест

7,90 EUR
52,67 EUR / 1 l

ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

шеа и масло от макадамия
отново

105,33 EUR / 1

SOFTENING FOOT SCRUB

естествени гранули от кайсиеви ядки,
орехови и бадемови черупки
мента на дива вода

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l
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Нищо не може да допълни естествената ви красота толкова съвършено, колкото здравата и
сияйна коса. За да я поддържате във възможно най-добро състояние, използвайте продукти,
специално съобразени с нейните нужди. С шампоани от линията COMPLETE CARE можете лесно
да се грижите за косата си, като й осигурите най-висококачествените хранителни вещества.

ШАМПОАН ЗА ОБЕМ
VOLUME SHAMPOO

Придава пухкавост на косата и визуално
увеличава обема й. Внимателно подбраният
състав включва, наред с другото пантенол,
който подобрява хидратацията на косата,
и производно на пшеничните протеини съставка, която й придава мекота.

` ценните растителни екстракти почистват
и успокояват кожата на главата

` активните съставки противодействат

на статичното електричество на косата,
улесняват разресването и й придават
изключителна лекота

230 ml | 501010

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ШАМПОАН ЗА СУХА И
УВРЕДЕНА КОСА

БАЛСАМ ЗА СУХА И
УВРЕДЕНА КОСА

Създаден специално за коса, която се нуждае
от интензивно регенериране. Перфектно
подбраните съставки, като екстракт от листа
от алое вера, глицерол и натриев хиалуронат,
отлично овлажняват косата. Специално
разработената формула прави лесно
разресването, предотвратява цъфтежа на
краищата и намалява късането.

Уникалната формула подпомага
възстановяването дори на най-увредената
коса, което й придава красив, здрав вид.
Благодарение на кремообразната си формула,
богата на активни съставки като пантенол и
натриев хиалуронат, тя дълбоко овлажнява
и регенерира косата, предпазвайки я от
изсушаване.

` бързо и интензивно възстановяване на

` изключителното качество на масло от

` уникалната комбинация от активни

` изплаква се с вода
` за по-добри резултати, препоръчваме

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

косата, увредена от боядисване, сушене
или изправяне
съставки прави косата ви изключително
мека, гладка и гъвкава

230 ml | 501012

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

шеа интензивно подхранва косата, прави я
гладка и лъскава

употребата в комбинация с шампоана ни
за суха и увредена коса

180 ml | 501015

5,90 EUR
32,78 EUR / 1 l

ШАМПОАН ЗА БОЯДИСАНА
КОСА

ШАМПОАН ПРОТИВ
ПЪРХОТ

Интензивен и дълбок цвят за невероятно
дълго време. Шампоанът перфектно
подхранва косата ви, като същевременно
предпазва от изсушаване. Екстрактът от
гинко, който се съдържа в него, укрепва
косата, докато UV филтърът помага да
се предпази от негативните ефекти от
слънчевата светлина, като например
избледняване на цвета.

Невероятните следи от пърхот върху
дрехите ви са нещо от миналото. Когато
се използва редовно, благодарение на
специализираните активни съставки, като
цинков пиритион, този шампоан успокоява
дразненето и възстановява естествения
баланс на скалпа.

COLORED HAIR SHAMPOO

` съдържа млечни протеини, които

правят косата ви изключително мека
на пипане и лесна за стилизиране

` придава сияен и здрав вид на косата
230 ml | 501013

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

` съдържа минерали от Мъртво

море, които дълбоко подхранват
и реминерализират косата, като й
придават сила, мекота и блясък

` подходящ за ежедневна грижа
230 ml | 501014

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

ШАМПОАН ЗА МЪЖЕ
MEN’S SHAMPOO

Предназначен за ежедневна грижа за
скалпа и косата. Съдържа кератин и
коприна, които укрепват и регенерират
естествената структура на косъма, като
създават деликатен слой на повърхността,
за да се предпазва от негативните ефекти
на външни фактори.

` съставките като пантенол и

арганово масло, богато на витамин
Е, подхранват косата перфектно и
предотвратяват изсушаването

230 ml | 501011

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

68

69

COMPLETE CARE
За да помогнем да се уверите, че вашата усмивка винаги е лъчезарна и ослепителна, ние
създадохме високо специализирани продукти за ежедневна грижа за устата. Благодарение
на перфектно подбраните активни съставки, ще се насладите на красиви, бели зъби и здрави
венци.

ЕФЕКТИВНО
НАМАЛЯВА
ДИСКОМФОРТА ОТ
ПРИЕМАНЕТО НА
ТОПЛИ И СТУДЕНИ
ХРАНИ

ВЪЗСТАНОВЯВА
ЕСТЕСТВЕНАТА
БЕЛОТА НА ВАШИТЕ
ЗЪБИ ЗА ПО-МАЛКО
ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ

3В1

УНИКАЛНА
ПРОЗРАЧНА
ФОРМУЛА БЕЗ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОЦВЕТЯВАНЕ И
СПИРТ

ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ
ЗА ЗДРАВИ ВЕНЦИ
ОЩЕ ДНЕС:
УСПОКОЯВА,
ВЪЗСТАНОВЯВА,
ПРЕДПАЗВА

ПАСТА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗЪБИ

ИЗБЕЛВАЩА ПАСТА ЗА ЗЪБИ

ЛЕКА МЕНТОВА ВОДА ЗА УСТА

ПАСТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ВЕНЦИТЕ

Намалява дискомфорта, свързан с откритите дентинови
каналчета. Това е идеалният отговор на проблема с
чувствителните зъби и венци.

Удивете околните с красива усмивка, която е изпълнена с
блясък. Благодарение на перфектно подбраните активни
съставки, за по-малко от две седмици, пастата за зъби
значително възстановява естествената белота на вашите зъби.

Благодарение на нейната високоспециализирана формула,
тази вода за уста добавя идеалното окончателно докосване в
ежедневната грижа за вашите зъби и венци. Тя ефективно третира
места, които са труднодостъпни за четката за зъби, което ви
помага да се грижите перфектно за вашата хигиена на устната
кухина. Мекият аромат на мента ви дава това чисто, свежо усещане
и дълготрайно освежаващо дишане. Перфектно създадената течна
формула не съдържа изкуствено оцветяване.

Благодарение на специализираната ни формула, разработена
от експерти, тази паста за зъби осигурява комплексна грижа за
хората с чувствителни венци.

SENSITIVE TOOTHPASTE

` подобрява комфорта по време на консумация на храни и
напитки

WHITENING TOOTHPASTE

` премахва оцветяването, причинено от консумацията на

някои определени хранителни продукти – като кафе или
чай – и пушене

` деликатната формула на пастата за зъби предпазва

чувствителните зъби, докато помага за заздравяването на
венците

` Богатата формула, която включва натриев флуорид,
действа ефективно да минерализира емайла, да го
укрепи и да намали риска от кариеси

` подходяща за възрастни
75 ml | 501006

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

`

подходяща за възрастни

MILD MINT MOUTHWASH

` предотвратява натрупването на плака – една от основните
причини за кариесите, заболяванията на венците и зъбния
камък

75 ml | 501008

` предоставя дълготраен свеж дъх
` не съдържа алкохол
` подходяща за възсратни

92,00 EUR / 1 l

500 ml | 501009

6,90 EUR

7,90 EUR
15,80 EUR / 1 l

GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

` тройно действие: успокоява раздразнените венци,

възстановява ги и ги предпазва от микро увреждане

` отлична в превенцията от заболявания на венците
` подходяща за възрастни
75 ml | 501007

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

ИЗРАЗЕТЕ СЕБЕ СИ

Гримът се използва още от древни времена, но ролите които играе, са толкова
различни и разнообразни, колкото самата женска форма. Понякога това ни помага
да подчертаем естествената си красота и да повишим самоувереността си, а
понякога ни позволява да създадем съвсем нов образ, отразяващ настроението
и положението, в което се намираме. Благодарение на фантастичната козметика
Federico Mahora, гримът ви ще бъде в крак с модата. Не се страхувайте да
експериментирате – играйте с цветовете и превърнете нанасянето на грим в забава.

Визуализациите на цветовете на козметичните продукти за грим са
само с илюстративна цел. Действителните нюанси може леко да се
различават от показаните на снимките. Това зависи от светлината,
качеството на печата и настройките на монитора.
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ЛИЦЕ
Безупречен тен, красиво подчертани скули ... Изглеждайте свежи и сияещи във всяка ситуация.

6 СТЪПКИ ЗА
ПЕРФЕКТНА КОЖА
СТЪПКА 1
База
• удължава дълготрайността
на грима
СТЪПКА 2
Фон дьо тен
• изглажда тена на кожата
• видимо подобрява
състоянието на кожата

СТЪПКА 6
Хайлайтър
• придава на кожата
младежки блясък

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
БАЗА ЗА ГРИМ SPF 30

СИЛИКОНОВА БАЗА
SILICONE BASE

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Удължава живота на грима. Матира и
осигурява свеж вид за дълго време.
Мигновено изглажда кожата и прикрива
фините бръчици и разширените пори.
D LY

Кремообразната емулсия с бежов оттенък
придава на кожата красив, здрав вид и нежно
изравнява цвета. Перфектно изглажда кожата,
като същевременно подкрепя защитата срещу
вредното въздействие на UV лъчите.

` изключително лека формула
` не се натрупва в бръчките, не натоварва,
нито изсушава кожата

`

обогатена с вода от лайка и екстракти от
алое и невен

EN

СТЪПКА 5
Бронзант
• моделира овала на лицето

МАТИРА И ПРИКРИВА
НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА

RI

СТЪПКА 4
Пудра
• придава матов завършек
• фиксира грима

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОД ГРИМА ИЛИ КАТО
САМОСТОЯТЕЛЕН КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

VEG A

N

F

49,67 EUR / 100 ml

имат антиоксидантни свойства

` препоръчва се за кожа, нуждаеща

се от матиране и със склонност към
лъщене

11,90 EUR

30 ml | 601312

14,90 EUR

` с комплекс витамини С и Е, които

15 ml | 601301

` прекрасен аромат

79,33 EUR / 100 ml

А
Щ
ИТА

СТЪПКА 3
Коректор
• прикрива
несъвършенствата на
кожата

С И ЛН А

З
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ФОН ДЬО ТЕН ИДЕАЛНО ПОКРИТИЕ
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Осигурява полуматово покритие и перфектен външен вид без ефекта на
маска за невероятно дълго време. Благодарение на своята лека и копринена
консистенция, продуктът се нанася прецизно. Съдържа ценни витамини В3 и Е.

` устойчив на влага
` прикрива всички несъвършенства
` перфектно изравнява тена на кожата
` с висока степен на пигментация
` много ефективен - равномерно покрива и нежно матира след нанасяне
дори на тънък слой

30 ml

19,90 EUR
66,33 EUR / 100 ml

NUDE

601105

SOFT BEIGE

601106

OLIVE BEIGE

601107

КО
Р

16h

Е К ЦИ И

ИДЕАЛЕН ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

ДО 16 H БЕ

ДЪЛГОТРАЙНА ФОРМУЛА, УСТОЙЧИВА НА ВЛАГА
• идеален за горещи дни
• препоръчва се за физически активни хора
• позволява Ви да се насладите на перфектен външен вид дори

по време на тренировка

• идеален за т.нар страхотни излизания

З
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ЛИФТИНГ ФОН ДЬО ТЕН С ЕФЕКТ НА
ЗАМЪГЛЯВАНЕ
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Перфектно покрива несъвършенствата и изравнява цвета на кожата. Гарантира
безупречен, младежки и естествен вид без ефекта на маската. Благодарение
на своята лека, течна консистенция, се нанася перфектно.

` предотвратява лъщенето на кожата
` осигурява мек завършващ ефект
` незабавно осигурява видим повдигащ ефект
` подходящ за вегетарианци
30 ml

19,90 EUR
66,33 EUR / 100 ml

LIGHT NUDE

601204

CLASSIC BEIGE SATIN SAND

601205

601206

ИДЕАЛЕН ЗА ЗРЯЛА КОЖА

Ефектът blur, известен също като ефект на мекия фокус или мекия завършек, е добре
известен термин във фотографията. Позволява да изгладите всички остри контури
DŁUGOTRWAŁA FORMUŁA ODPORNA NA WILGOĆ
и да размажете изображението на снимката, така че лицето на модела да изглежда
• doskonały na upalne dni
безупречно
и идеално
гладко. Козметичната индустрия предоставя много подобни
• polecany
osobom aktywnym
fizycznie
ефекти.
Благодарение
на
съставките
съсtreningu
специфични оптични свойства, нашият фон
• pozwala cieszyć się perfekcyjnym wyglądem
nawet podczas
дьо
тен
създава
слой
върху
повърхността
на кожата, който равномерно отразява и
• idealny na tzw. wielkie wyjścia
разсейва светлината, маскирайки несъвършенствата на кожата.
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Ще освети челото ви

Оптично ще увеличи очите ви

Ще направи вашия поглед по-ярък
Ще подчертае скулите ви

Ще направи носа
ви по-тънък и по-хубав

КАК ДА НАНАСЯТЕ
ГРИМ, ИЗПОЛЗВАЙКИ
ТЕХНИКАТА СТРОБИНГ

Ще направи устните ви
по-плътни
Ще подчертае брадичката
и ще увеличи долната устна

БЛЕСТЯЩИ КАПКИ 3D LIQUID HIGHLIGHTER
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Те незабавно осветяват кожата и й придават допълнителен блясък. Копринена и
течна формула. Те не се размазват и не са тежки за кожата.

` гарантира феноменално свеж и сияен вид
` оптически подмладява кожата и елиминира признаците на умора
` идеален за техниката на стробинг грим
` да се използва на капки по различни части на лицето и тялото
` с формула, съдържаща масло от пшеничен зародиш и бетаин
` може да се нанася както под фон дьо тена, така и локално върху него, или да
се смесват непосредствено преди нанасяне

` с пипета за лесно дозиране
` подходящ за вегетарианци
10 ml | 601311

10,90 EUR
109,00 EUR / 100 g

ФИКСИРАЩ
СПРЕЙ ЗА ГРИМ
MAKE UP SETTING SPRAY

Създава невидим филтър, който защитава
грима. Не оставя чувство на лепкавост или
опъване.

` освежава и добавя сияен блясък през
деня

` под формата на лек, хидратиращ спрей
100 ml | 609003

8,90 EUR
89,00 EUR / 100 ml
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MIX & MATCH
Изберете, комбинирайте, заменете – благодарение на нашите магнитни палитри MIX & MATCH,
сега можете да създадете свой собствен набор от козметични продукти, които напълно ви
подхождат. Избирайте от нашата широка гама сенки за очи, пудри, ружове и хайлайтъри.

XXL ПАЛИТРА

XL ПАЛИТРА

XXL PALETTE

XL PALETTE

608121

608120

23,90 EUR

16,90 EUR
палитрата може да събере:

палитрата може да събере:

24 x

12 x

6x

16 x

8x

4x

КАК ДА СЪЗДАВАТЕ КОМПЛЕКТИ MIX & MATCH
СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

ИЗБЕРЕТЕ

КОМБИНИРАЙТЕ

РАЗМЕНЕТЕ

идеални калъфи за вас, съобразени с вашите
нужди

всякакви разкрасителни
продукти

ги, когато си поискате –
Експериментирайте със сенки и
играйте с подредбата на продуктите

пример

пример

сенки за очи

XL

голяма
ружове и
хайлайтъри

малка
XXL

пудри
пример

пример

ПАЛИТРИ
PALETTES

Идеални за тези, които обичат нещата да
бъдат практични и лесни за използване.
Те ще бъдат вашето място за всички
продукти, необходими за създаването на
перфектен грим и съхранение на всички
ваши идеи.

УДОБНО MАГНИТНО ЗАТВАРЯНЕ
ОТЛИЧНА КАКТО ЗА ПЪТУВАНЕ, ТАКА
И ЗА ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

ГОЛЯМА ПАЛИТРА

МАЛКА ПАЛИТРА

LARGE PALETTE

SMALL PALETTE

608102

608101

8,90 EUR

10,90 EUR
палитрата може да събере:

8x

4x

палитрата може да събере:

2x

4x

2x

1x
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MIX & MATCH
Пудрите MIX & MATCH са чудесен начин да фиксирате грима си. Осигуряват копринено
покритие и не запушват порите, позволявайки на кожата да диша. Освен това, всяка от тях
има уникални свойства, разработени за различни типове кожа. Изберете идеалната за Вас
пудра.

RADIANT GLOW
602018

` нежно изсветлява
кожата

` осигурява ефекта на
млада и свежа кожа

` придава на кожата
сияен и отпочинал
вид

GOLDEN TAN
602001

CINNAMON ROLL
602019

` съживява кожата
` осигурява ефекта на
естествен тен

` с изсветляващи
частици

БРОНЗИРАЩОИЗСВЕТЛЯВАЩА
ПУДРА

ПУДРА
POWDER

14 g

12,90 EUR
92,14 EUR / 100 g

ИЗСВЕТЛЯВАЩА
ПУДРА
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ХАЙЛАЙТЪР
HIGHLIGHTER

THE ONE

602102

Едно докосване на четката е достатъчно, за да
направи лицето сияйно и да блести с цялата
си яркост.

` релаксиращ ефект на кожата
` стилен грим
` разкрива естествения блясък на кожата
6,5 g

AFTERGLOW

602103

9,90 EUR
152,31 EUR / 100 g

РУЖ
BLUSH

COCKTAIL PEACH

602202

Благодарение на широката гама от тонове,
със сигурност ще намерите перфектния руж
за вас.

` енергизиращ ефект на кожата
` осигурява здрав тон на кожата
` нанася се много лесно
6,5 g

DESIRE

602203

8,90 EUR
136,92 EUR / 100 g

CHARISMA

602201

БРОКАТ

ИЗГЛЕЖДА СВЕЖО И МЛАДЕЖКИ
НА ВСЕКИ ТИП КОЖА
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MIX & MATCH

ОЧИ
Сенките трябва да отговарят на цвета на ирисите ви. Добре подбраните сенки ще извадят
естествената красота на очите ви и ще придадат на вашия вид съблазнително съвършенство.
Разберете как да изберете цветове, които са идеални за вас, и създайте завладяващ грим за очите.

DESERT GLOW LIMITED EDITION

ИЗБЕРЕТЕ СЕНКИ, КОИТО
ЩЕ БЪДАТ ПЕРФЕКТНИ ЗА ВАШИЯ ЦВЯТ НА ОЧИТЕ

MIRAGE

СИНИ ИЛИ СИВИ
•

•

контрастиращи сенки: нюанси на
кафяво, медно, бежово, златно,
оранжево, праскова, корал, лилаво,
розово
хармонизиращи сенки: нюанси на
сиво, синьо, тъмносиньо, оловно,
сребро

ЗЕЛЕНИ
•

контрастиращи сенки: нюанси на
виолетово, розово, лилаво, коралово

•

хармонизиращи сенки: нюанси
на зелено, бежово, златно, медно,
кафяво, сиво, оловно

ПЪСТРИ ИЛИ КАФЕВИ
•

•

контрастиращи сенки: нюанси
на тъмно синьо, синьо, зелено,
тюркоазено, виолетово, лилаво,
розово
хармонизиращи сенки: нюанси
на кафяво, бежово, медно, златно,
оранжево, коралово

(3 g) 606085

CAMEL

(3 g) 606084

CLEOPATRA

(3,5 g) 606083

PHARAOH

(3,5 g) 606082

MATTE EFFECT

FIRST LOVE

(3 g) 606012

ANONYMOUS
(2,8 g) 606022

NAUTICA
(2,5 g) 606017

CHERRY COLA
(3 g) 606006

PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

SATIN EFFECT

DOLCE VITA

GALAXY

(2,5 g) 606015 (2,8 g) 606010

COPPER GODDESS

(3 g) 606016

GLAMOUR WITH PARTICLES EFFECT

SHOWTIME

СЕНКИ ЗА ОЧИ

(2,5 g) 606009

EYESHADOW

2,5 g, 2,6 g, 2,8 g, 3 g, 3,5 g

5,90 EUR

SHINY EFFECT

236,00 EUR / 100 g
226,00 EUR / 100 g
210,71 EUR / 100 g
183,33 EUR / 100 g
168,57 EUR / 100 g

MOONDUST

(2,8 g) 606021

GOLDEN RULE

(2,5 g) 606011

LOVELY ORCHID

(2,6 g) 606074
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MIX & MATCH

КРЕАТИВ ЗА ВЕЖДИ
EYEBROW CREATOR

Очите са огледалото на душата, а веждите са
тяхната рамка. Ето защо е толкова важно те да
бъдат правилно нарисувани.

` подчертава цвета и формата на веждите
` дозира идеално количество сенки
` лесен за нанасяне
` удобен и компактен
607025

КРЕАТИВ ЗА ОКОЛООЧНА ЗОНА
EYE ZONE CREATOR

Това многофункционално устройство за нанасяне на
грим за очи ще ви позволи да създадете завладяващ вид.

` моментален и в същото време перфектен грим
` устойчив на влага
` ще се побере във всяка козметична чанта
` за многократна употреба: просто го измийте под

11,90 EUR

течаща вода, подсушете и използвайте отново

606066

10,90 EUR
ПРИДАВА НА ВЕЖДИТЕ
ВИ ПЕРФЕКТНА
ФОРМА

ИДЕАЛНО РАЗНАСЯ
СЕНКИТЕ ВЪРХУ
КЛЕПАЧА

ПОЗВОЛЯВА ДА
ОЧЕРТАЕТЕ ПРЕЦИЗНА
ЛИНИЯ

ПОДЧЕРТАВА ВЕЖДИТЕ
ВИ БЪРЗО
И ПРЕЦИЗНО

ДОСТАТЪЧЕН
ЗА ДО 150
НАНАСЯНИЯ

ПЪЛНИТЕЛ ЗА СЕНКИ ЗА ОЧИ

ПЪЛНИТЕЛ ЗА СЕНКИ ЗА
ВЕЖДИ

Кафяв блясък или лъскаво сребро? Или може би и двете
заедно? Изберете любимите си цветове сенки и ги
сложете в професионалния Eye Creator.

Благодарение на трите универсални нюанса
можете лесно да изберете цвят, който отговаря на
Вашата красота.

EYEBROW SHADOW REFILL

EYESHADOW REFILL

` осигурява натурален ефект
` красиво подчертава веждите
` много лесен за нанасяне
` оформя перфектно веждите

` в три модни нюанса
` дълготрайна формула
` много лесен за нанасяне
0,8 g

8,90 EUR

0,8 g

8,90 EUR

1112,50 EUR / 100 g

1112,50 EUR / 100 g

Перфектен за
брюнетки

ALMOST BLACK

607023

Идеален за жени
с кестенява коса

PURE BROWN

607024

Перфектен
за блондинки

LIGHT BROWN

607022

CREAMY FLASH

606060

SILVER SHINE

606063

TAUPE GLOW

606064
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КРЕМ-СЕНКИ ЗА ОЧИ
LONG-LASTING SPARKLE

Оставят завладяващ, интензивен блясък върху
клепачите. Благодарение на кремообразнопрахообразната си консистенция се нанася лесно и
не се натрупва в гънките на кожата.

ND

LONG-LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW

V EG AN F

RI

E

` изключително ефикасни и дълготрайни,
издържат през целия ден

` бързо се фиксират към клепачите, придавайки
им зашеметяващ блясък

` не лепнат и не се лющят
3,5 g

16,90 EUR
482,86 EUR / 100 g

ICE PALACE

606075

GOLDEN TREASURE

606076

ПОЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ С ГРИМА
НАНАСЯЙТЕ ПОСТЕПЕННО
ЦВЕТА, ПРИЛАГАЙКИ
СЛЕДВАЩИТЕ СЛОЕВЕ

COPPER GRACE

606077

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА
УДОБСТВОТО НА ПОЛЗВАНЕ
НАНЕСЕТЕ МАЛКО
КОЛИЧЕСТВО СЕНКИ С
ПРЪСТА СИ И ГО РАЗНЕСЕТЕ
ВЪРХУ КЛЕПАЧИТЕ СИ

607027

VIOLET VELVET

607028

METALLIC TEAL

607026

OCEAN REFLECTION

607004

607005

DARK BLUE
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DECADENCE BLACK
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ДЪЛГОТРАЕН АВТОМАТИЧЕН
МОЛИВ ЗА ОЧИ
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

ECRU IDEAL

607032

Търсите изразителен грим на очите с брилянтен,
дълготраен ефект? Ние направихме това възможно.
Моливът работи перфектно за дневния и вечерния
грим. Той очертава както дебели, така и тънки линии с
голяма точност.

` остава на лицето ви без да се размазва до 12 часа
` нанася се перфектно, благодарение на меката си
кадифена текстура

` функционалният автоматичен механизъм с
CLASSIC WHITE

607031

ДЪЛГОТРАЕН МОЛИВ ЗА ОЧИ КАЯЛ

вградено острие улеснява бързото и прецизно
използване

` широка гама от цветове – със сигурност ще
намерите точно това, което търсите.

` офталмологично тестван

LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL

Очаровайте другите с красивия си, смел поглед. Прокарайте молива по долната линия
на окото си, за да го увеличите и подчертаете визуално, като премахнете признаците на
умора.

0,31 g

` изключителна издръжливост – до 12 часа
` използвайте го, за да увеличите визуално очите си и да им придадете отпочинал,

2000,00 EUR / 100 g

6,60 EUR
ЧИ

В

ТО
Й

ЧИ

ВО
ДО
УС

ТО
Й
ВО
ДО
УС

0,33 g

В

свеж вид

` изключително издръжлив и устойчив на размазване
` предлага се с вграден практичен инструмент за наостряне
` офталмологично тестван

6,60 EUR

2000,00 EUR / 100 g

резултат: ПО-ГОЛЕМИ
ОЧИ, СВЕЖ ВИД

резултат: ДЪЛБОК,
ХИПНОТИЗИРАЩ
ПОГЛЕД
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НОВА ФОРМУЛА
И ПРЕЦИЗЕН
АПЛИКАТОР
BISTRE

607012

AUBURN

Съхранявайте

във вертикално положение с капачката надолу

607013

ИЗПОЛЗВАЙТЕ
БЛЕНДИРАЩА ГЪБА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА СТРАСТЕН
ОПУШЕН ГРИМ

АВТОМАТИЧЕН МОЛИВ ЗА
ВЕЖДИ

ДИАМАНТЕН
МОЛИВ ЗА ОЧИ

Подчертава формата на веждите и оптически
ги сгъстява.

С диамантен блясък, който ще добави
сияние към погледа ви.

` гарантира дълбок, дълготраен цвят и

` впечатляващ резултат
` водоустойчив

AUTOMATIC BROW PENCIL

естествен ефект

` с вградена острилка
0,31 g

6,90 EUR
2225,00 EUR / 100 g

DIAMOND EYE PENCIL

0,34 g | 607006 CRYSTAL BLACK

7,90 EUR
2323,53 EUR / 100 g

EYELINER

ТЕЧНА ОЧНА ЛИНИЯ

Интензивно черно и невероятна прецизност за
изразителен и флиртуващ грим на очите.

Красиво подчертава контура
на окото и оптически
сгъстява миглите, придавайки
изразителност на погледа.

BOTTLED EYELINER

` дълготраен ефект, без да е необходимо
коригиране на линията през деня

LIQUID EYELINER

` изследвана под наблюдението на

` страхотно решение за бърз,

` дерматологично тествана
` подходяща за вегани

` перфектно и лесно нанасяне

офталмолог

4 g | 607001 DEEP BLACK

11,90 EUR
297,50 EUR / 100 g

елегантен грим

1,1 ml | 607009 CARBON BLACK

8,90 EUR
809,09 EUR / 100 ml
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СПИРАЛА ЗА МИГЛИ
ЕКСПЕРТ

ВОДОУСТОЙЧИВА
СПИРАЛА ЗА ОБЕМ

Перфектен грим за очи, траещ до
12 часа без размазване и ронене.

Добавя невероятен обем на
миглите, докато перфектно
изработената четка позволява да
се нанесе равномерно от корена
до върха, увеличавайки ефекта
на обем. Летливият силикон,
включен в състава й, я прави
дълготрайна. Уверете се, че имате
красив, съблазнителен поглед с
едно мигване!

LASH EXPERT MASCARA

` максимално удължени и
съблазнително извити

` асиметричната гъвкава

четчица моделира и повдига
миглите с по-дългите
косъмчета и покрива и разделя
дори и най-фините мигли от
по-късите косъмчета

11 ml | 607105 GLAM BLACK

10,90 EUR
99,09 EUR / 100 ml

VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

` тя ефективно предпазва

вашите мигли от вода и влага

` подходящ за вегани
8 ml | 607108

12,90 EUR
161,25 EUR / 100 ml

ФЕНОМЕНАЛНА
СПИРАЛА ЗА МИГЛИ

СПИРАЛА ЗА МИГЛИ
3 СТЪПКИ

Подобрената формула и
изключително прецизната
четчица гарантират невероятен
резултат.

Иновационната формула
увеличава изумително обема
на миглите, гарантирайки им
необходимата хидратация.

` с иновативна съставка,

` 3 в 1: по-дълги, по-плътни, по-

PHENOMENAL MASCARA

подпомагаща растежа на
вашите мигли

` удължени, сгъстени, перфектно
разделени и извити мигли

` гъвкава мини четчица, която

перфектно подчертава дори и
най-късите и най-фини мигли

10 ml | 607104 INTENSE BLACK

9,90 EUR
99,00 EUR / 100 ml

3 STEP MASCARA

повдигнати мигли

` изключителната форма

на четчицата позволява
нанасянето на спиралата
от основата чак до върха на
миглите

8 ml | 607103 PERFECT BLACK

10,90 EUR
136,25 EUR / 100 ml
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ГОЛЯМ ОБЕМ
КОЛКОТО 13,5 МЛ

СЕРУМ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА
МИГЛИТЕ
EYELASH ENHANCING SERUM

Благодарение на биматопрост, активна съставка (найефективният стимулант за растеж на косъма), серумът
поддържа растежа на миглите, удебелява и видимо
подобрява на тяхното състояние. Подходящ при носене на
контактни лещи (преди употреба свалете лещите). Може
да се използва след химиотерапия, къна, върху удължени
и сгъстени мигли, постоянен грим.

ЛЕГЕНДАРНА СПИРАЛА
ЗА МИГЛИ FULL HD
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

` миглите стават по-дълги и по-гъсти
` подхранва и регенерира дори най-слабите косми

Благодарение на своята усъвършенствана формула, спиралата ще
направи вашите мигли изключително плътни, закачливо извити и
максимално дълги. Специално проектираната четка прецизно ще
раздели и ще подчертае всяка мигла, дори най-късата.

3 ml | 607107

25,90 EUR

` перфектно повдигнати и оптически плътни мигли след
първото нанасяне

` не образува бучки, не се лющи и не се размазва
` съдържа восъци, които подхранват миглите, подобрявайки

863,33 EUR / 100 ml

тяхното състояние

` благодарение на екстракта от орех и иновативния

хексапептид-1, дава фин ефект на оцветени мигли

13,5 ml | 607039

12,90 EUR
95,56 EUR /100 ml

МНОГОИЗМЕРЕН
FULL HD ЕФЕКТ
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УСТНИ
Деликатно подчертани или в силен, наситен цвят? Предоставяме Ви неограничен избор в
грима за устни.
ГЛАНЦ ЗА УСТНИ С ХИАЛУРОНОВА
КИСЕЛИНА LUSTRE EFFECT
LUSTRE EFFECT HYALURONIC LIP GLOSS

Съдържа хиалуронова киселина, която перфектно овлажнява
нежната кожа на устните, като ги прави меки и гладки. Лъскавите,
полупрозрачни нюанси осигуряват естествен ефект, което ги
прави подходящи за ежедневна употреба и специални поводи.

` оптически увеличава устните
` устните изглеждат чувствени и еластични
` когато се използва редовно, подобрява състоянието им
` с удобен и мек апликатор
` не лепне и приятно мирише
7 ml

12,90 EUR
184,29 EUR / 100 ml

МИГНОВЕНО, ЧУВСТВО НА
ИЗГЛАЖДАНЕ

ЕФЕКТ НА ВОДНО
ОГЛЕДАЛО

ГЛАНЦ ЗА УСТНИ С CHILI PLUMP EFFECT
PLUMP EFFECT CHILI LIP GLOSS

ЕФЕКТ НА ВОДНО
ОГЛЕДАЛО

ОСЛЕПИТЕЛНИ
ОТРАЖЕНИЯ

Благодарение на хилядите блестящи частици, оптически
увеличава устните, правейки ги невероятно примамливи.
Експресивните, модерни цветове им придават съблазнителен
външен вид, разкривайки сексуалната привлекателност на всяка
жена.

` с екстракт от люта чушка
` примамливо подчертава устните
` с удобен и мек апликатор
` не лепне и приятно мирише
7 ml
UNICORN DUST

604036

CLASSY LADY

604037

RASPBERRY KISS

604038

VERY CHERRY

604039

CANDY FLOSS

604040

GOLDEN SHINE

604041

12,90 EUR
184,29 EUR / 100 ml
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SANDSTORM

PASSIONATE FIRE

604042

604229

CARAVAN

AMAZING NUDE

SHADOW

SPLENDID MAGENTA

604043

604231

604045

604234

VIBRANT FUCHSIA

604224

SMOKED LYCHEE

604225

BLAZING CORAL

604220

ЧЕРВИЛО COLOR INTENSE
COLOR INTENSE LIPSTICK

То напълно покрива устните ви с интензивен матов цвят.
И е удоволствие да го прилагате, тъй като неговата
кремообразна текстура позволява изключително лесно
нанасяне. Подхранващото масло от семена от чиа, което
се съдържа в него, предпазва червилото от изсушаване на
устните ви, правейки ги много гладки и изкусителни.

CUTE PINK

604223

` гарантира копринено гладко матово покритие и

интензивен цвят, който остава дълго върху устните ви

RAVISHING ROSE

` с ценно масло от семена от чия
` благодарение на кремообразната си текстура, червилото
PLUM CHOCOLATE

604227

BURGUNDY WINE

604233

CARMINE BLISS

604230

SWEET CORAL

604228

PASSIONATE RED

259,52 EUR / 100 g

604226

10,90 EUR

CLASSIC RED

4,2 g

604232

не залепва по устните, като предоставя дълготраен
комфорт – дори няма да го усетите на устните си

604222

CLASSIC NUDE

604221
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HOT RED

MAUVE

CRIMSON

CREAMY

604014

604010

604009

604016

TAFFY

BLUSH

ROSE

VIOLET

604011

604017

CERISE

604012

604013

604015

CLARET

604018

ДЪЛГОТРАЙНО МАТОВО ТЕЧНО ЧЕРВИЛО
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Перфектно матово червило, което остава на устните в продължение на много часове.
Свръхлеката формула не само гарантира перфектно, интензивно матово покритие, но и не
натоварва устните, осигурявайки уникално усещане за комфорт. Освен това не ги изсушава
благодарение на ценните, естествени съставки като пчелен восък и масло от авокадо.
Лесното нанасяне и дълготрайният цвят без слепване, изсушаване или размазване ще Ви
накарат да заобичате това червило още от първото приложение.

` честото коригиране на грима остава в миналото – червилото остава на устните ви до 6
часа.

` уникалният състав осигурява интензивен, матов цвят, който, вместо да изсушава
устните ви, ги кара да се чувстват добре хидратирани

` благодарение на прецизния апликатор, копринената консистенция и приятен аромат,
гримирането на устните Ви ще бъде истинска радост

6 ml

11,90 EUR
198,33 EUR / 100 ml
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ДЕМАКИАЖ

РЪЦЕ

Перфектното почистване на кожата сутрин и преди лягане е рецептата за нейния здрав вид.
Не го забравяйте и дръжте винаги подръка подходящи продукти за демакиаж.

Знаете какво казват хората: вашите ръце са вашата визитка. Грижете се добре за тях!
Препоръчваме ежедневна грижа за кожичките и използването на заздравяващ балсам, по
този начин вашите лакирани нокти ще изглеждат винаги здрави и шик.

MILKY DREAM

TRENDY BEIGE

COPPER LUSTRE

GLAM BROWN

COTTON CANDY

PINK RAPTURE

LEGENDARY FUCHSIA

PASTEL HEATHER

TRENDY VIOLET

OCEAN IN THE SUN

STYLISH RED

POSH RED

603150

603146

603142

603103

603106

603143

603140

603136

603149

PEARLY RASPBERRY

603138

603104

METALLIC

КЪРПА ЗА ДЕМАКИАЖ
MAKEUP REMOVER TOWEL

Премахва изцяло дори водоустойчив грим
без употребата на козметични продукти.

` само я навлажнете с вода
` подходяща за всички типове кожа,
включително чувствителна кожа

608107

8,90 EUR

ДВУФАЗЕН ЛОСИОН ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА ГРИМ
2 PHASE MAKEUP REMOVER

Нежно и в същото време изключително
ефективно премахва грима на очите и
устните, също така е водоустойчива.

МИЦЕЛАРЕН ЛОСИОН

ЛАК ЗА НОКТИ С ГЕЛ ЕФЕКТ

MICELLAR LOTION

NAIL LACQUER GEL FINISH

Премахва грима и почиства кожата,
перфектно я подготвя за следваща грижа.

Ултра блестяща формула с гел ефект.

` осигурява наситен, дълготраен цвят и отлично

` създадена на основата на розова
вода от дамаска роза

` оставя кожата овлажнена, мека и

` перфектно освежава кожата

` хипоалергична

150 ml | 609002

гладка

150 ml | 609001

10,90 EUR
7,27 EUR / 100 ml

6,90 EUR
4,60 EUR / 100 ml

покритие още след първото нанасяне

` устойчив на лющене и надраскване и не губи
блясъка си

` с широка четка за нанасяне на лак
11 ml

8,20 EUR
80,91 EUR / 100 ml

603107

603144

MYSTERIOUS CLARET

603120
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КРЕМ ЗА КОЖИЧКИ И
НОКТИ

БАЛСАМ ЗА НОКТИ
8В1

CUTICLE & NAIL CREAM

NAIL CONDITIONER 8 IN 1

Добре поддържани кожички и красиви
здрави нокти, благодарение на ежедневна
грижа.

Многофункционален: интензивно
регенерира, заздравява, защитава,
осигурява гладкост, възстановява
блясъка, изсъхва бързо и има
дълготраен ефект.

` със заздравяващо арганово масло и
регенериращо масло от шеа

` хидратира, възстановява мекотата на

кожичките и гъвкавостта на нокътната
плочка

15 ml | 603003

5,90 EUR
39,33 EUR / 100 ml

` видимо подобрява състоянието и
вида на увредените нокти

` предотвратява чупенето,

цепенето и разслояването

10 ml | 603005

7,90 EUR

А НЕ Н А U
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79,00 EUR / 100 ml

Д
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МПА

7дни
БАЛСАМ ЗА НОКТИ С
КЕРАТИН

БЕ З Н У Ж

NAIL CONDITIONER WITH KERATIN

ХИБРИДЕН ТОП ЛАК
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Придава на боядисаните нокти ефекта на хибриден маникюр
без използването на UV лампа и невероятен блясък. Уникална
формула ефективно предпазва от излющване и изтъркване на
лака.

` без нужда от употреба на UV лампа
` подчертава интензивността на цвета
` удължава трайността на маникюра до 7 дни
` може да се премахне с всякакъв вид лакочистител
11 ml | 603152

6,90 EUR
62,73 EUR / 100 ml

Създаден за нокти, податливи на
разслояване.

` кератинът регенерира и

заздравява нокътната плочка и я
предпазва от увреждане

11 ml | 603006

7,90 EUR
71,82 EUR / 100 ml

ЗАЗДРАВИТЕЛ ЗА
НОКТИ
NAIL HARDENER

Диамантеният прах втвърдява и
заздравява ноктите, придавайки им
дълготраен блясък.

` отличен като основа за лак
10 ml | 603007

6,90 EUR
69,00 EUR / 100 ml
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АКСЕСОАРИ
Професионалните инструменти ви позволяват да създавате красив и професионален грим.
Затова ние подготвихме богата селекция от четки, както и други сензационни аксесоари.
1
ЧЕТКА ЗА ПУДРА № 402
POWDER BRUSH NO. 402

Подходяща за нанасяне и разпределяне както на
пресована, така и на прахообразна пудра.

` изработена от синтетичен материал
608402

26,20 EUR
2
ЧЕТКА ЗА ПЕРФЕКТНИ ЛИНИИ
& СЕНКИ № 408
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Идеална за прецизен грим на очите! Единият край ще ви
позволи перфектно да нанасяте сенки за очи върху клепачите,
а другият – да поставяте тънка линия сенки или очна линия
по горните или долните мигли. Нейната огъната ергономична
форма улеснява приложението на продукта.

` изработена от синтетичен материал
608408

14,00 EUR
3
ЧЕТКА КАБУКИ № 400
KABUKI BRUSH NO. 400

АЦЕТОНОВ ЛАКОЧИСТИТЕЛ
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Бързо и ефективно премахва лака. Съдържа
витамин Е, който хидратира ноктите, и
пантенол, който подобрява цялостното им
състояние.

` премахва дори най-издръжливия лак
` подобрява състоянието на ноктите
150 ml | 603009

5,90 EUR
39,33 EUR/1l

БЕЗАЦЕТОНОВ
ЛАКОЧИСТИТЕЛ

ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Не само премахва лака за нокти, но и,
т.к. съдържа рициново масло, хидратира
ноктите и спомага за поддържането на
доброто им състояние.

Идеална за бързо нанасяне
на прахообразна, пресована и
минерална пудра.

` изработена от синтетичен
материал

608400

26,20 EUR

` лесно се нанася
` аромат на ягода с ванилия
150 ml | 603008

5,90 EUR
39,33 EUR/1l

1

2

3
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ЪГЛОВА ЧЕТКА ЗА ВЕЖДИ № 404

МИНИ-ЧЕТКА ЗА СЕНКИ ЗА ОЧИ № 406

За нанасяне на козметика за вежди с формула на базата на
пудра, крем, гел или восък.

Перфектна за прецизно нанасяне на всички
типове сенки за очи.

` изработена от синтетичен материал

` изработена от синтетичен материал

608404

608406

ANGLED BROW BRUSH NO. 404

13,10 EUR

EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

10,50 EUR

ЧЕТКА ЗА СМЕСВАНЕ
НА СЕНКИ № 410

SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Добре проектираната й форма е идеална за
разпределяне на сенките за очи върху клепача.
Чудесно прелива цветовете на сенките и премахва
риска от грозни петна.

` изработена от синтетичен материал
608410

13,10 EUR

ЧЕТКА ЗА РУЖ № 405
BLUSH BRUSH NO. 405

Отлична за нанасяне на руж, пудра за контуриране и
озаряваща пудра.

` изработена от синтетичен материал
608405

ЧЕТКА ЗА ПУДРА ЗА ЛИЦЕ № 409

19,90 EUR

FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Перфектна за нанасяне на пудра. Тя нежно обгръща
лицето ви, за да ви помогне да постигнете естествен
завършек.

` изработена от синтетичен материал
608409

17,45 EUR
ЧЕТКА ЗА ЧЕРВИЛО № 407
LIPS BRUSH NO. 407

Позволява бързо и равномерно нанасяне на всяко
червило или гланц за устни с течна или кремообразна
текстура.

` изработена от синтетичен материал
608407

13,10 EUR

ПЛОСКА БРОНЗИРАЩА ЧЕТКА № 401
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Предназначена за нанасяне на бронзираща и озаряваща
пудра.

` изработена от синтетичен материал
608401

26,20 EUR
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НОВ ЦВЯТ

БЕЗЛАТЕКСОВА ГЪБИЧКА ЗА ГРИМ
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Помага за създаване на идеалния грим на лицето.
Идеална е за нанасяне на фон дьо тен и коректор.

` без латекс
` уникална, прецизна форма
608104

13,10 EUR
VERY HANDY SIZE:
24 x 22 x 18 cm

ЧЕТКА ЗА МАСКА ЗА ЛИЦЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН СПРЕЙ ЗА ЧЕТКИ

FACIAL MASK BRUSH

PROFESSIONAL BRUSH SPRAY

Осигурява правилна хигиена и бързо и точно
нанасяне на кремове за лице и маски с различна
консистенция. Тъй като е изработена от синтетични
влакна, тя не абсорбира големи количества продукт
и позволява да се прилага равномерно.

Мигновено подготвя четките за по-нататъшна употреба,
напр. ефективно премахване на остатъците от козметичните
продукти. Препоръчва се за козметични четки, изработени от
естествени и синтетични влакна.

` лесна за измиване и бързо съхнене
` плоската форма позволява лесно нанасяне и
смесване на маски

608003

6,90 EUR

` отлично почиства четките
` специалните съставки поддържат влакната на четките
в добро състояние и придават приятен аромат

100 ml | 608113

7,90 EUR
79,00 EUR/1l

КУФАРЧЕ ЗА ГРИМОВЕ
MAKEUP ARTIST CASE

КОЛАН ЗА ЧЕТКИ ЗА ГРИМ
MAKEUP BRUSH BELT

Има 28 джоба с различен размер за малки и големи четки,
както и за други аксесоари. Улеснява съхраняването на всички
инструменти за нанасяне на грим. Предназначен за носене на
кръста, предлага удобен достъп до аксесоарите в процеса на
нанасяне на грима.

` перфектен за професионалисти гримьори и за
начинаещи в областта на гримиране

` регулируем
608108

32,90 EUR

Тъй като е много просторно, можете да съхранявате в него
всички аксесоари и козметика, необходими за грим или
маникюр. Оборудвано с практично огледало, разположено под
капака.

` отлично за съхранение и пренасяне на козметика
` разгъваемо странично с четири разтегателни рафта
608114 | Silver
608115 | Black
608116 | Pink
608123 | Golden

39,90 EUR

НАСЛАДЕТЕ СЕ
НА ВКУСА...

на кафе и чай AURILE, родени от комбинация от изключителна страст
и професионализъм. Особено Ви препоръчваме функционалните
кафета, разработени от учени, които не само имат страхотен вкус, но
и съдържат ценни за здравето витамини и минерали. А чайовете сме
обогатили с цветни листенца и естествени аромати, за да можете
да се наслаждавате на прекрасния им вкус всеки ден. Перфектното
допълнение към кафетата и чайовете са нашите сладкиши, създадени
като комбинация от отлични рецепти и най-добрите съставки.
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ШОКОЛАДОВИ ИЗКУШЕНИЯ

Насладете се на живота, благодарение на изисканите шоколадовите изкушения AURILE.
Това е вкусна комбинация от райска наслада и внимателно подбрани съставки. Подарете си
момент на незабравимо удоволствие.

ИДЕАЛНА ЗАКУСКА
ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В
ПРОГРАМАТА FIT6

НОВ ПРОДУКТ
ШОКОЛАДОВИ ИЗКУШЕНИЯ БЕЗ КАЛОРИИ

Стевията е уникално растение - екстрактът от нейните листа е около 300 пъти по-сладък от
хранителната захар. Има нулев гликемичен индекс и няма калории, което я прави идеална хранителна
добавка за хора, които се грижат за своето здраве и стройна фигура. Използвахме невероятните й
свойства, за да можете да се насладите на вкуса на нашите шоколади без угризения.

МЛЕЧЕН ШОКОЛАД 40%

ДЕСЕРТЕН ШОКОЛАД 54%

ГОРЧИВ ШОКОЛАД 74%

ГОРЧИВ ШОКОЛАД 99%

Комбинация от мляко и благородно какао, което се топи в
устата Ви. Това е идеална алтернатива за любителите на
класическите шоколади.

Балансира между сладките и пикантни аромати. Това е
перфектната комбинация от горчив вкус и намек за млечна
наслада.

Високото съдържание на какао осигурява интензивни усещания.
Ароматите, пречупени с фин послевкус на сладост, галят вкусовите
рецептори.

Изразителният аромат на какао в най-чистата му форма е
празник за ценители на възвишените усещания. Нищо няма да
отвлече вниманието Ви от пикантния и дълбок вкус.

100 g | 806007

100 g | 806008

100 g | 806009

100 g | 806010

49,00 EUR / 1 kg

49,00 EUR / 1 kg

49,00 EUR / 1 kg

49,00 EUR / 1 kg

MILK CHOCOLATE 40%

4,90 EUR

DARK CHOCOLATE 54%

4,90 EUR

DARK CHOCOLATE 74%

4,90 EUR

DARK CHOCOLATE 99%

4,90 EUR
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ШОКОЛАДОВИ ИЗКУШЕНИЯ
ВЪРХОВНО ЛАКОМСТВО

Въпреки че са наречени царят на ядките, бадемите всъщност са семената на бадемовото
дърво. Титлата си дължат на богатството на хранителни вещества като калий, магнезий,
фибри, ненаситени мастни киселини и витамини В2 и Е. Нежният им вкус ги прави
привлекателни за почти всеки, който ги опита.

БАДЕМИ В ЧЕРЕН ШОКОЛАД

БАДЕМИ В БЯЛ ШОКОЛАД

Перфектна комбинация от фината сладост на ядката с
интензивността на тъмния шоколад интригува и стимулира
сетивата.

Съблазнителната комбинация от ядки и неустоима райска
обвивка е идеалното предложение за любителите на сладките
лакомства.

100 g | 806011

100 g | 806013

69,00 EUR / 1 kg

69,00 EUR / 1 kg

ALMONDS IN DARK CHOCOLATE
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НОВ ПРОДУКТ

ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE

C H O CO L

БАДЕМИ В МЛЕЧЕН ШОКОЛАД

ALMONDS IN MILK CHOCOLATE

Хрупкави ядки, обвити в кадифен, разтапящ се в устата
шоколад, който гали небцето от първата хапка.

100 g | 806012

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 kg

ШОКОЛАД MILKY DELIGHT

ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ JOY

Този бонбон с изключително деликатен вкус ще Ви отведе
на пътешествие до сладкото царство, в което текат мляко и
шоколад. Всяка хапка бавно се топи в устата, осигурявайки
уникална наслада. Нека това приключение да продължи вечно.

Кутията съдържа 4 индивидуално опаковани батона с уникален
вкус. Млечният пълнеж допълнен с вкусен шоколад създават
страхотен дует, който деликатно гали небцето и Ви принуждава
да искате още ... Това е сладка радост, която никога не свършва.

12,5 g | 806004

50 g | 806003

120,00 EUR / 1 kg

58,00 EUR / 1 kg

CHOCOLATE MILKY DELIGHT

1,50 EUR

JOY CHOCOLATES

2,90 EUR
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РАЗТВОРИМИ КАФЕТА

НАТУРАЛНО КАФЕ

Стимулиране на сетивата. Празник за небцето. Насладете се на момент на удоволствие с ароматно
кафе навсякъде и по всяко време.

За производството на натурални кафета сме избрали благородната арабика и нейна смес, за да
можете да се насладите на страхотния вкус под всякаква форма.

КАПСУЛИ КАФЕ CLASSIC
CLASSIC COFFEE CAPSULES
100% Арабика, ситно смляно, за еспресо
машина
От скрития в нашите капсули
колумбийски сорт Арабика се ражда
кадифено кафе с деликатни кисели нотки.

` в удобни капсули, съвместими със
системата Nespresso®**

РАЗТВОРИМО КАФЕ CREME
CREME INSTANT COFFEE
Хармоничният състав на висококачествено кафе с мек вкус и възхитително богат
аромат завладява сетивата още от първата глътка. Пълната с финес чаша очарова
с изразителни нотки, правейки всеки момент уникален.

` произход: Колумбия
10 x 5,5 g | 802005

6,90 EUR
125,45 EUR/1 kg

деликатно и перфектно балансирано

`
` създава кадифена пяна на повърхността
` идеално за следобедни срещи с приятели
80 g | 802001

9,90 EUR
123,75 EUR / 1 kg

ЗЕЛЕНО КАФЕ PURE GREEN
PURE GREEN COFFEE
РАЗТВОРИМО КАФЕ INTENSE
INTENSE INSTANT COFFEE
Това е композиция от перфектно подбрани видове кафе, създаващи интригуваща
комбинация от изразителност и богат аромат. Стимулира активността Ви
като същевременно осигурява силни усещания. Това е чаша, пълна с черна,
енергизираща същност.

` благодарение на процеса на лиофилно сушене, кафето впечатлява със
силния си многопластов вкус

` за ценители на дълбоки кафени акценти
` идеално за добро начало на деня
100 g | 802002

9,90 EUR
99,00 EUR / 1 kg

100% Арабика, едро смляно, неизпечено, в
торбички-пирамидки
Деликатен вкус с изразителни винени
нотки. Съдържа голямо количество
хлорогенна киселина (CGA) и кофеин,
който притежава ободряващи свойства.

` препоръчва се на харесващите

деликатния вкус и на желаещите да
останат в добра форма

` от екологични ферми
` произход: Перу

МЛЯНО КАФЕ / КАФЕ НА ЗЪРНА
EXCELLENCE
EXCELLENCE GROUND COFFEE /
COFFEE BEANS
100% Arabica
Мока е един от най-аристократичните сортове кафе.
Притежава дълбок, улегнал вкус.

` оригинална смес от най-добрите зърна африканска
Арабика

` произход: регион Сидамо, Етиопия
250 g, МЛЯНО КАФЕ | 802003

20 x 7 g | 802006

15,90 EUR

70,71 EUR/1 kg

1 kg, КАФЕ НА ЗЪРНА | 802004

9,90 EUR

63,60 EUR/1 kg

42,90 EUR
42,90 EUR/1 kg

*NESPRESSO® Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА, СОБСТВЕНОСТ НА SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA. FM WORLD И AURILE НЕ Е ОБВЪРЗАНА ДОГОВОРНО, ФИНАНСОВО ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО
С NESPRESSO® NESTLÉ OR NESPRESSO® SA. FM WORLD НЕ Е НИТО ЛИЦЕНЗОПРИТЕЖАТЕЛ, НИТО
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АРОМАТИЗИРАНО КАФЕ

ФУНКЦИОНАЛНO КАФЕ

Шоколад или череша – какво предпочитате днес? Апетитен вкус на лешници или сладък
ванилов аромат? Забавлявайте се и експериментирайте с нашите ароматизирани кафета,
които имат отличен вкус както топли, така и студени. Вкусете живота.

Липса на енергия, нездравословно хранене, стрес? Започнете борбата с тях още днес. Нашите
функционални кафета ще бъдат от полза, защото те са разработени заедно с екип от учени и
диетолози.
МЛЯНО КАФЕ FOCUS
FOCUS GROUND COFFEE
с екстракт от гуарана и магнезий
Ароматно кафе, обогатено със съставки, допринасящи за премахване на умората и
отпадналостта, което ще ви помагне да избистрите ума си и да се концентрирате
върху наистина важните неща.

` двойна сила: с допълнителна доза кофеин от гуарана
` незаменимо за хора, занимаващи се с интензивен умствен труд и студенти
` препоръчително дневно количество (RDA*) в 2 чаши кафе: 30% магнезий,
витамин B2, 24% пантотенова киселина, ниацин, биотин

` произход: Източна Азия
250 g | 803003

15,90 EUR
63,60 EUR/1 kg

МЛЯНО КАФЕ METABOLISM
METABOLISM GROUND COFFEE
с екстракт от камбоджанска гарциния и L-карнитин
Ароматно, вкусно кафе, което перфектно допълва отслабването и процеса на детоксикация. В съчетание с
балансирана диета и малко физическа активност, то ще ви накара да почувствате тялото си изключително
леко.

` препоръчва се на желаещите да бъдат в добра форма, на борещите се с наднормено тегло, както и
на желаещите да подобрят метаболизма си

` препоръчително дневно количество (RDA) в 2 чаши кафе: 38% хром, 30% цинк, витамин B2, 24%
пантотенова киселина, ниацин, биотин

` произход: Източна Азия
250 g | 803001

МЛЯНО КАФЕ
HAZELNUT
HAZELNUT
GROUND COFFEE

МЛЯНО КАФЕ
CHOCOLATE
CHOCOLATE
GROUND COFFEE

МЛЯНО КАФЕ
IRISH CREAM
IRISH CREAM
GROUND COFFEE

МЛЯНО КАФЕ
CHERRY
CHERRY
GROUND COFFEE

МЛЯНО КАФЕ
VANILLA
VANILLA
GROUND COFFEE

Кадифена нотка на
лешници в идеална
хармония със
стимулиращо сетивата
кафе – рецепта за
успешна сутрин и
незабравим следобед.

Класическият изтънчен
аромат на шоколад в
неповторим дует с найвисококачествената смес
от Арабика и Робуста
ви гарантира мигове на
пълен релакс и отличен
вкус!

Възхитително уиски
и деликатна сладка
сметана – това е
аромат, който идеално
се комбинира с вкуса
на натуралното
прясно изпечено кафе.
Ще мечтаете това
удоволствие никога да не
свършва.

Представете си аромат
на вкусни, сочни череши,
потопени в силно кафе.
Нека всяка глътка ви
ободрява и пренася
в окъпана в слънце
черешова градина.

Екзотичният сладък
аромат на ванилия е
мечтаното допълнение
към вкуса на натуралното
кафе. Това кафе е
истински пир за сетивата.

` произход: Източна
Азия

250 g | 804002

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

` произход: Източна
Азия

250 g | 804003

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

` произход: Източна
Азия

` произход: Източна

250 g | 804001

250 g | 804005

51,60 EUR / 1 kg

Азия

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

12,90 EUR

` произход: Източна
Азия

250 g | 804004

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

15,90 EUR
63,60 EUR/1 kg

МЛЯНО КАФЕ ENERGY
ENERGY GROUND COFFEE
с екстракт от гуарана и таурин
Стимулиращият таурин и витамините от група В, в комбинация с
отличителния вкус на нашето кафе, ще повишат вашата психофизиологична
ефективност. Повишената доза кофеин от ободряващата гуарана освежава и
осигурява енергия за целия ден.

` отлично за хората с повишена физическа активност, работещите

нощни смени, занимаващите се с активен спорт и за често пътуващите

` препоръчано дневно количество (RDA) в 2 чаши кафе: 30% витамин B2,
24% пантотенова киселина, ниацин, биотин

` произход: Източна Азия
250 g | 803002

15,90 EUR
63,60 EUR/1 kg

*RDA – ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДНЕВНО КОЛИЧЕСТВО. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ: 10 G КАФЕ / 150 ML НАПИТКА
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Тучните градини на Китай и Шри Ланка представляват източникът на естествено природно
богатство, откъдето избрахме висококачествените чаени листа, за да напълним чашата ви с
магията на насладата.
СИН ЧАЙ HAPPINESS
HAPPINESS BLUE TEA

ЧЕРВЕН ЧАЙ JOY
JOY RED TEA

ЧЕРЕН ЧАЙ EARL GREY NOBLE
NOBLE BLACK EARL GREY TEA

Oolong листен чай с добавка касис и натурални
аромати на ванилия и праскова

Pu-erh листен чай със сушени плодове от
череша и арония, венчелистчета от роза и
натурален черешов аромат

Цейлонски листен чай с добавка от
бергамотово масло, венчелистчета от
метличина, портокалова кора и лимонена
мирта

Изисканият дълбок вкус и тайнственият леко
смарагдов цвят на чая Oolong се раждат в
процеса на полуферментация на листата.
Ароматната запарка, изкушаваща с нотки
от касис, съдържа така важните за здравето
полифеноли.
` уникален чай, наричан Черен Дракон
` с цели плодчета касис
` произход: китайска провинция Фуджиан

75 g | 805001

9,90 EUR

Ароматен червен чай, обогатен със сушени
плодове от череша и арония и нежни
венчелистчета от роза. Съдържа добре
усвоим от организма натурален селен,
витамин Е и ценни флавоноиди.
` богат аромат с лека черешова нотка
` произход: китайска провинция

75 g | 805002

6,90 EUR
92,00 EUR/1 kg

132,00 EUR/1 kg

От комбинацията от цейлонски черен чай
и натурално масло от бергамот от Италия,
портокалова кора, венчелистчета от метличина
и лимонена мирта създадохме уникална
цитрусова вариация на тема класически чай
Earl Grey.
` изразителен характер, ценен от
любителите на Earl Grey
` произход: Шри Ланка

75 g | 805003

8,90 EUR
118,67 EUR/1 kg

ЗЕЛЕН ЧАЙ EUPHORIA
EUPHORIA GREEN TEA

БЯЛ ЧАЙ SERENITY
SERENITY WHITE TEA

ЧЕРЕН ЧАЙ HARMONY
HARMONY BLACK TEA

Gunpowder листен чай с върбинка, лимонова
трева, венчелистчета от слънчоглед, кора от
лимон и натурален лимонов аромат

Pai Mu Tan листен чай с венчелистчета
от роза

Yunnan листен чай с добавка цветове от
хибискус и жасмин, венчелистчета от невен,
сушена боровинка и натурален прасковен
аромат

От комбинацията от най-млади листа от зелен
чай от сорта Gunpowder и ароматна върбинка,
лимонова трева, кора от лимон и венчелистчета
от слънчоглед се роди освежаваща композиция.
` съчетава сладък вкус и богат лимонов
аромат
` произход: китайска провинция Джъдзян

75 g | 805004

6,90 EUR
92,00 EUR/1 kg

Изисканият бял чай с венчелистчета от
роза и с мек цветен аромат очарова с
кадифен леко сладък вкус. Изключително
чувствена хармонична композиция, богата
на витамини А и Е и полезни полифеноли.
` създаден от изключително деликатни
млади листа
` произход: китайска провинция
Фуджиан

30 g | 805005

6,90 EUR
230,00 EUR/1 kg

Изтънченият черен чай Yunnan, облагороден
с добавка цветове от хибискус и жасмин,
венчелистчета от невен и сушена боровинка, се
характеризира с изразителен освежаващ вкус и
очарователен деликатен прасковен аромат.
` с хармоничен вкус, любим на милиони
хора по цял свят
` произход: китайска провинция Юннан

75 g | 805006

5,90 EUR
78,67 EUR/1 kg

ПОТОПЕТЕ СЕ В
ЗАВЛАДЯВАЩИ АРОМАТИ
Парфюмите имат изключителна сила да разпръскват магия. Повечето от нас
използват парфюм, когато искат да се потопят в етерна мъгла. Решихме да
направим следващата стъпка и да създадем уникалната продуктова линия
PURE HOME. Благодарение на нея ще почувствате любимите си аромати и в
обикновените ситуации. За да разберете, докоснете се до нашите фантастични
течности за гладене или освежители за въздух. Двете продуктови линии ще
бъдат непрекъснато разширявани. От сега нататък вашите задължения ще се
превърнат в истинско удоволствие и домът ви ще бъде изпълен с аромати.
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PURE HOME
Престижната линия PURE HOME впечатлява не само с уникалните аромати, но и с изключително стилен
дизайн. Избрахме най-красивите парфюмни композиции, които ще ви позволят да направите фантастичен
ароматен домашен ритуал, за да поглезите сетивата на вашето семейство и да омагьосвате гостите си.
АРОМАТИЗИРАНИ ПРЪЧИЦИ HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

Позволяват ви всеки ден да имате изключителен чувствен домашен ритуал. Подарете си малко лукс с уникални аромати в красива опаковка.

` сложните парфюмни композиции ще придадат уникално ухание за дълго време
` елегантен дизайн
` дълготрайни – до 70 дни
100 ml

32,90 EUR
329,00 EUR / 1 l

ДАМСКИ
718005 / PURE 05
718018 / PURE 18
718020 / PURE 20
718021 / PURE 21
718032 / PURE 32
718081 / PURE 81
718372 / PURE 372
718413 / PURE 413
718436 / PURE 436
718489 / PURE 489
718366 / PURE ROYAL 366
718809 / PURE ROYAL 809

МЪЖКИ
718052 / PURE 52
718056 / PURE 56
718134 / PURE 134
718472 / PURE 472
718473 / PURE 473
718335 / PURE ROYAL 335

UNISEX
718900 / PURE ROYAL 900

НОВ АРОМАТ
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PURE HOME
КАК ПРАВИЛНО ДА ЗАПАЛИТЕ СВЕЩ
Преди всяко запалване подрязвайте фитила на височина около 5 mm, това ще поддържа пламъка стабилен
и свещта няма да пуши. Нека гори не повече от 3 до 4 часа - това ще предотврати тунелирането (восъкът ще
се разтапя равномерно) и също така ще позволи на свещта да развие пълен букет аромати.

СТАНДАРТ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО
Ароматните свещи Home Ritual със знака за качество RAL се
отличават с:
` интензивност на аромата
` равномерно изгаряне
` качество на фитила - здрав, памучен фитил с подходяща дебелина, устойчив на счупване и
потъване в свещта

` минимизирано пушене, което не натоварва дихателните пътища
` намалено количество сажди върху стъклото, което гарантира красив външен вид на свещта

АРОМАТНА СВЕЩ HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Със завладяващ аромат и най-висок стандарт за качество.
Придава чувствена атмосфера в помещението, като
същевременно представлява изискана декорация на всеки
интериор. Съдържа парафин, получен в съвременен процес на
хидрорафинация, който отговаря на строгите изисквания на
германския стандарт RAL.

` време на горене от 35 до 40 часа
` поставена в елегантна чаша
` с вечните аромати на парфюмите PURE и PURE ROYAL

ДАМСКИ
719018 / PURE 18
719020 / PURE 20
719413 / PURE 413
719809 / PURE ROYAL 809

МЪЖКИ
719472 / PURE 472

150 g

UNISEX

152,67 EUR / 1 kg

719900 / PURE ROYAL 900
719910 / PURE ROYAL 910

22,90 EUR
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PURE HOME

ПАРФЮМИРАНА ТЕЧНОСТ
ЗА ГЛАДЕНЕ
PERFUMED IRONING LIQUID

Това ще ви накара да се наслаждавате
на гладенето. Просто изсипете 5 мл
от течността в ютията, за да накарате
дрехите ви да миришат още по-приятно.
Предлага се в три завладяващи аромата.

` кара дрехите да миришат приятно
100 ml

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

704015 / PURE 10
704016 / PURE 23
704017 / PURE 81

НОВ АРОМАТ
АРОМАТИЗАТОР ЗА
ГАРДЕРОБ
WARDROBE FRAGRANCE

Уникална парфюмна композиция във
Вашия гардероб, спалня и офис.

` постепенно освобождава аромата
14,2 g, 15,2 g

5,90 EUR

НОВ АРОМАТ

41,55 EUR / 100g
38,81 EUR / 100g

ДАМСКИ

АРОМАТИЗАТОР ЗА КОЛА
AIR FRESHENER

Оригиналната композиция ухае толкова красиво,
колкото любимите ви парфюми PURE и PURE ROYAL.
Постепенно освобождава изразителен аромат.

` с удобен ластик за окачване
` идеална за различни интериори, например дом,
офис или кола

9,5 g, 10,5 g

5,90 EUR
62,10 EUR / 100 g
56,19 EUR / 100 g

ДАМСКИ
708051 / PURE 18
708050 / PURE 20
708059 / PURE 489
708052 / PURE ROYAL 809

МЪЖКИ
708049 / PURE 472
708053 / PURE ROYAL 823

UNISEX
708054 / PURE ROYAL 900

708041 / PURE 18
708039 / PURE 20
708018 / PURE 23
708019 / PURE 33
708036 / PURE 413
708044 / PURE 436
708058 / PURE 489
708037 / PURE ROYAL 366
708043 / PURE ROYAL 809

МЪЖКИ

708040 / PURE 472
708042 / PURE 473
708038 / PURE ROYAL 335
708045 / PURE ROYAL 823

UNISEX
708055 / PURE ROYAL 900

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ
Добре поддържаният, чист и ухаещ дом е мястото, в което винаги искаме да
се върнем. За да направим почистването истинско удоволствие, създадохме
модерната марка SMART & CLEAN. Благодарение на професионалните
продукти бързо и лесно ще се грижите за чистотата и хигиената, а новата
линия пробиотични препарати ще Ви помогне допълнително да се грижите за
природната среда и да създадете здравословен микроклимат в интериора.
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ПРОДУКТИ EKO
Екологичните продукти за почистване не само ще се грижат за
Вашия дом, но и за кожата, здравето и околната среда. Открийте
благотворната сила на пробиотичните препарати.

ПОЗВОЛЕТЕ НА ДОБРИТЕ БАКТЕРИИ ДА ОСТАНАТ
Положителният ефект на пробиотиците върху човешкото тяло е известен от години. Техните полезни свойства
се вписват перфектно в постоянно развиващата се еко тенденция. Поради това ги използвахме, за да създадем
уникална линия от битови химикали, които да позволят отстраняване от повърхностите на вредните за здравето
патогени. Интериорът на дома Ви не само ще бъде идеално почистен, но и заселен с полезни щамове бактерии.

НОВ ПРОДУКТ

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

ПРОБИОТИЧНА ТЕЧНОСТ ЗА
ИЗМИВАНЕ НА СЪДОВЕ
PROBIOTIC WASHING-UP LIQUID

Идеално обезмаслява съдовете. Също така поддържа
чисти хидравличните компоненти. Нежна към кожата.

750 ml | 713003

24,90 EUR
33,20 EUR / 1 l

ПРОБИОТИЧНА УНИВЕРСАЛНА
ТЕЧНОСТ
PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Ефективно и дълготрайно премахва всички
замърсявания и неприятни миризми от всички видове
миещи се повърхности, вкл. плочки, подове, кухненски
плотове, стени и санитарна арматура.

1000 ml | 713005

26,90 EUR
100% АКТИВНИ
ПРОБИОТИЦИ
ПРОБИОТИЧНА ТЕЧНОСТ ЗА
ИЗМИВАНЕ НА ПОДОВЕ
PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Отстранява замърсяванията и неблагоприятните
бактериални култури от почистените повърхности и
дълго време премахва неприятните миризми.

ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕМАХВА
ПАТОГЕНИ И БАКТЕРИИ

ПРОБИОТИЧНА ТЕЧНОСТ ЗА ПРАНЕ
PROBIOTIC LAUNDRY LIQUID

Благодарение на концентрираната си формула,
течността е достатъчна за 50 пранета. Идеално изпира
бели и цветни дрехи, придавайки им прекрасен аромат.
Освен това предпазва пералната машина срещу
натрупване на мръсотия.

1500 ml | 713002

36,90 EUR
24,60 EUR / 1 l

1000 ml | 713001

26,90 EUR
ПОЧИСТВАНЕ НА
МИКРОСКОПИЧНО
НИВО

СЪЗДАВА ЗДРАВОСЛОВЕН
МИКРОКЛИМАТ

ПРОБИОТИЧЕН ГЕЛ ЗА РЪЦЕ
PROBIOTIC HAND GEL

Отлично почиства ръцете без използването на
вода и прекрасно ги хидратира. Възстановява
подходящата микрофлора на кожата.

500 ml | 713004

38,90 EUR
77,80 EUR / 1 l
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ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ
Нашите почистващи продукти, които са предназначени за кухня, са олицетворение на страстта и на
ангажимента, които изпитваме към работата си. Знаем, че са надеждни, защото ги използваме и ние
самите. Искаме вашата кухня да е място, което е приветливо, чисто и уютно.

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА
СЪДОВЕ EFFECTIVE FOAM
EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LIQUID

Иновативната формула на течността лесно премахва
всички замърсявания и дори най-упоритата мазнина от
съдовете. Перфектно се пени, което го прави изключително
ефективен.

` създава гъста, активна пяна, която ефективно измива

705014

съдовете, оставяйки ги идеално чисти и блестящи

AVOCADO
& BERRIES

` сочният плодов аромат превръща рутинната дейност
в истинско удоволствие

` много ефикасен - достатъчен е за дълго време
750 ml

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l

Не съдържа помпа, трябва да се купи отделно (710004)

705015.02
(250 ml)

705015

(750 ml)
RASPBERRY
Със сладък и
примамлив
аромат на
малина. Съдържа
екстракт от
малини и
алантоин.

Фина комбинация
от аромати на
авокадо и горски
плодове. Обогатен
с екстракт от
авокадо и пантенол.

250 ml

ОБЕЗМАСЛИТЕЛ EXTRA POWER
DEGREASER EXTRA POWER

Непобедим в борбата срещу мазнините – премахва
дори и най-упоритите мазни и лепкави петна и
загорели остатъци. Специално се препоръчва за:
плотове, мивки, фритюрници, аспиратори и котлони,
фурни, грилове и тенджери.

` почиства без следи и драскотини
750 ml | 705009

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор, трябва да се купи отделно
(710003.03)

3,90 EUR
15,60 EUR / 1 l

Не включва флип-топ капачка,
трябва да се купи отделно (710006)

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ

БАЛСАМ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ

Лесно се справя с мазнините и другите замърсявания. Обогатен с
витамини и растителни екстракти, които овлажняват и се грижат за
кожата на ръцете.

Ефективно премахва мазнините и отлаганията. Съдържа
глицерин, алантоин и масло от бабасу, получено от ядките на
бразилската палма, което оставя ръцете с приятно усещане за
хидратация.

WASHING-UP LIQUID

` нежен за кожата на ръцете – рН 5.5

` чисти съдове, добре поддържани ръце

750 ml

5,90 EUR

750 ml | 705006

6,90 EUR

7,87 EUR / 1 l

Не съдържа помпа, трябва
да се купи отделно
(710004)

ПРЕПАРАТ ЗА КУХНЯ
KITCHEN CLEANER

Необходим във всяка кухня. Посредством активна
пяна, препаратът премахва всякакъв вид петна и прах.
Осигурява перфектна чистота, без да оставя ивици
и следи. В допълнение нежно полира и прави така,
че почистените повърхности да изглеждат добре
поддържани.

` идеален за ежедневна употреба
750 ml | 705003

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор, трябва да се купи отделно
(710003.03)

705005
ALOE

Съдържа
екстракт от алое,
който овлажнява
и регенерира
кожата на
ръцете.

WASHING-UP BALM

9,20 EUR / 1 l

Не съдържа помпа, трябва
да се купи отделно (710004)

705004

RED CITRUS
Препоръчва се
за суха кожа
на дланите - с
екстракт от
екзотични
плодове.
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КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
STORAGE BOX

Таблетки за съдомиялна машина, капсули за пералня – тази удобна кутия
е идеална за съхранението им! Предпазете капсулите от влага. Вакуум
капакът допълнително предпазва съдържанието на кутията от досега на
деца.

710001

1,90 EUR

Размери: 19,5 x 14 x 10 cm

ПРЕПАРАТ ЗА ХЛАДИЛНИЦИ &
МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОТОВЕ И КОТЛОНИ

Гаранция за хигиена и чистота! Препаратът премахва мръсотия,
включително мазни петна, като същевременно спомага и за
размразяването на хладилника. С удобен пулверизатор, който
позволява да се достигнат и труднодостъпни места.

Модерна формула, която почиства щателно и се грижи за плота. Активна
пяна, която е лесна за нанасяне, не оставя ивици и надрасквания.

FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

` оставя свеж цитрусов аромат
` за ежедневна употреба
750 ml | 705011

ТАБЛЕТКИ ЗА СЪДОМИЯЛНА
МАШИНА 3 В 1
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Мултифункционални: тези таблетки щателно измиват
съдовете и ги карат да заблестят, като едновременно с
това предпазват съдомиялната машина. Премахват дори
загорели остатъци от храна и най-упоритите петна от
кафе, чай, мазнина или яйца.

` предпазват приборите за хранене от корозия, а
стъклените съдове остават прозрачно чисти

` продават се в комплект от 10 броя – купете толкова,
от колкото се нуждаете

180 g / 10 pz. | 981002

9,90 EUR
55,00 EUR / 1 kg

5,90 EUR

CERAMIC HOB CLEANER

` предотвратява натрупването на нова мръсотия
` нежен към почистваните
750 ml | 705010

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор, трябва да се купи отделно (710003.03)

7,87 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор, трябва да се купи отделно (710003.03)

ПРЕПАРАТ, ПРЕМАХВАЩ
КОТЛЕН КАМЪК
ОТ КУХНЕНСКИ И
ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

ПРЕПАРАТ ЗА ИНОКС

Забравете за котления камък!
Препаратът, премахващ котлен
камък, го отстранява от зони, които
са труднодостъпни. Ако се използва
редовно, той удължава живота на
уредите. Препоръчва се за: термокани,
нагреватели, гевгири, ютии, кафе
машини и други домакински уреди.

` не надрасква и не оставя следи

DESCALER ALL PURPOSE

` концентрирана киселинна
формула

` ефективност и ефикасност
250 ml | 705013

5,90 EUR
23,60 EUR / 1 l

INOX CLEANER

Проектиран да се грижи за матови елементи и
повърхности от неръждаема стомана. Премахва
мазни петна и пръстови отпечатъци. Почиства,
полира и предпазва от нова мръсотия.

250 ml | 705012

9,90 EUR
39,60 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор, трябва
да се купи отделно (710005)
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ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ
Превърнете вашата баня в царство на релакса. Вземете комплект от вашата любима козметика, запалете
свещите, забравете за ежедневните проблеми. Продуктите SMART & CLEAN ще се погрижат за всичко
друго вместо вас.

УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНА

КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАНЯ

TOILET BOWL CLEANER

BATHROOM CLEANING WIPES

Изберете хигиенна чистота! Уредът ефективно премахва всички
видове мръсотия и варовик. Предназначен за измиване на
тоалетни чинии, керамични и метални мивки, вани, душ кабини,
керамични плочки, теракотни и метални фитинги.

Лесно премахват всякакви петна и отлагания на ваната,
мивката, душ кабината, плочките и тоалетната.

` гъстата гел текстура внимателно покрива почистените

` придават на повърхностите приятна, свежа миризма

` не надраска повърхността и е лесен за изплакване
` оставя приятен аромат

60 pz. | 706005

` благодарение на своите антибактериални свойства,
те са хигиенично чисти

повърхности

11,90 EUR

750 ml

4,90 EUR

ТЕЧЕН САПУН

6,53 EUR / 1 l

LIQUID SOAP

Подарете на кожата си перфектна чистота и хидратация. Благодарение
на внимателно подбраните съставки, течните сапуни старателно
почистват и нежно се грижат за ръцете, оставяйки фин аромат.

500 ml

4,90 EUR
9,80 EUR / 1 l

707003

707002

Завладяващ аромат на
пролетни цветя

Радостен
аромат на
екзотични
плодове

BLOOMING
POWER

ПРЕПАРАТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА ДУШ

Активно премахва котлен камък и
отлагания от сапун. Съдържа иновативни
съставки, които предотвратяват
образуването на петна от вода.

Чист и блестящ душ! Със съдържащите
се силиконови микрочастици препаратът
създава защитен слой, който ограничава
повторното натрупване на замърсявания,
отлагания и водна пара.

` идеално почиства и придава лек
блясък

` с приятен цветно-плодов аромат
750 ml | 709001

MANGO & PEACH
Сладкият аромат на апетитно
манго и праскова представлява
момент на релаксация в
ежедневието.

CITRUS & CONIFERS
Изискана комбинация от нотки
от иглолистни дървета (ела,
смърч и кипарис) с освежаващи
цитрусови акорди, лимонова
трева и лек аромат на
палисандрово дърво.

701004

HYPOALLERGENIC
Ефективно почиства и
подхранва чувствителната
кожа на ръцете. Премахва
замърсяванията и мазнините.
Не съдържа оцветители и
алкохолни алергени.

SHOWER CLEANER

` уникалната формула работи

ефективно дори със студена вода

` безопасно за страдащите от алергия

5,90 EUR

750 ml | 709002

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)

7,87 EUR / 1 l

7,87 EUR / 1 l

701006

EXOTIC
FRUITS

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА БАНЯ
BATHROOM CLEANER

701005

НОВА
ФОРМУЛА

5,90 EUR
Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)
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ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ И
КУХНЯ
Те достигат до всеки кът на вашия дом и премахват всички нежелани гости. Нищо не може да ги спре.
Оставете вашите кухня и баня в ръцете на нашите почистващи препарати за специални цели.

ПРОДУКТИ ЗА ПРАНЕ
Създадохме със страст и ентусиазъм продукти за пране, които се грижат за вашите дрехи. Нашите
специалисти уверяват, че тези продукти не само са ефективни, но и приятни за използване.
КАПСУЛИ ЗА БЯЛО
ПРАНЕ

КАПСУЛИ ЗА ЦВЕТНО
ПРАНЕ

Извлечете и защитете естествената
белота на тъканта, предотвратявайки
посивяването й. Предназначени за бели
дрехи и дрехи с ярки цветове.

Идеално предпазват цветовете. С
концентрирана сила на изпиране.

SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

ГЕЛ, ПРЕМАХВАЩ РЪЖДА
& КОТЛЕН КАМЪК

ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО
ЗА КУХНЕНСКИ
И САНИТАРНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Лесно отстранява натрупвания от котлен
камък, ръжда, сапун и други замърсявания.
Ако се използва редовно, гелът
противодейства на образуването на нови
замърсявания.

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

`
` ефикасен, без да уврежда почистваната

Удоволствие от почистване без
търкане! Мек като кадифе и, също
така, абсолютно ефективен. Премахва
дори най-упоритите замърсявания и
мазни петна.

750 ml | 706003

` съдържащо доломит
` не драска и не обезцветява

7,87 EUR / 1 l

750 ml | 706002

нежно полира
повърхност

5,90 EUR

почистените повърхности

5,90 EUR

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)

7,87 EUR / 1 l

256 g / 10 бр. | 704002

9,90 EUR

GROUT CLEANER

Експертът в почистването на фугите! Активно
защитава от замърсявания и влага. Не отмива
и не обезцветява фугите
за бели и цветни фуги

`
` за всякакъв вид замърсявания
750 ml | 706004

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)

ГРАНУЛИ ЗА
ОТПУШВАНЕ НА
ТРЪБИ
DRAIN CLEAR GRANULES

Използвайте ги и ще
забравите телефонния
номер на водопроводчика!
Разграждат мазнините, космите
и хранителните отпадъци.
Създадени за отпушване на
канализационни тръби, канали
и сифони на мивки, вани и душ
кабини.

`

абсолютно необходими за
всяка кухня и баня

` използвайте поне веднъж
месечно

450 g | 706001

5,90 EUR
13,11 EUR / 1 kg

256 g / 10 бр. | 704001

9,90 EUR
38,67 EUR / 1kg

38,67 EUR / 1kg

КАПСУЛИ ЗА ПРАНЕ ЗА
ЧУВСТВИТЕЛНИ
ТЪКАНИ

СЪХРАНЯВАЙТЕ В УДОБЕН КОНТЕЙНЕР! ПОГЛЕДНЕТЕ СТР 142.

SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES

Със съдържание на натурален сапун
тези капсули съчетават максимална
ефикасност на изпиране с лека
формула. Не съдържат алергени,
изкуствени оцветители и оптически
избелители.

253 g / 10 бр | 704003

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ФУГИ

EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES

9,90 EUR
39,13 EUR / 1kg

ПРЕПАРАТ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕТНА
MULTI FABRIC STAIN REMOVER

Упорит срещу петната, нежен към дрехите.
Благодарение на активните ензими,
препаратът премахва петна от трева, кръв,
яйца и мазни сосове! Безопасен за цветни и
деликатни тъкани.

` ефикасен дори при ниски температури
` не съдържа хлор
` със свеж плодов аромат
750 ml | 704004

6,90 EUR
9,20+ EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)
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АРОМАТЕРАПИЯ ОМЕКОТИТЕЛИ
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

С високоефективни микрокапсули, които постепенно
освобождават аромата и предпазват от статично
електричество. Омекотителите правят вашите
дрехи приятно меки и трайно ароматизирани.

1000 ml

6,90 EUR

704012

704013

SWEET DELIGHT

AZURE SKY

Пленителна
композиция, която
комбинира аромата
на сладка ванилия и
изискана бяла лилия,
пачули, бадеми и
сандалово дърво.

Перфектна
комбинация от
цитруси, свежи
плодове и зелени
и водни нотки,
обединени с
опияняващ мускус
и амбра.

ЛУКСОЗНИ ОМЕКОТИТЕЛИ
ЗА ПРАНЕ
LUXURY FABRIC SOFTENER

Силно концентрирани омекотители за
тъкани, с антистатичен ефект, които
стимулират сетивата. Насладете се на
страхотната мекота и изискани аромати на
Federico Mahora.

1000 ml

6,90 EUR
ТЕЧЕН ПРАХ ЗА ЦВЕТНО
ПРАНЕ

ТЕЧЕН ПРАХ ЗА БЯЛО
ПРАНЕ

Перфектно предпазва цветовете и отстранява
замърсяванията. Работи дори при ниска
температура, предпазва тъканите от свиване
и разтягане.

Уникалната формула възстановява
ослепителната белота на тъканите.
Препоръчва се за пране дори и на
деликатни тъкани. С лек аромат на дива
орхидея.

VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

отличен за всеки цвят

`
` с аромат PURE 81

1000 ml | 704005

6,90 EUR

WHITE LAUNDRY LIQUID

` съживява белите цветове и

предотвратява посивяването на
тъканите

1000 ml | 704006

6,90 EUR

ТЕЧЕН ПРАХ ЗА ЧЕРНО ПРАНЕ
BLACK LAUNDRY LIQUID

Перфектно изпира черните дрехи и запазва
наситеността на черния цвят по-дълго. С активни
ензими за ефективна борба срещу петната
независимо от температурата на водата.

` предпазва черните тъкани от избеляване
1000 ml | 704007

6,90 EUR

704011

SUNNY BREEZE
PURE 23

Чувствен и сладникъв
състав от цитруси и
жасмин.

704018

ALLURING FRESHNESS
PURE 18

Очарователна комбинация
от шипрови нотки с
плодово-флорални акорди.

704019

ORIENTAL MAGIC
PURE 20

Съблазнителна
комбинация от цветя,
мускус и пачули.
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УНИВЕРСАЛНИ ПРОДУКТИ
УНИВЕРСАЛЕН
ПРЕПАРАТ

От покрива до мазето, вътре и вън – по всяко време и навсякъде можете да разчитате на
професионалната помощ на нашите продукти. Те са истинска шампионска лига сред почистващите
препарати.

MULTI PURPOSE CLEANER

Най-доброто от най-доброто
за малко и голямо почистване.
За всички видове миещи се
повърхности, включително: подове,
стени, плотове, плочки, санитарни
принадлежности.

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА
МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ С
ФУНКЦИЯ АНТИ-ПАРА
ANTI-MIST GLASS CLEANER

` оставя приятен аромат на

Перфектно почистени прозорци и
огледала за невероятно дълго време.
Поради силициевите наночастици,
препаратът създава слой, който улеснява
почистването и намалява задържането на
замърсявания.

цветове от нар

1000 ml | 702004

5,90 EUR

` предотвратява отлагането на водни
пари, замърсявания и прах

` идеално обезмаслява и не оставя
петна

750 ml | 702013

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)

УНИВЕРСАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ КЪРПИ
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES

КЪРПИЧКИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ

ПРЕПАРАТ ЗА СТЪКЛА

Идеално почистват стъклени повърхности, без да оставят ивици
или петна. Приятен цитрусов аромат.

Сигурен начин да се сдобиете с блестящи
прозорци за минути. Чрез съдържащите се
в него кварцови наночастици препаратът
предпазва от повторно натрупване на
замърсявания. Съдържащият се силикон
намалява утаяването на водна пара.

GLASS CLEANING WIPES

` идеални за прозорци, огледала и очила
` с добавка на алкохол
60 pz. | 702001

GLASS CLEANER

` ефективност и ефикасност
` с аромат на зелена ябълка

11,90 EUR

Благодарение на уникалната формула с плодов оцет, ефективно
премахват замърсяванията и мазнините от различни видове
повърхности, като им придават дълготраен и свеж аромат.

` идеални за пластмаса, стъкло, метал и дърво
` не оставят петна
60 pz. | 702002

11,90 EUR

750 ml | 702005

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)

НОВА
ФОРМУЛА

НОВА
ФОРМУЛА
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ПРЕПАРАТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА
СТЪКЛА НА КАМИНИ
И ФУРНИ
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Специална формула, която премахва
петната от сажди, дори загорелите
мазнини. Отличен за почистване също
на барбекю и домакински прибори.

` със съставки, ограничаващи
повторното натрупване на
мръсотия

` безопасен за почистваните
повърхности

` не оставя следи

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА
КИЛИМИ И ТАПИЦЕРИИ
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Формулата на базата на активна
пяна перфектно отстранява петната,
омекотява влакната и предпазва от
статично електричество. Нежен към
ръцете и цветовете на тъканите.

ПРЕПАРАТ ЗА
ЛАМИНАТ

LAMINATE FLOOR LIQUID

Перфектно почистване на
панелите, без прах или петна. Той
премахва петна от грес и мръсотия.
Препоръчва се за: ламинирани
подови панели, стенни панели и
фурнирни мебели.

` предназначен за ръчно пране
` с цитрусов аромат

` почиства и се грижи
` оставя приятен аромат на

1000 ml | 702007

5,90 EUR

1000 ml | 702006

ПОЧИСТВАЩА ГЪБА WET & WIPE

ПРЕПАРАТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА
ПЛАСТМАСОВИ
ПОВЪРХНОСТИ

сапун от Марсилия

7,90 EUR

750 ml | 702009

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)

МОЩЕН ПРЕПАРАТ

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕКРАНИ

Един продукт – различни
повърхности! Благодарение на
специалната си формула, той
почиства ламинати, плочки, теракот,
линолеум, подова мозайка, както
и огради и арматурни табла на
автомобили. Перфектно премахва
смазка и грес.

Внимателно почиства следи от пръсти, прах, мазни петна и
мръсотия. Ограничава повторното натрупване на прах, като
създава антистатично покритие. Препоръчва се за: монитори на
компютри, екрани на телевизори, плазмени екрани, LED и LCD
екрани, дисплеи, дистанционни управления, мобилни телефони,
клавиатури на компютри.

POWER CLEANER

` незаменим в дома, гаража и
градината

1000 ml | 702010

8,90 EUR

CRT & LCD SCREEN CLEANER

` оставя блясък без ивици
` безценен за дома и офиса
250 ml | 702011

4,90 EUR
19,60 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710005)

CLEANING SPONGE WET & WIPE

Без повече мръсни стени – тя изтрива следи от химикалки,
флумастери и моливи. Може да се използва за почистване на
градински мебели, фуги, плочки, подове, врати, печки, съдове,
автомобилни джанти, пластмаса и метал. Иновативната
структура на гъбата премахва нечистотиите, като прониква
дълбоко в структурата на почистваната повърхност.

` работи без препарати – просто навлажнете гъбата
` премахва замърсявания и утайки
10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008

4,90 EUR

PLASTIC SURFACE CLEANER

Премахва всички примеси: мазни
отлагания, сажди и прах. Ефективен и
нежен: не издрасква или обезцветява.

` за бели и цветни повърхности
750 ml | 712001

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710003.03)
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ОСВЕЖАВАЩИ
ПРОДУКТИ

АРОМАТИЗАТОР ЗА ГАРДЕРОБ
WARDROBE FRAGRANCE

Красиви аромати, които подобряват настроението ви, създават атмосфера и събуждат емоции.
Позволете им да бъдат с вас по всяко време и навсякъде. Това е възможно с нашите освежаващи
продукти.

Оригиналният аромат, с който са навлажнени
ароматизаторите се освобождава постепенно. Прекрасни
акорди изпълват вътрешността на гардероба, осигурявайки
свежестта на Вашето облекло.

15,2 g

5,90 EUR
38,81 EUR / 100 g

НОВ АРОМАТ
ВАКУМЕН ОСВЕЖИТЕЛ

708032

VACUUM FRESHENER

708035

MALDIVES
PARADISE

Докато почиствате с прахосмукачката,
ароматизаторът изпълва стаята с красив
аромат, неутрализиращ неприятната
миризма на прах и осигуряващ дълготраен
вътрешен освежителен ефект. Подходящ
за всички видове сухи прахосмукачки.
Лесен за използване – просто го поставете
близо до филтъра за изпускане на въздуха.

ПАРФЮМ ЗА ДОМА

40 ml

Красиви ароматни композиции
за вашия дом.

272,50 EUR / 1

HOME PERFUME

2 pz. (4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

5,90 EUR

SINGAPORE
TWILIGHT

10,90 EUR

75,64 EUR / 100 g
60,20 EUR / 100 g

708046

ALLURING
FRESHNESS

708047

ORIENTAL
MAGIC

708048

THRILLING
ADVENTURE

708031

MALDIVES
PARADISE

708034

SINGAPORE
TWILIGHT

708025

GREEN SPA

708026

CHARMING
ALLEY

708057

COSMIC
FANTASY

708030 MALDIVES PARADISE

708033 SINGAPORE TWILIGHT

708023 GREEN SPA

708024 CHARMING ALLEY

Леките, морски акорди, съчетани с
фината сладост на екзотични плодове,
напомнят за последната Ви райска
почивка.

Портокал, окъпан в сочни, плодови и
флорални нотки, пулсира почти като
Градът на Лъва.

Освежаваща композиция от
мириса на алое вера и нотка
зелена краставица ще ви
поставят в добро настроение и
ще ви помогнат да отпочинете.

Фин дует от розови и мускусни
аромати обвива стаята с
романтична аура.
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ПРОДУКТИ ЗА МЕБЕЛИ
Естетичност, трайност, уникална атмосфера – можете да поддържате тези характеристики на
дървените и на кожените мебели за по-дълго време, ако се грижите за тях по правилния начин.
Нашите продукти използват силата на восъците, като извличаме най-доброто от тях.

КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МЕБЕЛИ
FURNITURE CLEANING WIPES

Те ефективно премахват замърсяванията и праха и придават на почистените повърхности
блестящ вид без петна.

` със специална формула, обогатена с восък
` оставят свеж и приятен аромат за дълго време
60 бр. | 703001

11,90 EUR

НОВ ПРОДУКТ

ПРЕПАРАТ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖЕНИ ПОВЪРХНОСТИ
LEATHER CONDITIONER

С този препарат автомобилната тапицерия, мебелите, кожените дрехи и
аксесоари отново ще изглеждат като нови. Придава им блясък и гладкост,
подобрява цвета им и ги прави водоустойчиви.

` съдържа восък карнауба, екстракт от мед и силиконова емулсия с масло
от авокадо

` предназначен за лицева и екологична кожа
250 ml | 702014

МЛЯКО ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МЕБЕЛИ
FURNITURE CREAM

Ефективно премахва праха и предотвратява натрупването му. Съдържа карнауба восък,
който придава на почистените повърхности блясък и минимизира риска от надраскване.

` със силиконова емулсия, подобряваща устойчивостта на мебелите към влага
` подходящ за дървени, ламинирани и фурнировани повърхности
` оставя приятен аромат

7,90 EUR

250 ml | 703004

Не съдържа пулверизатор,
трябва да се купи отделно (710005)

15,60 EUR / 1 l

31,60 EUR / 1 l

3,90 EUR
Не съдържа пулверизатор, трябва да се купи отделно (710005)

НОВА
ФОРМУЛА
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АВТОКОЗМЕТИКА
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АКСЕСОАРИ
АНТИСТАТИЧНА КЪРПА ЗА ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Незаменими както у дома, така и браншове, където се изисква високо ниво на хигиена
(напр. във фармацевтичната, медицинската, електрическата, автомобилната или
печатарската индустрия). Притежават одобрение на Държавния институт по хигиена.

` не надрасква почистената повърхност
` работи добре с разтворители
` меката и гъвкава тъкан улеснява почистването на трудно достъпни места
40 бр. (23 x 39 cm)

710012

10,90 EUR
УЛТРА АБСОРБИРАЩА КЪРПА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Перфектна за почистване на различни повърхности в домакинството. Тяхната
уникална структура със система от отвори улеснява абсорбирането на вода, маслени
вещества, детергенти и бои.

` изключително абсорбираща
` практично и икономично решение – при изплакване след всяко почистване
може да се използва отново

34 бр. (23 x 39 cm)

710011

10,90 EUR
1 бр.

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА МАТОВИ АРМАТУРНИ ТАБЛА

1 бр.

0,95 EUR

1,10 EUR

COCKPIT MATT CARE SPRAY

Почиства перфектно и осигурява елегантен, матов завършек. Осигурява приятен аромат и
допълнително предпазва от повторното натрупване на прах.

` забавя процеса на стареене на пластмасата
300 ml | 711005

5,90 EUR
19,67 EUR / 1 l

РАЗПРЪСКВАЧ

ПОМПИЧКА

ПУЛВЕРИЗАТОР

ФЛИП-ТОП КАПАЧКА

ATOMISER

DISPENSER PUMP

FLIP-TOP CAP

TRIGGER CAP

710005

710004

710006

710003.03

ПРОДУКТИ ЗА МЪЖЕ
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ЗА НЕЯ

PURE 01
PURE 05
PURE 06
PURE 07
PURE 09
PURE 10
PURE 12
PURE 16
PURE 17
PURE 18
PURE 20
PURE 21
PURE 23
PURE 24
PURE 25
PURE 26
PURE 32
PURE 33
PURE 34
PURE 80
PURE 81
PURE 97
PURE 98
PURE 101
PURE 132
PURE ROYAL 141
PURE ROYAL 142
PURE ROYAL 146
PURE ROYAL 147
PURE ROYAL 162

ЗА НЕГО

PURE 43
PURE 52
PURE 54
PURE 55
PURE 56
PURE 57
PURE 64
PURE 93
PURE 110
PURE 134
PURE 135
PURE ROYAL 151
PURE ROYAL 152
PURE ROYAL 160
PURE ROYAL 169
PURE ROYAL 195

UNISEX

PURE ROYAL 500
PURE ROYAL 900
PURE ROYAL 901
PURE ROYAL 902
PURE ROYAL 903
PURE ROYAL 904
PURE ROYAL 905
PURE ROYAL 906
PURE ROYAL 907
PURE ROYAL 908
PURE ROYAL 909
PURE ROYAL 910

c. 26
c. 30
c. 31
c. 26
c. 28
c. 26
c. 29
c. 30
c. 26
c. 30
c. 27
c. 27
c. 30
c. 28
c. 26
c. 28
c. 29
c. 30
c. 30
c. 30
c. 26
c. 27
c. 29
c. 28
c. 27
c. 14
c. 16
c. 14
c. 14
c. 16

PURE ROYAL 171
PURE 173
PURE 174
PURE 177
PURE 180
PURE 183
PURE 237
PURE 239
PURE 241
PURE 257
PURE ROYAL 281
PURE ROYAL 286
PURE ROYAL 298
FM 313
PURE ROYAL 317
PURE ROYAL 322
PURE ROYAL 352
PURE ROYAL 355
PURE ROYAL 358
PURE ROYAL 359
PURE ROYAL 362
PURE ROYAL 365
PURE ROYAL 366
PURE 372
PURE 413
PURE 414
PURE 419
PURE 420
PURE 426
PURE 427

c. 37
c. 35
c. 37
c. 37
c. 37
c. 36
c. 35
c. 36
c. 37
c. 36
c. 37
c. 21
c. 21
c. 20
c. 20
c. 20

PURE ROYAL 198
PURE ROYAL 199
PURE 224
PURE ROYAL 300
PURE ROYAL 301
PURE ROYAL 326
PURE ROYAL 327
PURE ROYAL 332
PURE ROYAL 334
PURE ROYAL 335
PURE 452
PURE 457
PURE 465
PURE 466
PURE 471
PURE 472

PURE ROYAL 911
PURE ROYAL 912
PURE ROYAL 913
PURE ROYAL 914
PURE ROYAL 915
PURE ROYAL 916
PURE ROYAL 917
PURE ROYAL 918
PURE ROYAL 919
PURE ROYAL 920
PURE ROYAL 921
PURE ROYAL 922

c. 9
c. 13
c. 13
c. 12
c. 13
c. 13
c. 13
c. 13
c. 13
c. 12
c. 12
c. 13

c. 16
c. 28
c. 26
c. 28
c. 26
c. 27
c. 29
c. 27
c. 31
c. 28
c. 14
c. 16
c. 14
c. 42
c. 14
c. 14
c. 14
c. 14
c. 16
c. 16
c. 16
c. 14
c. 16
c. 30
c. 29
c. 26
c. 30
c. 26
c. 29
c. 26

PURE 431
PURE 432
PURE 434
PURE 436
PURE 437
PURE 438
PURE 440
PURE 441
PURE 442
PURE 443
PURE 444
PURE 445
PURE 446
PURE 447
PURE 448
PURE 449
PURE 484
PURE 485
PURE 486
PURE 487
PURE 488
PURE 489
PURE 700
PURE 701
PURE 702
PURE 703
PURE 706
PURE ROYAL 707
PURE ROYAL 708
PURE ROYAL 709

PURE 473
PURE 474
PURE 475
PURE 478
PURE 479
PURE 480
PURE 481
PURE 482
PURE 483
PURE 490
PURE 704
PURE 705
PURE 718
PURE 719
PURE 720
PURE 721

c. 20
c. 20
c. 35
c. 21
c. 20
c. 20
c. 20
c. 21
c. 21
c. 20
c. 36
c. 37
c. 35
c. 35
c. 35
c. 37

c. 13
c. 13
c. 10
c. 10
c. 11
c. 11
c. 11
c. 11
c. 11
c. 10
c. 11
c. 11

c. 28
c. 30
c. 27
c. 28
c. 26
c. 26
c. 28
c. 28
c. 28
c. 26
c. 27
c. 26
c. 27
c. 26
c. 28
c. 26
c. 31
c. 26
c. 26
c. 27
c. 27
c. 27
c. 26
c. 26
c. 26
c. 31
c. 26
c. 15
c. 14
c. 15

PURE ROYAL 710
PURE ROYAL 711
PURE ROYAL 712
PURE ROYAL 713
PURE ROYAL 714
PURE ROYAL 715
PURE 716
PURE 717
PURE ROYAL 777
PURE ROYAL 800
PURE ROYAL 801
PURE ROYAL 802
PURE ROYAL 803
PURE ROYAL 804
PURE ROYAL 806
PURE ROYAL 807
PURE ROYAL 809
PURE ROYAL 810
PURE ROYAL 811
PURE ROYAL 817
PURE ROYAL 818
PURE ROYAL 819
PURE ROYAL 820
PURE ROYAL 825
PURE ROYAL 826
PURE ROYAL 827
PURE ROYAL 828
PURE ROYAL 829
PURE ROYAL 833
PURE ROYAL 834
PURE ROYAL 835
PURE ROYAL 836

c. 37
c. 37
c. 35
c. 35
c. 37
c. 37
c. 35
c. 35
c. 37
c. 37
c. 37
c. 37
c. 33
c. 33
c. 33
c. 33

PURE ROYAL 923
PURE ROYAL 924
PURE ROYAL 925
PURE ROYAL 926
PURE ROYAL 927
PURE ROYAL 928
PURE ROYAL 929
PURE ROYAL 930
PURE ROYAL 931
PURE ROYAL 932
UTIQUE Ambergris
UTIQUE Ambre Royal

c. 15
c. 14
c. 15
c. 15
c. 15
c. 15
c. 25
c. 25
c. 14
c. 14
c. 15
c. 17
c. 17
c. 16
c. 14
c. 14
c. 16
c. 14
c. 17
c. 14
c. 14
c. 17
c. 16
c. 16
c. 14
c. 14
c. 15
c. 17
c. 14
c. 16
c. 14
c. 14

PURE ROYAL 812
PURE ROYAL 813
PURE ROYAL 814
PURE ROYAL 815
PURE ROYAL 821
PURE ROYAL 822
PURE ROYAL 823
PURE ROYAL 824
PURE ROYAL 830
PURE ROYAL 831
PURE ROYAL 832
PURE ROYAL 837
PURE ROYAL 838
PURE ROYAL 839
PURE ROYAL 840

c. 10
c. 11
c. 10
c. 10
c. 10
c. 11
c. 11
c. 10
c. 11
c. 11
c. 12
c. 18

ароматно
семейство

ФЛОРАЛНИ

ШИПЪР

ОРИЕНТАЛНИ

c. 20
c. 20
c. 21
c. 20
c. 20
c. 20
c. 20
c. 20
c. 20
c. 21
c. 20
c. 20
c. 21
c. 20
c. 19

UTIQUE Black
UTIQUE Bubble
UTIQUE Flamingo
UTIQUE Gold
UTIQUE Muffin
UTIQUE Ruby
UTIQUE Sexy Cashmere
UTIQUE Violet Oud

ДЪРВЕСНИ

ФУГЕРА

c. 15
c. 9
c. 8
c. 14
c. 10
c. 16
c. 11
c. 13

ЦИТРУСОВИ

ароматно
семейство

ЦИТРУСОВИ

ОРИЕНТАЛНИ

ДЪРВЕСНИ

ШИПЪР

ФУГЕРА

аромати
10, 17, 25, 180, 281, 806, 322, 420, 427, 437,
438, 443, 447, 449, 700, 800, 807, 817, 818, 827,
Flamingo, 708, 711, 716, 836, 835, 833, 486, 929

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 434, 446, 317, 352,
444, 355, 909, 487, 489, 915, 922

С ВОДНА НОТКА

7, 141, 174, 701, 707, 488

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

1, 81

СЪС НОТКА НА АЛДЕХИД

21, 826

С ЦИТРУСОВА НОТКА

298, 702, 810, 921

С ДЪРВЕСНА НОТКА

365, 414, 445, 777, 715, 710, 713, 918

С НОТКА ШИПЪР

908, 485, 706

С НОТКА НА ЛИМОН

33, 828, 712

С ПЛОДОВА НОТКА

419, 903

С НОТКА НА МАНДАРИНА

23, 801

С ПОРТОКАЛОВА НОТКА

6, 917

С НОТКА ШИПЪР

902

С НОТКА НА ЛАЙМ

911

С ФЛОРАЛНА НОТКА

709, 714, 914

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

484

С ФЛОРАЛНА НОТКА

9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 441, 442, 717, 809,
820, Violet Oud, Muffin, 834, 913, 920

С ПЛОДОВА НОТКА

12, 98, 237, 286, 413, 426, Ambre Royal, Bubble

С ДЪРВЕСНА НОТКА

26, 142, 162, 359, 448, 904, Black, Gold, Ruby, 905

С ПИКАНТНА НОТКА

24, 173, 177, 366, 906

С НОТКА НА АМБРА

32, Ambergris

С НОТКА ГУРМЕ

923, 930

С НОТКА ШИПЪР

925, 926

С НОТКА ФУГЕРА

927

С ФЛОРАЛНА НОТКА

241, 313, 825, 924

С ПЛОДОВА НОТКА

358, 900

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

703, 932, Sexy Cashmere

С ЦИТРУСОВА НОТКА

500, 907

С НОТКА ГУРМЕ

910

С НОТКА ФУГЕРА

931

С ПЛОДОВА НОТКА

5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829, 916

С ДЪРВЕСНА НОТКА

18

С ФЛОРАЛНА НОТКА

432, 802, 803, 819, 912

С ПИКАНТНА НОТКА

901

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА

919

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

928

pheromone

intense

душ гел

балсам за
тяло

10

10, 17, 25

Flamingo

Flamingo

20, 489

20, 97, 489

20

20

20

81

81

81

81

1, 81

солен пилинг
за тяло

антиперспирант

рол-он

спрей за мъгла за тяло
тяло

пяна за
бръснене

ШИПЪР

20, 489

ЦИТРУСОВИ

23

23

33

9, 436

98, 413

98, 413

Bubble

Flamingo

33

33

ДЪРВЕСНИ

809

809, 913

ФУГЕРА

Bubble

вода за след
бръснене

балсам
за след
бръснене

52

52

52

199

199

199

199

900

472

134

134

spray corpo

антиперспирант

913

рол-он

929, Flamingo
908
909, 915, 922

С ДЪРВЕСНА НОТКА

918

С ЦИТРУСОВА НОТКА

921

С ПЛОДОВА НОТКА

169, 916

С ДЪРВЕСНА НОТКА

56

56

56

С НОТКА НА АМБРА И
МУСКУС

110

110

110

С ПИКАНТНА НОТКА

901

С ФЛОРАЛНА НОТКА

912

С ВОДНА НОТКА

704, 705

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

490

С ФЛОРАЛНА НОТКА

52, 465, 481, 913, 920, Violet Oud, Muffin

52

52

С ПЛОДОВА НОТКА

478, 482, 813, 830, Ambre Royal, Bubble

С ПИКАНТНА НОТКА

199, 224, 466, 917, 815, 832, 906

С НОТКА НА АМБРА

64, 823, Ambergris

С ДЪРВЕСНА НОТКА

301, 326, 335, 471, 475, 812, 821, 822, 904,
Black, Gold, Ruby, 905, 837

С НОТКА ГУРМЕ

839, 923, 930

С НОТКА ШИПЪР

925, 926

С НОТКА ФУГЕРА

927

С ПЛОДОВА НОТКА

55, 195, 427, 479, 824, 900

С НОТКА НА ПАЧУЛИ

160, 198, 327, 334

С НОТКА НА ВЕТИВЕР

151, 152

С ВОДНА НОТКА

457, 474

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

932, Sexy Cashmere

С ЦИТРУСОВА НОТКА

500, 907

С НОТКА ГУРМЕ

720, 910

С НОТКА ШИПЪР

838

С ФЛОРАЛНА НОТКА

924

С НОТКА ФУГЕРА

931

С НОТКА НА ПАПРАТ

43, 135, 332

135

43

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА

54, 300, 473, 480, 483, 814, 831, 919

473

473

473

473

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

928

С НОТКА НА ЛИМОН

57

С НОТКА НА МАНДАРИНА

134, 452

134

134

134

134

С ПОРТОКАЛОВА НОТКА

93, 917

С НОТКА ШИПЪР

902

С ПЛОДОВА НОТКА

903

С НОТКА НА ЛАЙМ

911

С ФЛОРАЛНА НОТКА

914

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

721, 840

С ДЪРВЕСНА НОТКА

718

52, Muffin,
Violet Oud
Bubble

64

основна нотка

823
Ruby, Black,
Gold

472

472

457

457

472

900

910

аромати

ароматна свещ

ароматизатор

С ДЪРВЕСНА НОТКА

18, 56

18

18

С ПЛОДОВА НОТКА

05, 372
134

течност за
гладене

ароматизатор
за гардероб

течен
препарат
за пране
на цветни
тъкани

23

134

течност за изплакване на тъкани
Sunny
Breeze

18

Alluring
Freshness

Oriental
Magic

18

23

аромат за прахосмукачка
Alluring
Freshness

Oriental
Magic

23

Flamingo
20, 489

10

20

20, 489

20, 489

20

20

21

СЪС ЗЕЛЕНА НОТКА

81

С ПЛОДОВА НОТКА

472, 900

472, 900

472, 900

81
472

С ФЛОРАЛНА НОТКА

436, 809, 52

809, Violet Oud
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436, 809

С ПЛОДОВА НОТКА

32, 413
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С ПИКАНТНА НОТКА
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335

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА

473
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413
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С ДЪРВЕСНА НОТКА

81
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335
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Ruby, Black, Gold
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173, 366

173, 366
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366

2015
900

900

910
5, 34

5, 16

18

18

372
18

18

18

18

18

Thrilling
Adventure

18

33

С НОТКА НА ЛИМОН

СЪС НОТКА НА АЛДЕХИД

пяна за
бръснене

Bubble

199, 815
64

С НОТКА НА АМБРА

101, 431, 436

Flamingo

peeling
corpo al sale

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

С ОРИЕНТАЛНА НОТКА

ОРИЕНТАЛНИ
171, 809, Muffin,
Violet Oud

балсам за
тяло

С НОТКА ШИПЪР

С ПЛОДОВА НОТКА

ФЛОРАЛНИ
33

душ гел

С ПЛОДОВА НОТКА

С НОТКА НА МАНДАРИНА

21

33

intense

2014

ФЛОРАЛНИ

основна нотка
С ПЛОДОВА НОТКА

pheromone

аромати

ПРОДУКТИ ЗА ДОМА

ПРОДУКТИ ЗА ЖЕНИ
ароматно
семейство

161

основна нотка
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