#5 KATALOG

zapachy | pielęgnacja ciała | kosmetyki do makijażu | kosmetyki do wnętrz | środki czystości

CO SPRAWI, ŻE POCZUJESZ SIĘ WYJĄTKOWO:

CO SPRAWI, ŻE TWÓJ DOM BĘDZIE JESZCZE LEPSZYM MIEJSCEM:
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SKIN BALANCE
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99%

Za co go pokochasz:

za to, że nie tylko oczyszcza i odświeża
cerę, ale też doskonale ją pielęgnuje. Żel
został stworzony na bazie łagodnych
środków myjących, które skutecznie usuwają
zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum, nie
naruszając warstwy hydrolipidowej skóry.

Co jest naszym sekretem:

odpowiednie połączenie naturalnych
składników aktywnych, które dbają o kondycję
skóry. Kompleks roślinny zapewnia jej
odpowiedni stopień nawilżenia oraz stymuluje
syntezę kolagenu. Prebiotyki pielęgnują
mikrobiom skóry, przywracając jej naturalną
równowagę, a Niacynamid pozwala jej na
dłużej zachować młody i promienny wygląd.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

nasz żel jest idealny do wszystkich typów
cery, także tej wrażliwej. Świetnie sprawdzi się
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Co tak pięknie pachnie:

czarna porzeczka, paczula, bergamotka,
brzoskwinia, piżmo.
AKTYWNY KOMPLEKS
ROŚLINNY:
ekstrakty z maliny, jabłka,
brzoskwini, kiwi, papai,
truskawki i ogórka.

Jak go używać:

nanieś niewielką ilość żelu na dłonie i delikatnie
wmasuj w zwilżoną skórę twarzy, omijając
okolice oczu. Następne spłucz wodą. Stosuj
rano i wieczorem.

PLN | 150 ml | (300,00 PLN / 1 l)
symbol: 209004
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97%

Za co go pokochasz:

za to, że dzięki enzymom i kwasom owocowym
dokładnie rozpuszcza i usuwa martwy
naskórek, nie powodując podrażnień. Świetnie
wygładza, napina i rozjaśnia skórę oraz dba
o jej równowagę i nawilżenie. Doskonale
przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji.

Co jest naszym sekretem:

synergiczne działanie specjalnie dobranych
surowców. Bioaktywny kompleks 3 owoców
tropikalnych poprawia strukturę skóry,
pomaga przyśpieszyć złuszczanie naskórka
oraz zniwelować nierówną pigmentację.
W połączeniu z roślinnymi ekstraktami i solą
kwasu hialuronowego przywraca skórze
odpowiedni poziom nawilżenia. W składzie
peelingu znajdziesz też prebiotyki, które
doskonale dbają o równowagę mikrobioty
skóry.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

jego formuła jest tak delikatna, że mogą
stosować go także osoby z wrażliwą cerą.
Świetnie sprawdzi się zarówno u kobiet,
jak i u mężczyzn.

Co tak pięknie pachnie:

BIOAKTYWNY KOMPLEKS 3
OWOCÓW TROPIKALNYCH:
ekstrakty z papai, mango i ananasa,
bogate w enzymy, kwasy owocowe
oraz witaminy.

czarna porzeczka, paczula, bergamotka,
brzoskwinia, piżmo.

Jak go używać:

nałóż peeling na oczyszczoną i zwilżoną skórę
twarzy, omijając okolice oczu i ust. Delikatnie
wmasuj i pozostaw na 5-10 minut. Następnie
spłucz twarz ciepłą wodą. Odczekaj chwilę
i nałóż krem. Stosuj peeling 2 razy w tygodniu.

PLN | 30 ml | (1500,00 PLN / 1 l)
symbol: 209003
Po zastosowaniu peelingu może wystąpić chwilowe, lekkie zaczerwienienie. Jest to naturalna reakcja skóry.
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Za co go pokochasz:

za to, że dzięki bogactwu naturalnych
składników wzajemnie uzupełniających swoje
działanie, zapewnia szybki i długotrwały efekt
nawilżenia i nawodnienia skóry oraz dba o jej
równowagę. Sprawia, że odzyskuje jędrność,
elastyczność i na dłużej zachowuje młody
wygląd.

98%

Co jest naszym sekretem:

w jego formule znajdziesz Hydrafence™* naturalny, nawilżający składnik wzmacniający
barierę skórną, który chroni przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych oraz sól
kwasu hialuronowego i glicerynę, które mają
zdolność wiązania wody w naskórku. Aktywny
kompleks roślinny oraz oleje z owoców
leśnych, słodkich migdałów, pestek winogron
i ogórecznika, zapobiegają transepidermalnej
utracie wody z naskórka. W kremie znajdziesz
też składniki dbające o równowagę mikrobioty
skóry, dzięki którym cera odzyskuje promienny
wygląd.

Co tak pięknie pachnie:

czarna porzeczka, paczula, bergamotka,
brzoskwinia, piżmo.

Jak go używać:

niewielką ilość kremu nałóż na twarz i szyję
omijając okolice oczu i ust. Delikatnie wklep
opuszkami palców. Stosuj rano i wieczorem.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

krem doskonale się wchłania i nie obciąża
skóry, więc idealnie sprawdzi się pod
makijaż. Jest tak delikatny, że mogą go
stosować także osoby z wrażliwą cerą.

PLN | 30 ml | (1833,33 PLN / 1 l)
symbol: 209001
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* Właścicielem znaku Hydrafence™ jest ﬁrma Provital S.A.

Za co go pokochasz:

za jego bogatą formułę, zapewniającą
maksymalną skuteczność. Doskonale
nawilża i nawadnia skórę oraz dba o jej
równowagę. Sprawia, że cera odzyskuje
jędrność, a zmarszczki są mniej widoczne.
Niweluje błyszczenie skóry.

98%

Co jest naszym sekretem:

specjalnie dobrane składniki aktywne.
Hydrafence™* przynosi natychmiastową
ulgę suchej skórze i długotrwale ją nawilża.
Sól kwasu hialuronowego i gliceryna wiążą
wodę w naskórku, a oleje ze słodkich
migdałów, pestek winogron, ogórecznika
i konopny zapobiegają utracie wody i chronią
skórę przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych. Krem wzbogaciliśmy też
o składniki aktywne, które zapewniają zdrową
i zbalansowaną dietę dla jej mikrobioty oraz
składnik aktywny, będący połączeniem
ekstraktów z dwóch odmian kwiatu lotosu,
który skutecznie redukuje nadmierną
produkcję sebum.

Co tak pięknie pachnie:

czarna porzeczka, paczula, bergamotka,
brzoskwinia, piżmo.

Jak go używać:

niewielką ilość kremu nałóż na twarz i szyję
oraz w miejsce zarostu, omijając okolice oczu
i ust. Stosuj rano i wieczorem.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

krem doskonale się wchłania, nie
pozostawiając tłustego ﬁlmu. Utrzymuje
skórę w świetnej kondycji i sprawia, że
dłużej zachowuje młody wygląd.

PLN | 30 ml | (1833,33 PLN / 1 l)
symbol: 209002
* Właścicielem znaku Hydrafence™ jest ﬁrma Provital S.A.
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SIMPLY PLEASURES
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Co jest naszym sekretem:

połączenie kompleksu pięciu alg z roślinnym
składnikiem Xeradin™*, które w naturalny
sposób przywracają witalność i polepszają
wygląd skóry.

Za co go pokochasz:

za cudownie pachnącą, miękką i aksamitną
w dotyku skórę, nawilżoną przez długi czas.
Jego wyjątkowa olejkowa konsystencja
tworzy delikatną pianę, która doskonale myje
i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją
odświeżoną.

Jak go używać:

niewielką ilość żelu nanieś na mokrą skórę,
delikatnie wmasuj aż do powstania aksamitnej
piany, następnie spłucz wodą.

Co tak pięknie pachnie:

czarna porzeczka, bergamotka, róża,
konwalia, mech, piżmo i drewno
cedrowe tworzą kompozycję zapachową,
po którą chętnie sięgniecie oboje.

BOTANICZNY
KOMPLEKS 5 ALG:
morszczyn, nori,
enteromorpha, wakame,
lithothamnion.

PLN | 250 ml | (160,00 PLN / 1 l)
symbol: 201001
12 |

* Właścicielem znaku Xeradin™ jest ﬁrma Provital S.A.

Co jest naszym sekretem:

peeling zawiera drobno zmielone pestki
z moreli, które stymulują mikrokrążenie
i dbają o idealną gładkość skóry. A kompleksy
roślinne pomagają zachować prawidłowe
nawilżenie, działają regenerująco, łagodząco
i przeciwstarzeniowo.

Za co go pokochasz:

za niesamowicie gładką, miękką i ujędrnioną
skórę, doskonale przygotowaną na przyjęcie
drogocennych składników aktywnych
zawartych w innych kosmetykach.

Jak go używać:

niewielką ilość peelingu nanieś na mokrą skórę
i masuj okrężnymi ruchami, a następnie spłucz
wodą. Stosuj 2-3 razy w tygodniu. Pamiętaj,
aby przed użyciem wstrząsnąć.

Co tak pięknie pachnie:

czarna porzeczka, bergamotka, róża, konwalia,
mech, piżmo i drewno cedrowe tworzą
kompozycję zapachową, po którą chętnie
sięgniecie oboje.
KOMPLEKS
ZIOŁOWO-ROŚLINNY:
arnika, jałowiec, goryczka, oczar,
dziurawiec, chmiel, melisa,
rozmaryn, kiełki pszenicy.

PLN | 250 ml | (160,00 PLN / 1 l)
symbol: 202001
* Właścicielem znaku Xeradin™ jest ﬁrma Provital S.A.

Co jest naszym sekretem:

kompleks ekstraktów z pięciu alg bogatych
w minerały, polisacharydy i aminokwasy,
które w naturalny sposób przywracają
witalność i polepszają wygląd skóry, pomagając
zachować właściwy poziom nawilżenia.

Za co go pokochasz:

za długotrwałe nawilżenie, przyjemne uczucie
komfortu i aksamitnego wygładzenia skóry.
Balsam doskonale się wchłania, pozostawiając
skórę sprężystą, niezwykle miękką i jedwabistą
w dotyku.

Jak go używać:

nanieś niewielką ilość balsamu na skórę
i delikatnie wmasuj do wchłonięcia. Stosuj
do codziennego nawilżania po kąpieli.

Co tak pięknie pachnie:

czarna porzeczka, bergamotka, róża, konwalia,
mech, piżmo i drewno cedrowe tworzą
kompozycję zapachową, po którą chętnie
sięgniecie oboje.

XERADIN™*:
pozyskany z
, naturalne źródło
24-godzinnego nawilżenia.

PLN | 250 ml | (160,00 PLN / 1 l)
symbol: 203001
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Co jest naszym sekretem:

połączenie delikatnych właściwości
myjących z intensywną ochroną i pielęgnacją.
Szampon zawiera Keracyn™*, który w wyraźny
sposób poprawia kondycję włosów, wzmacnia
je i chroni przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
Ekstrakt z liści bambusa zapobiega
podrażnieniom i chroni włosy przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Dodaliśmy do niego także bogatą w minerały
wodę morską z głębi ziemi o działaniu
wzmacniającym i mineralizującym.

Za co go pokochasz:

za wyraźną poprawę stanu włosów, które
są bardziej wytrzymałe, błyszczące, lepiej
się układają i nie puszą się. Są też bardziej
odporne na uszkodzenia wywołane czynnikami
zewnętrznymi, w tym promieniowaniem
słonecznym.

Jak go używać:

nanieś szampon na mokre włosy, delikatnie
wmasuj i spłucz. W razie potrzeby powtórz
czynność. Stosuj go razem z Odżywką
do włosów Odbudowa & Ochrona.

Co tak pięknie pachnie:

KERACYN™*:
składnik pozyskiwany z karczocha,
chroniący przed degradacją włókien
włosów. Zapewnia spójność łusek osłonki
włosa, dzięki czemu może ona działać jak
tarcza ochronna.

czarna porzeczka, bergamotka, róża, konwalia,
mech, piżmo i drewno cedrowe.

PLN | 250 ml | (160,00 PLN / 1 l)
symbol: 205001
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* Właścicielem znaku Keracyn™ jest ﬁrma Provital S.A.

Co jest naszym sekretem:

wyselekcjonowane składniki. Keracyn™*
chroni włosy przed negatywnym wpływem
czynników zewnętrznych, w tym przed
promieniowaniem słonecznym. Wyraźnie
poprawia ich kondycję i witalność oraz dba
o połysk. Kompleks 7 olejów roślinnych,
bogaty w kwasy tłuszczowe oraz witaminy A,
D i E, skutecznie nawilża i regeneruje włosy.
Ekstrakt z liści bambusa chroni je przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników,
a woda morska z głębi ziemi remineralizuje je
i wzmacnia.

Za co ją pokochasz:

za lekką formułę, która nie obciąża włosów
oraz za mocne, zdrowe i błyszczące włosy,
które są bardziej odporne na działanie
czynników zewnętrznych, mniej podatne
na elektryzowanie i łatwiej się rozczesują.

Jak jej używać:

rozprowadź niewielką ilość na wilgotnych
włosach i delikatnie wmasuj. Po chwili
spłucz ciepłą wodą. Stosuj razem
z Szamponem do włosów
Odbudowa & Ochrona.

Co tak pięknie
pachnie:

czarna porzeczka, bergamotka,
róża, konwalia, mech, piżmo
i drewno cedrowe.

VITAOIL PLUS*:
kompleks z olejów roślinnych
– słonecznikowego,
kokosowego, lnianego,
awokado, arganowego,
makadamia i oliwkowego.

PLN | 250 ml | (160,00 PLN / 1 l)
symbol: 205002
* Właścicielem znaku Vitaoil Plus™ jest ﬁrma Provital S.A.
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Za co go pokochasz:

jego składniki aktywne tworzą na dłoni
„niewidzialną rękawiczkę”, która chroni
naskórek przed utratą wody. Dzięki temu skóra
dłoni jest lepiej nawilżona, bardziej gładka,
dobrze napięta.

Co jest naszym sekretem:

połączenie kompleksu pięciu alg z ekstraktem
z opuncji ﬁgowej oraz olejem Canola.

Co Cię w nim zachwyci:

poczujesz jego działanie już po pierwszym
użyciu.

Dlaczego nie zamienisz
go na żaden inny:

przekonasz się na własnej skórze, jak
działa bogactwo jego składników, które nie
tylko nawilżą skórę, ale także zapewnią jej
regenerację.
CO TO JEST TEWL?
TEWL to przeznaskórkowa utrata
wody. Jest to jak najbardziej naturalne
zjawisko, pomagające utrzymać między
innymi odpowiednią temperaturę
ciała, jednak niekontrolowane może
doprowadzić do przedwczesnego
starzenia się, suchości i szorstkości
skóry. Na szczęście współczesna
kosmetologia zna świetne składniki,
dzięki którym możemy je ograniczyć:
Xeradin™* i ekstrakt z opuncji
ﬁgowej. Oba te składniki znajdziecie
w kosmetykach z naszej serii SIMPLY
PLEASURES.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

stworzyliśmy krem bogaty w składniki
nawilżające, ale o niezwykle lekkiej, nietłustej
konsystencji. To dla nas ważne, bo nie lubimy,
gdy nasze dłonie są wilgotne lub tłuste.

Co tak pięknie pachnie:

czarna porzeczka, róża, konwalia, mech, piżmo
i drewno cedrowe.

PLN | 50 ml | (520,00 PLN / 1 l)
symbol: 204001
16 |

* Właścicielem znaku Xeradin™ jest ﬁrma Provital S.A.

Za co go pokochasz:

za spektakularny efekt. Krem działa skutecznie
i szybko, zapewniając widoczną poprawę
kondycji skóry i wyglądu stóp już od pierwszej
aplikacji. Nawilża i regeneruje skórę, zmniejsza
jej szorstkość oraz zapobiega wysuszaniu
i pękaniu pięt.

Co jest naszym sekretem:

specjalnie opracowana formuła, bogata
w aktywne składniki. Botaniczny kompleks
5 alg, mocznik i kwas mlekowy dbają
o właściwy poziom nawilżenia skóry, a wosk
z otrębów ryżowych i masło Shea sprawiają,
że stopy stają się aksamitnie miękkie
i przyjemne w dotyku.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

nasz krem zawiera naturalny neutralizator
zapachów, który zapewni Ci wyjątkowe
poczucie komfortu i świeżości.

Dlaczego nie zamienisz
go na żaden inny:

dzięki lekkiej konsystencji doskonale się
wchłania, nie pozostawiając uczucia tłustości
i lepkości. Łagodzi dyskomfort spowodowany
wysuszoną skórą.
BOTANICZNY KOMPLEKS 5 ALG:
morszczyn, nori, enteromorpha, wakame,
lithothamnion.

Co tak pięknie pachnie:

świeża, zielona kompozycja zapachowa z nutą
czarnej porzeczki, róży, konwalii, mchu, piżma
i drewna cedrowego.

PLN | 75 ml | (400,00 PLN / 1 l)
symbol: 206001
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PERFECT SMILE
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Za co ją pokochasz:

za to, że działa kompleksowo. Nie tylko
dokładnie czyści zęby i chroni je przed
tworzeniem się kamienia nazębnego, ale
też dba o dziąsła, pielęgnuje je i wzmacnia.
Zapewnia długotrwałe uczucie czystości
i świeżości.

Co jest naszym sekretem:

połączyliśmy w niej siłę aloesu,
7 ziół – szałwii, rumianku, kopru włoskiego,
pokrzywy, melisy, czepoty puszystej i mięty
oraz dębu angielskiego. Dzięki temu poprawia
kondycję dziąseł - wzmacnia je zapobiegając
ich krwawieniu. Skutecznie łagodzi
podrażnienia i chroni błony śluzowe, działa
ściągająco, przeciwzapalnie i antyseptycznie
oraz świetnie odświeża oddech.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

formuła pasty oparta jest na delikatnych
substancjach myjących. W jej składzie
jest ponad 94% składników pochodzenia
naturalnego. Zawiera xylitol, który hamuje
rozwój bakterii i nie wywołuje próchnicy.
Nie znajdziesz w niej ﬂuoru.

Jak jej używać:

nałóż odpowiednią ilość pasty na szczoteczkę
i myj zęby co najmniej 2 minuty, następnie
wypłucz usta ciepłą wodą. Stosuj ją regularnie,
przynajmniej 2 razy dziennie. Pasta jest
przeznaczona do codziennej higieny jamy
ustnej. Mogą stosować ją zarówno dorośli,
jak i dzieci od 7. roku życia.

PLN | 75 ml | (520,00 PLN / 1 l)
symbol: 208001
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BODY & SENSES
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Do czego możesz go użyć:

do codziennej pielęgnacji. Możesz
stosować go bezpośrednio na skórę
i włosy albo do relaksującego masażu.

Na skórę – niewielką ilość oleju wmasuj
w skórę ciała lub twarzy.
Na włosy – rozetrzyj w dłoniach niewielką
ilość oleju i nałóż go na suche lub wilgotne
włosy oraz skórę głowy. Możesz zawinąć
je ręcznikiem. Pozostaw olej na włosach
na kilka godzin. Jeśli są bardzo suche
i zniszczone, możesz pozostawić go na
całą noc. Następnie spłucz włosy ciepłą
wodą i w zależności od potrzeb umyj je
szamponem lub nałóż na nie odżywkę,
spłucz ją i umyj włosy szamponem. Stosuj
olej 1-2 razy w tygodniu.
Do masażu – zmieszaj 15 ml (łyżka
stołowa) Naturalnego oleju Awokado
z 2-6 kroplami wybranego Naturalnego
olejku eterycznego.

Za co go pokochasz:

za to, że doskonale nawilży i zregeneruje
Twoją skórę i włosy. Sprawi, że skóra stanie się
miękka, gładka, jędrna i przyjemna w dotyku.
Wzmocni włosy, wygładzi je, przywróci im
blask i sprężystość.

Co Cię w nim zachwyci:

olej świetnie się wchłania, nie obciąża skóry
i włosów. Pozostawia na nich warstwę
ochronną, która zapobiega utracie wilgoci.

Jak powstaje nasz olej:

tłoczymy go na zimno z miąższu owoców
awokado, pochodzących z upraw organicznych
w południowej Afryce. Tłoczenie na zimno
to w 100% naturalny proces, który pozwala
zachować wszystkie właściwości oleju.
Następnie poddajemy go raﬁnacji, by usunąć
z niego niepożądane składniki, zapach
i barwę. Dzięki temu jest on bardziej stabilny,
a jednocześnie nie traci swoich cennych
właściwości.

CENNA WSKAZÓWKA:
stosuj go także z naszymi
olejkami eterycznymi. Dzięki
temu wzmocnisz ich działanie.

Tylko do użytku zewnętrznego. W związku z tym, że jest to produkt naturalny, może pojawić się
zmętnienie. Przechowywać w temperaturze poniżej 20°C.
Nie chłodzić. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

PLN | 50 ml | (980,00 PLN / 1 l)
symbol: 207005
| 21

Powstaje z kwiatów lawendy wąskolistnej,
uprawianej w południowej Francji.
Ma wyrazisty, ciepły, kwiatowo-ziołowy zapach.

Powstaje ze świeżych liści i pędów eukaliptusa,
uprawianego w Chinach. Ma orzeźwiający,
zimny, drzewny zapach.

Powstaje ze skórki świeżo zebranych owoców,
uprawianych w Brazylii. Ma słodko-ostry,
orzeźwiający, cytrusowy zapach.

Użyj go gdy:
chcesz się wyciszyć i odzyskać wewnętrzną
równowagę. Łagodzi nastrój i odpręża.
Przynosi uczucie spokoju. Ułatwia zasypianie,
pomaga ograniczyć budzenie się w nocy
i lepiej wypocząć podczas snu. Łagodzi
podrażnienia skóry i wspiera jej regenerację.
Tonizuje ją i pomaga walczyć z nadmiernym
wydzielaniem sebum.

Użyj go gdy:
chcesz się zrelaksować i rozluźnić. Doskonale
łagodzi napięcia. Świetnie sprawdza się, gdy
czujesz, że opadasz z sił i potrzebujesz
zastrzyku energii. Rozgrzewa, przynosi ulgę
zmęczonym mięśniom. Skutecznie udrożnia
drogi oddechowe i ułatwia oddychanie.
Łagodzi stany zapalne skóry.

Użyj go gdy:
chcesz odzyskać spokój i dobry nastrój.
Jeśli masz zły dzień, ten olejek pomoże Ci
rozbudzić pozytywne nastawienie.
Zawiera limonen i mircen, które są jednymi
z najlepszych przeciwutleniaczy zwalczających
wolne rodniki. Jest bogatym źródłem witamin A,
B i C. Wspomaga proces tworzenia się
kolagenu w skórze i ułatwia przepływ limfy.

PLN | 10 ml | (7900,00 PLN / 1 l)
symbol: 207002
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PLN | 10 ml | (4900,00 PLN / 1 l)
symbol: 207003

PLN | 10 ml | (4900,00 PLN / 1 l)
symbol: 207004

WARTO WIEDZIEĆ:
surowce, z których powstają
nasze olejki eteryczne
są certyﬁkowane i pochodzą
z upraw organicznych.

PAMIĘTAJ:
nasze olejki eteryczne są silnie
skoncentrowane, dlatego
zawsze stosuj je zgodnie
ze sposobem użycia.

Do czego możesz je użyć:
Do
, która ukoi Twoje
zmysły, pomoże Ci odprężyć się, zniwelować
napięcia w ciele i zadziała pielęgnująco na
Twoją skórę. Aby ją przygotować, wlej 10-15
kropli wybranego olejku eterycznego do
wanny z ciepłą wodą.
Powstaje ze skórki grejpfruta białego
uprawianego w USA. Ma słodko-gorzki, świeży,
wyrazisty i odświeżający zapach.
Użyj go gdy:
chcesz poprawić swoje samopoczucie. Pomaga
przywrócić harmonię i pogodę ducha.
Przynosi odprężenie. Jest bogaty w witaminę C.
Tonizuje skórę i redukuje jej przetłuszczanie.
Dodany do olejku do masażu zmniejsza
opuchliznę i cellulit.

PLN | 10 ml | (7900,00 PLN / 1 l)
symbol: 207001

Do
, która pomoże Ci
zadbać o odpowiednie nawilżenie i miękkość
ich skóry. Świetnie rozluźni zmęczone stopy.
Aby ją przygotować, zmieszaj 2-6 kropel
wybranego olejku eterycznego z 15 ml (łyżka
stołowa) Naturalnego oleju Awokado i wlej
do miski z ciepłą wodą.

Do
, który kojąco wpłynie na
Twoje ciało i zmysły. Poprawi elastyczność
i jędrność skóry. Pobudzi krążenie krwi
i dzięki temu wzmocni dobroczynne działanie
olejków. Wystarczy, że zmieszasz 2-6 kropel
wybranego olejku eterycznego z 15 ml (łyżka
stołowa) Naturalnego oleju Awokado.
Jako
. Aby go przygotować, zmieszaj
5-10 kropli olejku z połową szklanki ciepłej
wody. Namocz w niej mały ręcznik, lekko
wykręć i połóż na wybraną część ciała.
Do
w wybranym pomieszczeniu. Dodaj do
dyfuzora zapachowego 4 krople olejku na
każde 65 ml wody.

Nie stosować nierozcieńczonego olejku na skórę. Nie przekraczać maksymalnej dawki. Tylko do użytku
zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Może powodować alergię skórną. Przed stosowaniem
u dzieci i kobiet w ciąży należy skonsultować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt łatwopalny.
W związku z tym, że jest to produkt naturalny, może pojawić się zmętnienie. Przechowywać w temperaturze poniżej 20ºC.
Nie chłodzić. Nie zamrażać. Chronić przed światłem. Olejek nie wymagają spłukiwania.
Naturalnego olejku eterycznego Słodka pomarańcza i Naturalnego olejku eterycznego Grejpfrut nie stosować na skórę,
która będzie wystawiana na działanie promieni słonecznych lub UV.
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Za co go pokochasz:

PLN | 100 ml | (1190,00 PLN / 1 l)
Francuskie olejki zapachowe: 20%
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Co Cię w nim uwiedzie:

za głęboki, obezwładniający zmysły zapach.
Magiczna moc białych kwiatów, które kryją
w sobie upajającą słodycz i zielone akordy,
pobudza zmysły i uwodzi. Delikatny kwiat
pomarańczy, przywodzący na myśl gorące,
południowe kraje, dodaje mu romantycznej nuty.
A sensualne piżmo, egzotyczna paczula i ciepły
bursztyn idealnie go dopełniają. Ta kompozycja
uwydatnia piękno kobiety i podkreśla jej wdzięk.
Przyciąga i magnetyzuje!

ekscytująca kompozycja odzwierciedlająca nowy
wymiar męskości. To zapach dla zdecydowanych
mężczyzn, którzy chcą podkreślić swoją siłę,
temperament i wyjątkowość, tworząc wokół
siebie intrygującą aurę. Aromatyczne, pikantne
nuty korzenne przenikają się z lekkim
orzeźwieniem kwiatu pomarańczy i balsamicznym
aromatem bursztynu. Nuty drzewne dodają
mocy, intensywności i luksusu, a wanilia szczyptę kremowej zmysłowości.

Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-drzewnej
Jak jest odbierany: kwiatowy, uwodzicielski
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-drzewnej
Jak jest odbierany: intensywny, balsamiczny
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 103005

symbol: 103006

Za co go pokochasz:

za zmysłową podróż w sam środek słonecznego
lata. Mocno owocowe, wzbogacone o klasyczny
aromat dojrzałych róż i odrobinę pikantnego,
różowego pieprzu perfumy sprawią, że nikt
nie przejdzie obok Ciebie obojętnie. Obecne
w nucie głębi wanilia i cedr ocieplają zapach
i dodają mu tajemniczości. Daj się ponieść
kwiatowej wibracji!

PLN | 100 ml | (990,00 PLN / 1 l)
Francuskie olejki zapachowe: 20%

Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: owocowy, słodki, lekko
korzenny
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 103001

Co Cię w nim uwiedzie:

możliwość wyrażenia siebie, bez
kompromisów. Idealnie wyważone połączenie
pobudzającej szałwii z delikatnie słodką
wanilią i intensywnymi pieprznymi nutami jest
jak Twoja unikalna wizytówka. Zdecydowany
zapach o mocnej projekcji podbija obecne
w nucie głębi drzewo gwajakowe, a subtelny
liść ﬁołka dodaje mu nieposkromionej
świeżości.
Z jakiej rodziny pochodzi: fougère
Jak jest odbierany: ciepły, korzenny
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 103002
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Wybierz perfumy, które będą
Twoją bazą

Dobierz kolejny zapach lub
zapachy

Co Cię w nim uwiedzie:

pikantność różowego pieprzu złagodzona została
cząsteczką obrazującą ideę białych kwiatów.
Delikatna słodycz, przez którą przebijają pieprzne
i nowoczesne akordy.

Z jakiej rodziny pochodzi: wodno-drzewnej
Jak jest odbierany: cytrusowy, pobudzający
Wskazówka perfumiarza: do kompozycji wnosi
chłodną świeżość

Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowej
Jak jest odbierany: słodki, pikantny
Wskazówka perfumiarza: do kompozycji wnosi
balsamiczną słodycz

symbol: 102001

symbol: 102002

Co Cię w nim uwiedzie:

lekko kwaskowy i soczysty aromat
dojrzewających w letnim słońcu czarnych
porzeczek, ożywiony cząsteczką obrazującą
cytrusowe nuty gorzkich grapefruitów.
Z jakiej rodziny pochodzi: owocowo-cytrusowej
Jak jest odbierany: cytrusowy, świeży
Wskazówka perfumiarza: do kompozycji wnosi
lekkie orzeźwienie

symbol: 102003

Co Cię w nim uwiedzie:

PLN | 50 ml | (1320,00 PLN / 1 l)
Francuskie olejki zapachowe: 20%

Co Cię w nim uwiedzie:

surowy zapach jałowca pogłębiony cząsteczką
obrazującą ideę nut oceanicznych. Zapach czysty,
orzeźwiający, zakończony delikatną gorzkością,
niczym schłodzony tonic w upalny dzień.

Co Cię w nim uwiedzie:

nieco cierpki zapach limonki uzupełnia cząsteczka
obrazująca akordy drzewne z delikatnym,
skórzano-piżmowym wykończeniem.
Z jakiej rodziny pochodzi: cytrusowo-drzewnej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Wskazówka perfumiarza: do kompozycji
wnosi ziołowy kontrast

symbol: 102004

Co Cię w nim uwiedzie:

ziemista, odrobię cierpka woń rośliny nagarmotha
niespodziewanie miesza się cząsteczką
obrazującą zapach rozkwitających pąków róż.

drzewny i dymny zapach paczuli otoczony
cząsteczką obrazującą żywiczne, kadzidlane
nuty ambry.

Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-orientalnej
Jak jest odbierany: intensywny, kwiatowy
Wskazówka perfumiarza: do kompozycji wnosi
orientalny szyk

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-drzewnej
Jak jest odbierany: ciepły, otulający
Wskazówka perfumiarza: do kompozycji wnosi
zmysłowe, żywiczne ciepło

symbol: 102005

symbol: 102006
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NOWY ZAPACH!

Za co go pokochasz:

za spontaniczność połączoną z fascynującą
kobiecością. Owocowe nuty przeplatają się
z uwodzicielskim hiacyntem, jaśminem i cedrem.
To zapach dla kobiety promiennej,
cieszącej się życiem.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: kwiatowy, soczysty
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

NOWY ZAPACH!

Za co go pokochasz:

za optymizm i energię. To letnia świeżość cytrusów
skąpanych w gorącym słońcu ze szczyptą różowego
pieprzu i wyraﬁnowanym piżmem. Otula delikatną,
uwodzicielską mgiełką.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: świeży, pobudzający
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101077

symbol: 101075

Za co go pokochasz:

za naturalność i świeżość. Pamiętasz ten moment,
gdy przekrajasz soczyste jabłko? Nagle zalewa Cię
fala świeżości. Tu dodatkowo towarzyszy jej powiew
wiosennych kwiatów: ﬁołków, konwalii i magnolii.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101001

Za co go pokochasz:

za subtelną zmysłowość. To zapach, w którym
zawsze będziesz czuć się kobieco i elegancko.
Świeże cytrusy, zmysłowe kwiaty i słodycz
wanilii dodadzą Ci pewności siebie.
Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-drzewnej
Jak jest odbierany: słodki, balsamiczny
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101003

PLN | 50 ml | (1080,00 PLN / 1 l)
Francuskie olejki zapachowe: 20%
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Za co go pokochasz:

za radosną lekkość. Za każdym razem, gdy
sięgniesz po ten pudrowo-waniliowy zapach,
kąciki ust same uniosą Ci się w uśmiechu.
Poczujesz się lekko i świeżo.
Z jakiej rodziny pochodzi: szyprowo-kwiatowej
Jak jest odbierany: pudrowy, waniliowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101005

Za co go pokochasz:

za waniliową słodycz. Wyobraź sobie swój
idealny dzień. Czujesz się doskonale. Jesteś
otulona przez ulubione nuty czekoladowych
pralinek, wanilii, gruszki i jaśminu. Widzimy, że
się uśmiechasz…
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-gourmand
Jak jest odbierany: słodki, karmelowy
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101007
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Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

za nieziemską słodycz. Karmel, wata cukrowa,
czekolada, melon i miód to połączenie dla kobiet,
które mają niepohamowany apetyt na życie.

za słodko-herbaciane zauroczenie. Ten zapach
jest niewymuszony i naturalny, a jednak nie
można przestać o nim myśleć…

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-korzennej
Jak jest odbierany: słodki, waniliowy
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-kwiatowej
Jak jest odbierany: herbaciany, słodki
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101009

symbol: 101011

Za co go pokochasz:

za słodkie nuty pełni lata. Soczyste letnie
owoce i odważne nuty gourmand sprawiają,
że kompozycja jest kusząca i apetyczna.
Z jakiej rodziny pochodzi: szyprowo-owocowej
Jak jest odbierany: soczysty, owocowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101015

Za co go pokochasz:

za dodanie pewności siebie. Soczysta malina
z odrobiną aromatycznego miodu to kusząca
propozycja. Do tego odrobina ambry, kilka kropel
soku z cytryny i słodycz jaśminu.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: kwiatowy, miodowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101027

Za co go pokochasz:

za wyrazistość. Jeśli lubisz błyszczeć, to
połączenie jest dla Ciebie! Zmysłowy jaśmin,
orchidea i apetyczne nuty melona, gruszki i jeżyny
sprawią, że będziesz w centrum zainteresowania.

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-korzennej
Jak jest odbierany: waniliowy, upajający
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: kwiatowy, zmysłowy
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101017

symbol: 101019

Za co go pokochasz:

za delikatność i naturalność. Świeży, przyjemny
zapach, przepojony słodyczą róż i piwonii,
z odrobiną pikantnego różowego pieprzu.

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-kwiatowej
Jak jest odbierany: owocowy, pudrowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: świeży, różany
Jaką ma projekcję: subtelną

symbol: 101029

symbol: 101031

Za co go pokochasz:

Francuskie olejki zapachowe: 20%

Za co go pokochasz:

za uniwersalność. Soczyste liczi i brzoskwinia
z lekko pudrowymi nutami lilii i ciepłem piżma,
sprawdzą się niemal w każdej sytuacji.

za subtelność i kobiecość. Słoneczny,
przyjemny zapach słodkich frezji, róż i wanilii,
przełamany paczulą i liśćmi czarnej porzeczki.

PLN | 50 ml | (1080,00 PLN / 1 l)

Za co go pokochasz:

za odrobinę tajemniczości. Orientalna kompozycja
upaja słodyczą wanilii i jaśminu, a egzotyczna,
słodka passiﬂora dodaje całości niezwykłego
uroku.

Z jakiej rodziny pochodzi: szyprowo-kwiatowej
Jak jest odbierany: ciepły, zmysłowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101033

Za co go pokochasz:

za zaskakujące połączenia. Niezrównana
świeżość zielonego jabłka, frezji i róż dopełniona
przez aksamitne nuty zamszu i drzewa
sandałowego.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-drzewnej
Jak jest odbierany: świeży, pobudzający
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101035
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Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

za glamour. Słodka, ambrowa woń zdominowana
przez soczyste nuty granatu, zmysłową woń
lotosu i szlachetnego mahoniu jest naprawdę
szykowna.

za subtelność. Delikatny i odprężający jak
letni poranek nad Adriatykiem. Morska bryza
przynosi orzeźwiające nuty zielonego jabłka, róży,
dzwonków i soczystej cytryny.

za migotliwość. Jeśli poświęcisz mu chwilę, odkryjesz,
jak pięknie pulsują w nim nuty słonecznej brzoskwini,
słodycz frezji i świeżość kolendry. Jest mocny
i intensywny, a jednocześnie zwiewny i delikatny.

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-kwiatowej
Jak jest odbierany: słodki, ambrowy
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: cytrusowej
Jak jest odbierany: świeży, relaksujący
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: szyprowo-owocowej
Jak jest odbierany: kwiatowy, intensywny
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101037

symbol: 101039

symbol: 101045

Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

za łagodną świeżość. Spokojny, wyważony,
ale jednocześnie bardzo kobiecy zapach.
Subtelności dodają mu białe kwiaty,
a zmysłowości – sandałowiec.

za wyraﬁnowanie. Słodki aromat owoców
czarnej porzeczki, jaśminu i konwalii, pogłębiony
zmysłowymi nutami cedru, sandałowca i piżma
jest elegancki i tajemniczy.

Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-orientalnej
Jak jest odbierany: słodki, świeży
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-kwiatowej
Jak jest odbierany: słodki, głęboki
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101049

symbol: 101051

Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

za wyjątkową aromatyczność. Kawa, wanilia,
migdały – brzmi pysznie. Ale żeby nie było za słodko,
mamy tu również bogaty wachlarz nut drzewnych:
od sandałowca po luksusowe drzewo kaszmirowe.

za ﬁglarność i kokieteryjność. Słodki, zmysłowy
zapach białych kwiatów i świeżo zmielonych
ziaren kawy. Głębi dodaje mu uwodzicielski bób
tonka.

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-drzewnej
Jak jest odbierany: słodki, kawowy
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-kwiatowej
Jak jest odbierany: słodki, zmysłowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101053

symbol: 101057
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Za co go pokochasz:

za naturalną uwodzicielskość. Uważaj, bo to
prawdziwy miłosny eliksir. Róża, morela, wanilia
i świeże cytrusy skradną serce i Twoje, i jego.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: cytrusowy, korzenny
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101059

Za co go pokochasz:

za mroźne piękno kwiatowej kompozycji. Ten
zapach jest chłodny i elegancki jak perfumy
Królowej Śniegu, a jednocześnie – dzięki świeżym
nutom piwonii i lotosu – subtelny i bardzo kobiecy.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: kwiatowy, świeży
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101061

Za co go pokochasz:

za porywające połączenie egzotycznych owoców
z nutami wodnymi. Zrównoważone białym
piżmem, drzewem sandałowym i jaśminem
rozpościerają przed Tobą nieograniczone
możliwości.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-wodnej
Jak jest odbierany: wodny, owocowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101063

Za co go pokochasz:

za nieujarzmioną zmysłowość. Intensywne,
orientalne nuty kwiatu pomarańczy, wanilii i fasoli
tonka w połączeniu z ożywczym jaśminem i różaną
bazą są niezwykle kobiece i sensualne.
Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-kwiatowej
Jak jest odbierany: waniliowy, balsamiczny
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101067

Za co go pokochasz:

PLN | 50 ml | (1080,00 PLN / 1 l)
Francuskie olejki zapachowe: 20%

Za co go pokochasz:

za natychmiastowy przypływ energii. Doskonale
zbalansowany, cytrusowy zapach podbity
wyrazistymi nutami drzewa oliwnego i cedru
sprawi, że poczujesz się jak na greckiej wyspie.
Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-kwiatowej
Jak jest odbierany: cytrusowy, drzewny
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101065

Za co go pokochasz:

za kuszące połączenie. Apetyczne owocowe
nuty wnoszą radość i spontaniczność, a delikatne
kwiaty – aksamitną słodycz, która doskonale
współgra z aromatycznym cedrem. Ten zapach
pulsuje i podkreśla naturalne piękno.
Z jakiej rodziny pochodzi: kwiatowo-owocowej
Jak jest odbierany: kwiatowy, zmysłowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101069

Za co go pokochasz:

za lekkość i orzeźwienie. Poczujesz się jak na
spacerze w gaju pełnym słońca i soczystych
cytrusów. Uwiedzie Cię wyjątkowy aromat ﬁg,
zmysłowość białych kwiatów oraz delikatnie
otulające piżmo i cedr.

za elegancję i nieodparty urok. To magiczna,
fascynująca i bardzo kobieca kompozycja, w której
główną rolę gra świeża bergamotka, zachwycająca
róża i zmysłowa wanilia. Uzupełnia je upojny kwiat
pomarańczy i egzotyczna paczula.

Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-kwiatowej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-kwiatowej
Jak jest odbierany: kwiatowy, głęboki
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101071

symbol: 101073
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NOWY ZAPACH!

Co Cię w nim uwiedzie:

NOWY ZAPACH!

Co Cię w nim uwiedzie:

rześkość jak po porannym prysznicu.
To doskonała mieszanka soczystych cytrusów
i zielonego bambusa, przeplatające się ze
zmysłowymi akordami piżma. Ten zapach jest
odzwierciedleniem pociągającej, męskiej siły.

ekscytująca dzikość. To zapach dla aktywnego,
pewnego siebie mężczyzny. Mandarynka, cierpka
bergamotka i ożywcze nuty zielonej herbaty
dodają energii. A drzewo sandałowe
i piżmo – intensywności i mocy.

Z jakiej rodziny pochodzi: cytrusowej
Jak jest odbierany: świeży, piżmowy
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-owocowej
Jak jest odbierany: chłodny, aromatyczny
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101050

symbol: 101052

Co Cię w nim uwiedzie:

intensywność. To korzenny, otulający zapach
słodkiego jabłka i śliwki, z odrobiną cynamonu,
na szlachetnym tle drzewa oliwnego.
Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-korzennej
Jak jest odbierany: ciepły, korzenny
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101002

Co Cię w nim uwiedzie:

niewymuszona elegancja. Bardzo świeże nuty
granatu, cytryny i kumkwatu, doprawione
owocami jałowca i gałką muszkatołową.
Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-owocowej
Jak jest odbierany: cytrusowy, pobudzający
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101006

Co Cię w nim uwiedzie:

mocne orzeźwienie. Świeża morska bryza
z ożywczymi nutami cytrusów i słodyczą jaśminu.
Oszałamiające nuty rezedy i cyklamenu sprawiają,
że nie można mu się oprzeć.
Z jakiej rodziny pochodzi: cytrusowej
Jak jest odbierany: świeży, morski
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101008

PLN | 50 ml | (1080,00 PLN / 1 l)
Francuskie olejki zapachowe: 20%
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Co Cię w nim uwiedzie:

Co Cię w nim uwiedzie:

Co Cię w nim uwiedzie:

bezkompromisowość. Jest tak ożywczy, jak łyk
świeżego, morskiego powietrza. Ani się obejrzysz,
a nie będziesz mógł żyć bez tej cytrusowej świeżości,
podbitej przyprawami i balsamiczną ambrą.

doskonały balans. Ciepły korzenny zapach,
z odrobiną balsamicznej ambry i głębokimi
nutami skóry. Znakomicie przełamany świeżością
cytrusów i mięty.

wszystko. Od zmysłowych, mocnych nut skóry
po wibrujące, lekko kwaśne cytrusy i słodkie nuty
ﬁołka. Kompozycja dla odważnych i pewnych
siebie mężczyzn.

Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-korzennej
Jak jest odbierany: morski, korzenny
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-korzennej
Jak jest odbierany: ciepły, ambrowy
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-drzewnej
Jak jest odbierany: mocny, skórzany
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101014

symbol: 101020

symbol: 101022

Co Cię w nim uwiedzie:

głębia oud. Szlachetna, zmysłowa kompozycja
z drogocennym drewnem agarowym w roli
głównej. Eleganckie tło zapachu wypełniają
palisander, wanilia i sandałowiec.
Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-drzewnej
Jak jest odbierany: ciepły, agarowy
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101026

Co Cię w nim uwiedzie:

Co Cię w nim uwiedzie:

czystość i naturalność. Niezwykle świeży,
a jednocześnie bardzo zmysłowy zapach. Soczysty
ananas i papaja w połączeniu ze szczyptą gałki
muszkatołowej i piżma robią niesamowite wrażenie.

obietnica przygody. Mocny, orzeźwiający
zapach, który dotrzyma Ci kroku w każdym,
nawet najbardziej gorącym momencie. Pobudza
świeżością cytrusów i zielonych ziół.

Z jakiej rodziny pochodzi: cytrusowej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: fougère
Jak jest odbierany: świeży, ziołowy
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101028

symbol: 101030

PLN | 50 ml | (1080,00 PLN / 1 l)
Francuskie olejki zapachowe: 20%
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Co Cię w nim uwiedzie:

Co Cię w nim uwiedzie:

Co Cię w nim uwiedzie:

nieposkromiona moc. Zdecydowane uderzenie
cytrusów, słodycz ﬁołka i zmysłowe nuty skóry
sprawią, że temperatura podniesie się o kilka
stopni.

oryginalność połączeń. Wyobraź sobie
wzburzone fale. Niespokojne morze wyrzuca
na brzeg aromatyczne cytrusy, wodorosty
i balsamiczną ambrę.

świeżość. Zapach swoją oryginalność zawdzięcza
połączeniu liści czarnej porzeczki i liści pomidora.
Klasyczna róża i ciepłe drzewo sandałowe dodają
mu uroku i elegancji.

Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-kwiatowej
Jak jest odbierany: świeży, skórzany
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: wodnej
Jak jest odbierany: morski, orzeźwiający
Jaką ma projekcję: mocną

Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-owocowej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101032

symbol: 101034

symbol: 101036

Co Cię w nim uwiedzie:

przyjemne orzeźwienie. Przypomnij sobie chwilę,
gdy zanurzasz się w przyjemnie chłodnej wodzie.
Poczuj na skórze słoność morskiej wody, świeżość
cytrusów i upojną słodycz kwiatów jaśminu.
Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-owocowej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101038

Co Cię w nim uwiedzie:

nieszablonowość. Oryginalny, dymno-cytrusowy
aromat uwodzi, oczarowuje, nęci. Pikanterii
dodaje mu odrobina czarnego pieprzu.
Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-korzennej
Jak jest odbierany: chłodny, ziemisty
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101040

Co Cię w nim uwiedzie:

niespotykany charakter. To połączenie świeżego
i lekko pikantnego aromatu czarnego pieprzu
z orzeźwiającymi cytrusami i ciepłym zapachem
nut drzewnych, wnoszących odrobinę egzotyki.
Ta odważna kompozycja fascynuje i dostarcza
niezwykłych doznań zmysłowych.
Z jakiej rodziny pochodzi: orientalno-drzewnej
Jak jest odbierany: aromatyczny, energetyzujący
Jaką ma projekcję: mocną

symbol: 101042

Co Cię w nim uwiedzie:

fala orzeźwienia. Ten wyrazisty, wielowymiarowy
zapach został stworzony dla współczesnego
mężczyzny – pewnego siebie, pragnącego
wolności i wyzwań. To pobudzające uczucie
przyjemnej świeżości otulonej intrygującym
aromatem kadzidła.
Z jakiej rodziny pochodzi: drzewno-korzennej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101044

Co Cię w nim uwiedzie:

Co Cię w nim uwiedzie:

niezwykle ożywcza kompozycja. Ten zapach jest
jak orzeźwiająca, chłodna kąpiel w upalny dzień.
Cytrusowy, pełen wigoru aromat yuzu, zielone
i wodne nuty oraz świeża mięta idealnie łączą się
z intensywnym piżmem.

harmonijne połączenie elegancji z przyjemnym
chłodem. Krystaliczne nuty wodne przeplatają
się z zielonymi, ziołowymi aromatami i żywicznodrzewnymi akcentami. To zapach pewnego siebie
gentlemana.

Z jakiej rodziny pochodzi: wodnej
Jak jest odbierany: świeży, zielony
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

Z jakiej rodziny pochodzi: fougeré
Jak jest odbierany: aromatyczny, zielony
Jaką ma projekcję: umiarkowaną

symbol: 101046

symbol: 101048
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MAKE UP

Za co go pokochasz:

za to, że dzięki pigmentom rozświetlającym
i Soft Focus, zapewnia skórze efekt
naturalnego blasku oraz optycznie wygładza
i odmładza cerę. Sprawia, że wygląda na
wypoczętą i promienną. Zmniejsza widoczność
niedoskonałości, przebarwień
i cieni pod oczami.

Co Cię w nim zachwyci:

formuła bogata w witaminy A, E, C, PP
i D-pantenol, która dba o kondycję cery,
nawilża, wzmacnia i odżywia skórę.

WSKAZÓWKA:
aby uzyskać najlepszy efekt, nakładaj
korektor tworząc na powierzchni skóry
kształt trójkąta. Jego podstawa powinna
znajdować się tuż pod dolną powieką,
a wierzchołek mniej więcej na wysokości
połowy nosa.

Co sprawi, że nie zamienisz
go na żaden inny:

ma lekką konsystencję, która nie obciąża
delikatnej skóry wokół oczu. Doskonale
sprawdza się w dużej wilgotności i podczas
upałów. Zapewnia długotrwały efekt, nie
ściera się i nie spływa ze skóry.

Jak go używać:

za pomocą aplikatora nałóż niewielką ilość
korektora na skórę pod oczami i delikatnie
rozetrzyj go opuszkiem palca lub za pomocą
gąbeczki. Możesz aplikować go także na
środek górnej powieki, w wewnętrznym kąciku
oka oraz pod łukiem brwiowym.

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

korektor został przebadany pod nadzorem
lekarza okulisty. Jest odpowiedni dla osób
o wrażliwych oczach i noszących szkła
kontaktowe. Jego formuła jest idealna dla
wszystkich typów cery, także tej wrażliwej.

1

symbol: 301020
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2

symbol: 301021

3

symbol: 301022

PLN | 4,5 ml | (8000,00 PLN / 1 l)

Za co go pokochasz:

za jego długotrwałą formułę, która sprawia,
że utrzymuje się na twarzy przez wiele
godzin. Dzięki lekkiej i kremowej konsystencji,
bardzo łatwo się rozprowadza i idealnie
stapia ze skórą, tworzy aksamitne, matowe
wykończenie – bez efektu maski. Doskonale
wyrównuje i ujednolica koloryt skóry, maskuje
niedoskonałości i przebarwienia oraz tuszuje
oznaki zmęczenia.

Co Cię w nim zachwyci:

jego niezwykle delikatna formuła, która jest
odpowiednia dla wszytkich typów cery,
również wrażliwej.

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

podkład został wzbogacony o aktywny
składnik pozyskiwany z bambusa, który nawilża
i odżywia skórę oraz łagodzi podrażnienia.

Jak go używać:

nanieś na twarz niewielką ilość podkładu
i rozprowadź równomiernie. Aplikuj go
opuszkami palców, za pomocą gąbeczki lub
pędzla.

Co mówią użytkownicy?

100% badanych potwierdziło, że podkład
dobrze się rozprowadza, zapewnia wysoki
stopień krycia, bardzo dobrze wyrównuje,
ujednolica koloryt cery i pozostaje
niewyczuwalny na skórze. Wszyscy
badani poleciliby go swoim znajomym.*

1

symbol: 301016

2

symbol: 301017

3

symbol: 301018

* Na podstawie niezależnych badań aplikacyjno-użytkowych, przeprowadzonych
na grupie 20 osób.

PLN | 30 ml | (1633,33 PLN / 1 l)
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1
dedykowany dla osób
o karnacji jasnej.
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2
dedykowany dla osób
o karnacji ciemnej.

3
dedykowany dla osób
o karnacji ciemnej.

MINERALNY
PUDER
I PODKŁAD
SYPKI

PERFECT SKIN

MATTE SKIN

ILLUMINATED
SKIN

WYKOŃCZENIE

TYP CERY

Za co go pokochasz:

za to, że wystarczy Ci tylko jeden produkt, by
każdego dnia wyglądać elegancko, naturalnie
i świeżo. Puder nie obciąża i nie wysusza skóry,
łatwo się aplikuje i równomiernie rozprowadza,
gwarantując jej jednolity koloryt.

SZCZEGÓLNIE
POLECANY DLA
SKÓRY

Jak go używać:

możesz to zrobić na dwa sposoby:
NA SUCHO: wysyp odrobinę pudru na
wieczko, zanurz w nim pędzel, strzepnij
nadmiar i miękkimi, kolistymi ruchami
rozprowadź na twarzy.
NA MOKRO: przed nałożeniem spryskaj
twarz lub pędzel tonikiem, mgiełką bądź
hydrolatem. Uzyskasz w ten sposób
trwalszy efekt.

EFEKT

POZIOM KRYCIA

Co Cię w nim zachwyci:

niezwykle lekka konsystencja, która sprawia,
że kosmetyk bardzo łatwo chwyta się pędzla
i stapia ze skórą, gwarantując wyjątkową
trwałość makijażu. Poręczne opakowanie
z sitkiem możesz mieć zawsze przy sobie.

Co jest naszym sekretem:

prosty, w 100% mineralny skład sprawia,
że nasz puder mogą stosować nawet osoby
o bardzo wrażliwej, skłonnej do alergii skórze.
Dodatkowo zawarte w nim ﬁltry mineralne
zapewniają ochronę przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych.

SKŁADNIKI
I ICH DZIAŁANIE

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

najbardziej naturalny efekt uzyskasz po paru
minutach od nałożenia kosmetyku, gdy
minerały połączą się z Twoją skórą.
KOLORY

JASNY BEŻ

PLN | 8 g | (5625,00 PLN / 1 kg)

NATURALNY
BEŻ
ŚREDNI BEŻ
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* z uwagi na obecność w składzie barwnika wrażliwego na światło, otwieranie
kasetki z biegiem czasu może spowodować nieznaczną zmianę koloru produktu.
Nie wpływa to jednak na jakość kosmetyku i efekt uzyskiwany po jego aplikacji.

Za co go pokochasz:

za nadanie Twojej twarzy pięknego odcienia
muśniętej słońcem skóry. Drobniutkie
cząsteczki naszego NATURALNEGO
BRONZERA perfekcyjnie stapiają się z cerą,
dodając jej wyrazu i niwelując drobne
niedoskonałości.

Jak go używać:

do konturowania twarzy używaj matowego
NATURALNEGO BRONZERA. Wybierz jeden
z dwóch odcieni: ciepły brąz (1) lub zimny brąz
(2), w zależności od Twojej karnacji. Aplikuj
bronzer na te części twarzy, które chcesz
wymodelować, jak owal twarzy, pod kośćmi
policzkowymi, skrzydełka nosa.

Co sprawi, że nie zamienisz
go na żaden inny:

1

symbol: 301009

2

symbol: 301010

PLN | 5,5 g | (7636,36 PLN / 1 kg)
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jest lekki i bardzo drobno zmielony,
co gwarantuje wyjątkową trwałość
wykonanego nim makijażu, nie ściera się i nie
zmienia koloru. Hypoalergiczna formuła nadaje
się także do skóry wrażliwej, a przyjemna,
aksamitna konsystencja zapewnia komfort
użytkowania.

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

zamknęliśmy go w wygodnym, eleganckim
opakowaniu z lusterkiem, tak abyś mogła
zawsze mieć go przy sobie.

1

symbol: 301011

2

symbol: 301012

PLN | 6,5 g | (6461,54 PLN / 1 kg)

Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

za idealne rozświetlenie Twojego makijażu
i dodanie mu wyrazu. Subtelnie odbijające
światło drobinki NATURALNEGO
ROZŚWIETLACZA są bardzo drobno zmielone,
a po nałożeniu na skórę tworzą jednolitą,
dodającą cerze blasku warstwę.

za podkreślenie Twojej naturalnej energii
i witalności oraz niesamowity efekt
promiennej, świeżej skóry.

Jak go używać:

aby uzyskać maksymalnie naturalny
efekt, wybierz odcień najbardziej zbliżony
do Twoich naturalnych rumieńców. Nałóż
na pędzel niewielką ilość różu i rozprowadź
na policzkach, a następnie delikatnymi
ruchami rozetrzyj granice kosmetyku. Staraj
się wycieniować twarz tak, aby najwięcej różu
pozostało na kościach policzkowych.

Jak go używać:

poprzez odpowiednie stopniowanie
rozświetlacza możemy uzyskać różne
efekty. Lekkie muśnięcie pędzlem zapewni
naturalne rozświetlenie, dające efekt zdrowej,
wypoczętej skóry. Mocniejsza aplikacja pozwoli
na uzyskanie promiennej, wymodelowanej
cery.

Co Cię w nim zachwyci:

gładka, aksamitna konsystencja, która pozwala
na wygodną aplikację i zapewnia trwały efekt
przez wiele godzin. Ma lekką, nieobciążającą
skóry, hipoalergiczną formułę, odpowiednią dla
cery wrażliwej.

Co sprawi, że nie zamienisz
go na żaden inny:

jest niezwykle lekki i doskonale stapia się
z cerą. Dzięki hypoalergicznej formule mogą
go używać nawet osoby o wrażliwej skórze.

1

symbol: 301007

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

drobno zmielony i delikatny dla skóry
prasowany rozświetlacz jest wielozadaniowy
– nie tylko rozświetla i modeluje twarz, ale
także wygładza i ożywia pozbawioną blasku
skórę. Zapewnia świetliste wykończenie
makijażu przez wiele godzin. Wygodne,
eleganckie pudełko z lusterkiem pozwala na
wykonanie poprawek makijażu w każdej chwili,
gdziekolwiek jesteś.

2

symbol: 301008

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

dwa matowe odcienie dobraliśmy tak, abyś
mogła uzyskać dokładnie taki efekt, jaki sobie
zamierzyłaś. Odcień koral (1) dba o wyjątkową
świeżość cery, a brudny róż (2) ożywia ją
i optycznie odmładza.

Co jest naszym sekretem:

w składzie naszego NATURALNEGO
RÓŻU, BRONZERA i ROZŚWIETLACZA
znajdziesz naturalny emolient o działaniu
zmiękczającym i ochronnym. Zapewnia
skórze optymalny poziom nawodnienia,
chroniąc ją przed utratą wody
i przenikaniem szkodliwych substancji
z otoczenia. To dzięki niemu produkty
mają także działanie nawilżające.

PLN | 5,5 g | (7636,36 PLN / 1 kg)
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Za co go pokochasz:

symbol: 302011

za jego wodoodporność oraz odporność na
warunki atmosferyczne i sebum. Świetnie
sprawdza się podczas upału lub deszczu. Jego
specjalnie opracowana formuła zapobiega
rozmazywaniu i spływaniu kreski z powieki.
A duża zawartość pigmentów pozwala
stworzyć doskonałą kreskę bez smug
i prześwitów, która nie blednie i nie zmienia
intensywności przez cały dzień.

Co Cię w nim zachwyci:

miękki pędzelek z giętkim włosiem
o odpowiedniej grubości i długości, który
umożliwia łatwą i precyzyjną aplikację.
Narysujesz nim zarówno cienką, jak i grubszą
kreskę. Dzięki specjalnemu aplikatorowi
nabierzesz odpowiednią ilość masy, by jednym
pociągnięciem stworzyć wyrazistą kreskę na
całej powiece.

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

eyeliner został przebadany pod nadzorem
lekarza okulisty. Ma niezwykle delikatną,
bezzapachową formułę, idealną dla osób
o wrażliwych oczach i noszących szkła
kontaktowe. A jego miękki pędzelek nie
podrażnia delikatnej skóry powiek.

Jak go używać:

za pomocą pędzelka płynnym pociągnięciem
narysuj kreskę przy górnej linii rzęs. Odczekaj
chwilę do wyschnięcia kosmetyku.

PLN | 4 ml | (9750,00 PLN / 1 l)
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1

symbol: 302007

2

symbol: 302008

Za co ją pokochasz:

za aksamitną, kremową konsystencję oraz
miękki sztyft, idealny dla delikatnej skóry
powiek. Kredka jest wysoko napigmentowana,
a jej kolor nie zmienia się i nie blednie,
wygląda świeżo przez cały dzień. Jednym
pociągnięciem stworzysz perfekcyjną, gładką
kreskę w intensywnym kolorze.

Co Cię w niej zachwyci:

3

symbol: 302009

4

symbol: 302010

WSKAZÓWKI:
używając kredki, pamiętaj o kilku zasadach:
żeby powiększyć oczy, narysuj kreski na
górnych powiekach
jeśli masz blisko osadzone oczy, zacznij
rysowanie kreski od połowy powieki
i kieruj się w stronę zewnętrznego
kącika oka
jeśli masz opadające powieki, wyciągnij
kreskę odrobinę w górę
aby nadać okrągłym oczom migdałowy
kształt, poprowadź kreskę lekko poza
zewnętrzny kącik oka

kredka jest odporna na wodę i warunki
atmosferyczne. Doskonale sprawdza się
podczas upału i deszczu. Nie rozmazuje się,
nie kruszy i nie odbija się na powiece.
Zapewnia nieskazitelny makijaż – nawet przez
12 godzin. To idealny kosmetyk dla aktywnych
kobiet.

Jak jej używać:

wysuń sztyft i płynnym pociągnięciem
narysuj kreskę. Wygodna, automatyczna
kredka łatwo się aplikuje, a dzięki wbudowanej
w opakowanie temperówce zawsze utrzymasz
ją w optymalnej ostrości.

Co jeszcze warto o niej
wiedzieć:

kredka została przebadana pod nadzorem
lekarza okulisty. Ma delikatną, bezzapachową
formułę, dlatego mogą stosować ją także
osoby o wrażliwych oczach i noszące szkła
kontaktowe.

PLN | 0,28 g | (103571,43 PLN / 1 kg)
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symbol: 302001

Co jest naszym sekretem:

Niezwykle bogata formuła zawierająca:
• działający wydłużająco z wiecznie zielonego
drzewa Pistacia lentiscus
• naturalny, działający wszechstronnie składnik aktywny
, który zwiększa średnicę, elastyczność
i wytrzymałość rzęs, zmniejsza ich łamliwość i dodatkowo
wygładza. Wzmacnia zarówno zniszczone, jak i zdrowe rzęsy
• określany mianem „płynnego złota”, wzmacniający

50 |

.

* Właścicielem znaku KERANUTRI™ jest ﬁrma Provital S.A.

Za co go pokochasz:

za to, że w widoczny sposób poprawi kondycję
Twoich rzęs – zmniejszy ich łamliwość,
zwiększy wytrzymałość i sprawi, że staną się
grubsze i mocniejsze. To tusz i odżywka
w jednym.

Za co ją pokochasz:

1

symbol: 302005

Co Cię w nim zachwyci:

lekka, kremowa konsystencja z lśniącym
wykończeniem w kolorze głębokiej czerni
oraz wyśmienicie dopasowana, precyzyjna,
silikonowa szczoteczka, która perfekcyjnie
rozczesuje rzęsy, dokładnie otulając je masą.
Dzięki temu aplikacja nawet na najmnieszych
włoskach nie sprawi Ci problemu, a Twoje
rzęsy będą maksymalnie wydłużone, zalotnie
podkreślone i zyskają niezwykłą objętość.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

hypoalergiczna, łagodna formuła polecana
również dla pań o wrażliwych oczach oraz
noszących szkła kontaktowe. Zadbaliśmy także
o badania pod nadzorem okulisty.

Co sprawi, że nie zamienisz
go na żaden inny:

wygoda i komfort zarówno podczas aplikacji,
jak i przy demakijażu. WYDŁUŻAJĄCOWZMACNIAJĄCY TUSZ DO RZĘS nie skleja
i nie obciąża rzęs, a dzięki woskom odpornym
na wysoką temperaturę – nie rozmazuje
się i nie kruszy. Nie odbija się na powiekach
i policzkach, pozostawiając rzęsy miękkie
i sprężyste. Zapewnia długotrwały efekt
i nienaganny makijaż przez wiele godzin.

PLN | 11 ml | (4090,91 PLN / 1 l)

za specjalnie wyproﬁlowany rysik oraz
wygodną szczoteczkę. Trójkątny rysik umożliwia
precyzyjną i równomierną aplikację. Idealnie
wypełnia ubytki między włoskami, podkreśla
łuk i zaznacza jego kształt. A szczoteczka
doskonale rozczesuje i układa brwi.

Co Cię w niej zachwyci:

2

symbol: 302006

kredka jest odporna na wodę i warunki
atmosferyczne. Świetnie sprawdza się
zarówno podczas upału, jak i deszczu. Jest
odporna na rozmazywanie, nie kruszy się, nie
skleja brwi i nie pozostawia grudek. Dzięki
wysokiej pigmentacji doskonale pokrywa brwi
kolorem. Zapewnia długotrwały, naturalny
efekt stylizacji – nawet przez 12 godzin.

Jak jej używać:

wyczesz brwi za pomocą szczoteczki.
Następnie wysuń sztyft i krótkimi
pociągnięciami podkreśl i uzupełnij je, nadając
im pożądany kształt. Na koniec ponownie
zastosuj szczoteczkę, by usunąć nadmiar kredki
z włosków i ułożyć brwi.

Co jeszcze warto o niej
wiedzieć:

jej delikatna formuła jest odpowiednia dla osób
o wrażliwej skórze.
WSKAZÓWKI:
dobierz odcień kredki najbardziej
zbliżony do naturalnego koloru Twoich
brwi. Do wyboru masz: ciepły brąz (1)
oraz zimny brąz (2). Aby efekt nie był
przerysowany, lepiej użyj kredki odrobinę
jaśniejszej od brwi.

PLN | 0,2 g | (160000,00 PLN / 1 kg)
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Za co go pokochasz:

za to, że Twoje usta w krótkim czasie odzyskają
naturalne piękno. Dzięki bogatej formule
balsam doskonale je nawilża, intensywnie
natłuszcza i regeneruje, przywraca im
miękkość i gładkość. Zapobiega ich pękaniu
i wysuszaniu. Łagodzi podrażnienia, przynosi
ulgę spierzchniętym ustom i zmniejsza
widoczność skórek.

Co Cię w nim zachwyci:

skuteczna pielęgnacja i ochrona. Balsam
zawiera olej z melona, rycynowy, kukui
i jojoba, wosk sojowy i Candelilla oraz masło
Shea. Ta kompozycja naturalnych składników
pomaga przywrócić ustom zdrowy wygląd
oraz zapewnia ochronę przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych, takich
jak słońce, wiatr, mróz, zanieczyszczenia czy
klimatyzacja.

Co jeszcze warto o nim
wiedzieć:

balsam jest niezwykle delikatny, idealny
do pielęgnacji suchych, wrażliwych
i podrażnionych ust. Jest odpowiedni zarówno
dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci powyżej 3-go
roku życia.

Co sprawi, że nie zamienisz
go na żaden inny:

przyjemna konsystencja, dzięki której łatwo
się topi i rozsmarowuje. Długo utrzymuje się
na ustach, nie pozostawiając lepkiej warstwy.
A do tego ładnie pachnie orzeźwiającym
melonem.

PLN | 4 g | (7000,00 PLN / 1 kg)
symbol: 304006
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Za co go pokochasz:

za bogactwo aktywnych substancji, które
zadbają o doskonałą kondycję Twojej cery.
PŁYN MICELARNY 3 W 1 zawiera kompleks
składników zapewniający utrzymanie
w równowadze mikrobioty skóry, co sprawia,
że cera odzyskuje właściwe pH oraz piękny
wygląd. Ekstrakt z jagód goi dodaje skórze
witalności, a sól kwasu hialuronowego
doskonale nawilża, zapewniając jej jędrność
i elastyczność.

Co Cię w nim zachwyci:

skuteczność i szybkość, z jaką usuwa nawet
wodoodporny makijaż oraz niesamowity
efekt dogłębnie oczyszczonej i stonizowanej
skóry bez uczucia ściągnięcia. Doskonale
przygotowuje skórę do aplikacji kremu
lub serum.

Z czego jeszcze jesteśmy
dumni:

CZYM JEST MIKROBIOTA SKÓRY?
Mikrobiota, czyli ﬂora bakteryjna skóry,
to wszystkie mikroorganizmy żyjące na
jej powierzchni. Jej skład jest określony
od momentu naszych narodzin
i sprawia, że skóra twarzy jest jednolita
i pełna blasku. Jednak zanieczyszczenia
środowiska, promieniowanie UV
czy nawet stres mogą prowadzić
do zaburzenia jej równowagi. Dzięki
obecności kompleksu składników
odpowiedzialnych za zdrową
i zbalansowaną dietę dla mikrobioty
skóry, PŁYN MICELARNY 3 W 1
przywraca cerze homeostazę,
sprawiając, że nawet skutki bardzo
intensywnego trybu życia nie są
zauważalne na twarzy.
* Na podstawie niezależnych badań aplikacyjno-użytkowych,
przeprowadzonych na grupie 25 osób.

92% badanych potwierdziło, że kosmetyk
dokładnie i szybko usuwa tusz (nawet
wodoodporny!) oraz nie pozostawia
nieestetycznych „pand” pod oczami.
23 na 25 osób uznało produkt kosmetyczny
za niezastąpiony podczas porannej
pielęgnacji twarzy i wieczornego demakijażu.*

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

PŁYN MICELARNY 3 W 1 został przebadany
pod nadzorem okulisty i jest polecany również
osobom o wrażliwych oczach i noszącym
szkła kontaktowe. Delikatna formuła jest
odpowiednia do wszystkich typów cery,
także wrażliwej.

PLN | 200 ml | (175,00 PLN / 1 l)
symbol: 305001
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Za co go pokochasz:

97%

za połączenie skuteczności i delikatności.
Zawiera łagodne substancje myjące, które
doskonale usuwają wszelkie zabrudzenia
i tłuszcz. Świetnie nabłyszcza naczynia i nie
pozostawia na nich smug. W jego składzie
znajdziesz też zielony chelat, który zmiękcza
twardą wodę.

98%

Co sprawia, że tak doskonale
dba o dłonie:

połączenie kompleksu nawilżającego oraz
ekstraktów z malwy, bawełny i marakui.
Kompleks nawilżający z polisacharydami
z peruwiańskiej rośliny tara (Caesalpinia
spinosa), zapewnia optymalny poziom
nawilżenia i zabezpiecza naturalną mikroﬂorę
skóry dłoni. A ekstrakty roślinne dodatkowo
dbają o jej dobrą kondycję.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

nasz żel przeszedł badanie dermatologiczne,
potwierdzające tolerancję skórną.
A zastosowane przez nas olejki zapachowe nie
zawierają alergenów – zgodnie ze standardami
IFRA (International Fragrance Association).

Co tak pięknie pachnie:

soczyste zielone jabłko, głóg, delikatna
bawełna i goździki.

PLN | 500 ml | (48,00 PLN / 1 l)
symbol: 511001

100% RECYCLED
BOTTLE
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25,80 PLN | symbol: 511101

100% RECYCLED
BOTTLE

Za co go pokochasz:

za to, że dzięki formule opartej na naturalnym
kwasie mlekowym, błyskawicznie usuwa
różne zabrudzenia, osady z mydła oraz
kamień. Zapewnia idealną czystość i blask.
Nie pozostawia smug i zacieków. Zawiera
inhibitor korozji, chroniący powierzchnie przed
niszczeniem.

Za co go pokochasz:

96%

za wielofunkcyjność. Skutecznie usuwa
zabrudzenia z różnych powierzchni, nie
pozostawiając na nich smug. A dzięki
ekstraktowi z winogron i glicerynie, nadaje im
delikatny połysk.

Do czego możesz go użyć:

do czyszczenia wszystkich powierzchni
zmywalnych, ceramicznych, z tworzyw
sztucznych, lakierowanych, laminowanych,
z płyty MDF, glazury, terakoty, gresu, paneli
podłogowych i ściennych. Docenisz go
zwłaszcza przy myciu dużych powierzchni.

Co Cię w nim zachwyci:

wszystkie środki powierzchniowo-czynne
powstały na bazie naturalnych składników i są
w pełni biodegradowalne. Dzięki temu masz
pewność, że podczas sprzątania nie szkodzisz
środowisku.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

Co możesz nim umyć:

armaturę łazienkową, kabinę prysznicową,
płytki ceramiczne, wannę oraz inne urządzenia
sanitarne.

zastosowane przez nas olejki zapachowe nie
zawierają alergenów – zgodnie ze standardami
IFRA (International Fragrance Association).

Co tak pięknie pachnie:

Co tak pięknie pachnie:

świeże nuty powietrza, czerwone owoce, białe
kwiaty, soczysta gruszka i drzewo sandałowe.

aromatyczny tymianek, eukaliptus, świeże
kwiatowe nuty i anyż.

PLN | 500 ml | (46,00 PLN / 1 l)
symbol: 512001

25,20 PLN | symbol: 512101

PLN | 1000 ml
100% RECYCLED
BOTTLE

symbol: 514001
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Za co go pokochasz:

za szybkość działania i wszechstronność.
Pryskasz i wycierasz. To szybsze niż
wysłanie SMS-a. Nasz spray świetnie myje,
lekko nabłyszcza, odtłuszcza i neutralizuje
uporczywe zapachy.

Do jakich powierzchni
możesz go użyć:

do wszystkich powierzchni zmywalnych,
blatów i parapetów drewnianych, z płyty
MDF, laminowanych, plastikowych, a nawet
marmurowych. Błyskawicznie umyjesz nim
m.in. szafki, sprzęty kuchenne, kubły na śmieci
lub płytę ceramiczną.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny).
Możesz go stosować na powierzchniach
mających styczność z żywnością.

Co tak pięknie pachnie:

egzotyczne ylang-ylang i drzewo sandałowe
w towarzystwie świeżych nut geranium
i bergamotki.

PLN | 500 ml | (44,00 PLN / 1 l)
symbol: 501003

24,20 PLN | symbol: 591103
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Co mówią użytkownicy?

Dokładnie 100% badanych* stwierdziło,
że żel do mycia naczyń
nie tylko z łatwością usuwa tłuszcz,
resztki jedzenia i inne zabrudzenia,
ale także jest łagodny dla skóry dłoni
i doskonale zmywa naczynia nawet
w zimnej wodzie.

Za co go pokochasz:

za skuteczność i łagodność dla dłoni.
Z łatwością usuwa tłuszcz, resztki jedzenia
i inne zabrudzenia. A Ty nie musisz zmywać
w rękawiczkach, bo nasz żel ma znakomite
składniki nawilżające.

Co sprawia, że tak doskonale
dba o dłonie:

kiedy Ty zmywasz, my myślimy o pielęgnacji
Twoich dłoni. W naszym żelu wykorzystujemy
tylko łagodne środki myjące. Żeby zapewnić
Twoim dłoniom odpowiednie nawilżenie, jego
skład wzbogaciliśmy o olej ryżowy, kompleks
ziołowy z krwawnika, nagietka, kasztanowca,
oczaru, dziurawca, malwy, rumianku i mięty
oraz polisacharydy z peruwiańskiej rośliny tara
.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

zanim ten żel traﬁł do Twojej kuchni, przeszedł
szereg szczegółowych badań, w tym badanie
dermatologiczne, potwierdzające tolerancję
skórną. Zastosowane przez nas olejki
zapachowe nie mają alergenów zgodnie ze
standardami IFRA (International Fragrance
Association). Żel posiada również atest PZH
(Państwowego Zakładu Higieny). Zadbaliśmy
o to wszystko, ponieważ Twoja satysfakcja
ma dla nas ogromne znaczenie.

Co tak pięknie pachnie:

świeża mięta, igliwie sosny, słodka róża,
lawenda i zmysłowe drzewo sandałowe.

PLN | 500 ml | (44,00 PLN / 1 l)
symbol: 501004

23,80 PLN | symbol: 591204

* Niezależne badania konsumenckie przeprowadzone na grupie 25 osób.
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Za co ją pokochasz:

za błyskawiczne uwolnienie Twoich dłoni od
przykrego zapachu czosnku, cebuli, ryb czy
nieświeżych warzyw.

Co sprawia, że tak doskonale
dba o dłonie:

wykorzystujemy delikatne środki myjące.
Troszczymy się o prawidłowe nawilżenie
i gładkość Twoich dłoni. Opracowana przez
nas specjalna formuła
łączy ekstrakt
z bawełny i polisacharydy z peruwiańskiej
rośliny tara
.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

zanim ta pianka traﬁła w Twoje ręce, przeszła
szereg szczegółowych badań, w tym badanie
dermatologiczne, potwierdzające tolerancję
skórną. Zastosowane przez nas olejki
zapachowe nie mają alergenów zgodnie
ze standardami IFRA (International Fragrance
Association).

Co Cię w niej mile zaskoczy:

pianka skutecznie usuwa ze skóry również
przebarwienia z warzyw i owoców (buraków,
marchwi, jagód).

Co tak pięknie pachnie:

świeże zielone nuty, białe kwiaty i soczyste
cytrusy.

PLN | 250 ml | (100,00 PLN / 1 l)
symbol: 501002*
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*Do wyczerpania zapasów.

Za co go pokochasz:

za lśniącą czystość bez konieczności
szorowania. Z łatwością usuwa przypalony
lub zaschnięty tłuszcz, sadzę, lepki brud czy
zaschnięte plamy z soków. Dzięki esencji
octowej i naturalnym rozpuszczalnikom,
błyskawicznie usuwa nawet stare
zanieczyszczenia.

Co Cię w nim zachwyci:

nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje
krystaliczny połysk. Jest bezpieczny dla
czyszczonych powierzchni.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny).

Co nim wyczyścisz:

blaty, szafki i półki kuchenne, kaﬂe,
zlewozmywaki, okapy, wyciągi wentylacyjne,
kuchenki gazowe i elektryczne, lodówki,
piekarniki, grille, ruszty, frytkownice i inne
sprzęty kuchenne.

Co tak pięknie pachnie:

kwiat lipy, soczyste, świeże owoce i szlachetny
cedr.

PLN | 500 ml | (46,00 PLN / 1 l)
symbol: 501001

25,20 PLN | symbol: 591101
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Co mówią użytkownicy?

100% badanych* potwierdziło, że
spray daje długotrwały efekt czystości,
zabezpiecza czyszczoną powierzchnię
przed ponownym osadzaniem się
zabrudzeń, nadaje połysk czyszczonym
powierzchniom oraz doskonale sprawdza
się jako produkt do mycia nawet dużych
powierzchni podłogowych lub ściennych.

Za co go pokochasz:

od teraz, jeśli znikniesz w łazience na dłużej
niż 10 minut, będzie to oznaczać tylko jedno
– że masz ochotę na dłuższą kąpiel.

Co Cię w nim zachwyci:

inteligentna formuła płynu sprawia, że mniej
czasu poświęcasz na sprzątanie, a efekt jest
długotrwały.
zabezpiecza
czyszczoną powierzchnię, przez co zapobiega
ponownemu osadzaniu się zabrudzeń.

Co możesz nim umyć:

praktycznie wszystko. Wannę, umywalkę,
bidet, muszlę klozetową, krany, a nawet duże
powierzchnie podłogowe i ścienne.

Co tak pięknie pachnie:

świeży granat, apetyczne śliwki, migdały
i kwiat wiśni.

PLN | 500 ml | (40,00 PLN / 1 l)
symbol: 502001

22,20 PLN | symbol: 592101
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Co zapewni
Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

w naszych sprayach
stosujemy wyłącznie olejki
zapachowe bez alergenów
zgodnie ze standardami
IFRA (International
Fragrance Association).

Za co go pokochasz:

za sprawdzoną formułę na bazie kwasu
mlekowego i alkoholu, która skutecznie
usuwa naloty z mydła i środków czystości,
kamień i nacieki wodne. Pozostawia szyby
krystalicznie czyste, bez smug i zacieków,
ogranicza zaparowywanie.

Co Cię w nim zachwyci:

tworzy na powierzchniach ﬁlm, doskonale
zabezpieczający przed ponownym osadzaniem
się zanieczyszczeń i powstawaniem kamienia.
A to oznacza mniej sprzątania w przyszłości.

Co możesz nim umyć:

kabiny prysznicowe szklane lub akrylowe,
płytki ścienne i podłogowe, brodziki, elementy
plastikowe kabin.

Co tak pięknie pachnie:

soczyste maliny, delikatny aloes i bardzo
słodkie toﬃ.

Co mówią użytkownicy?

Zdaniem 92% badanych* spray pozostawia
w łazience piękny zapach, a 80% oceniło,
że doskonale usuwa codzienne zabrudzenia
(naloty z mydła i środków czystości) oraz
ogranicza zaparowywanie szyb.

PLN | 500 ml | (40,00 PLN / 1 l)
symbol: 502002

22,20 PLN | symbol: 592102

* Niezależne badania konsumenckie przeprowadzone na grupie 25 osób.
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Dlaczego nie zamienisz
go na żaden inny:

gdy powierzysz mu swój dom, kamień na
zawsze spadnie Ci z serca. Żel szczelnie
pokrywa czyszczoną powierzchnię, przywraca
jej blask i chroni przed nowymi osadami.
Błyskawicznie usuwa naloty z kamienia, wody
i mydła oraz rdzawe plamy.

Do czego możesz go użyć:

do wanien, umywalek, kranów, pryszniców
i muszli klozetowych oraz dużych powierzchni
(podłogi, glazura).

O co jeszcze zadbaliśmy:

Co mówią użytkownicy?

100% badanych* oceniło, że żel do
usuwania kamienia i rdzy szczelnie
pokrywa czyszczoną powierzchnię oraz
przywraca jej blask, a 96% badanych*
potwierdziło, że błyskawicznie usuwa
nalot z kamienia.

o bezpieczne zamknięcie.

Co tak pięknie pachnie:

słodkie nuty owocowe ze świeżością kwiatów
irysa i hibiskusa.

PLN | 500 ml | (42,00 PLN / 1 l)
symbol: 502005

21,80 PLN | symbol: 592305
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* Niezależne badania konsumenckie przeprowadzone na grupie 25 osób.

Za co je pokochasz:

za antybakteryjne właściwości i niezwykle
łagodną formułę zawierającą aż 96%
składników pochodzenia naturalnego,
stworzoną z myślą o codziennej pielęgnacji
dłoni. Mydło chroni skórę przed utratą
lipidowej bariery ochronnej, jednocześnie je
nawilżając i zmiękczając.

Co sprawia, że tak doskonale
dba o dłonie:

w gęstej piance wykorzystaliśmy bardzo
łagodne środki myjące. Oparta o naturalne
składniki, antybakteryjna formuła
łączy poprawiający wygląd i zmniejszający
szorstkość skóry kompleks
(z delikatnych, białych kwiatów, róży
stulistnej, jaśminu i stokrotki) z działającym
antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo
ekstraktem z róży stulistnej
.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

zanim ta pianka traﬁła w Twoje ręce, przeszła
szereg szczegółowych badań, w tym badanie
dermatologiczne, potwierdzające tolerancję
skórną. Delikatna formuła dba o dłonie,
nie powodując nadwrażliwości i alergii.
Skuteczność antybakteryjna mydła została
potwierdzona dodatkowym badaniem,
wykonanym na kilku szczepach bakterii,
stanowiących również naturalną mikroﬂorę
bytującą na powierzchni skóry.

Co Cię w nim mile zaskoczy:

pianka posiada neutralne dla skóry pH, dzięki
temu pomaga zmniejszyć przesuszenie skóry.

Co tak pięknie pachnie:

soczyste jabłko i gruszka, delikatna lilia i świeże
nuty bambusa.

PLN | 250 ml | (104,00 PLN / 1 l)
symbol: 502006**
* Właścicielem znaku WHITESENSE™ jest ﬁrma Provital S.A.

**Do wyczerpania zapasów.
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Za co go pokochasz:

CO JEST
SZCZEGÓLNIE
WAŻNE DLA KOBIET:
możesz zapomnieć
o hydrauliku
i przepychaczce. Żel działa
samoczynnie i jest bardzo
higieniczny w użyciu.
Możesz samodzielnie
poradzić sobie z zatkaną
rurą i naprawdę nic nie
musisz przepychać.

działa błyskawicznie i jest tańszy od
hydraulika. Jest skuteczny nawet w przypadku
bardzo poważnych zatorów. Precyzyjnie
udrożnia odpływ, działając przez stojącą wodę.
Pomaga pozbyć się nieprzyjemnego zapachu
towarzyszącego zatorom.

O co jeszcze zadbaliśmy:

żel nie powoduje korozji rur stalowych
i ogumienia. Ma bezpieczne zamknięcie.

Do czego możesz go użyć:

do zlewów, syfonów, toalet, brodzików,
wanien, rur odpływowych w kuchni i łazience.

Jakie zatory pomoże
Ci usunąć:

zatory powstałe z tłuszczu, fusów od kawy
i herbaty, resztek jedzenia, włosów, papieru
lub waty.

Dlaczego nie ma zapachu:

ZOBACZ, JAK PROSTY
JEST W UŻYCIU:
wlej 100 ml preparatu do
zlewu lub toalety, pozostaw
na 20 minut i spłucz dużą
ilością wody.

żeby Cię nie korciło, by go wąchać.

PLN | 500 ml | (36,00 PLN / 1 l)
symbol: 502003

19,80 PLN | symbol: 592303
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Dlaczego nie zamienisz
go na żaden inny:

jego żelowa formuła
błyskawicznie
radzi sobie z najtrudniejszymi zabrudzeniami.
Oparta o nowoczesne silikony i naturalny kwas
mlekowy, zapewnia sanitarnym powierzchniom
idealną czystość i piękny blask.

Do czego możesz go użyć:

do muszli klozetowych, muszli bidetowych,
zlewów i brodzików ceramicznych.

Co tak pięknie pachnie:

soczyste owoce, słodka wanilia i kokos.

Co jest naszym sekretem:

skuteczna, żelowa formuła działająca
zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie.
Gęsty żel nie spływa od razu z czyszczonej
powierzchni, ale powleka ją i pozwala
działać aktywnym składnikom.
Żel znakomicie działa również poniżej lustra
wody. I co ważne, nie zawiera ani kropli
chloru.

PLN | 750 ml | (29,33 PLN / 1 l)
symbol: 502004
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Za co go pokochasz:

za to, że nie tylko doskonale czyści, ale też
odświeża sportowe ubrania oraz chroni ich
właściwości. Jest bezpieczny dla wszystkich
rodzajów tkanin funkcjonalnych. Pozwala
zachować ich oddychalność.

Co Cię w nim zachwyci:

formuła neutralizująca zapachy. Dzięki niej
oraz olejkom zapachowym, zamkniętym
w specjalnych kapsułkach, zapach potu jest
skutecznie neutralizowany nie tylko podczas
prania, ale także w trakcie noszenia odzieży,
zapewniając długotrwałe uczucie świeżości.

Do czego możesz go użyć:

do czyszczenia i pielęgnacji odzieży
termoaktywnej różnego zastosowania sportowej, membranowej, wiatroszczelnej,
wodoodpornej czy bawełnianej.
W przypadku gdy czyszczona odzież wymaga
zaimpregnowania należy użyć odpowiedniego
impregnatu, przeznaczonego do odzieży
funkcjonalnej, wlewając go do komory
płukania. Stosuj się do zaleceń producenta
odzieży.

Co tak pięknie pachnie:

kompozycja stworzona z oryginalnych,
francuskich olejków zapachowych
z orzeźwiającymi nutami cytrusowymi,
intensywnie zielonym aromatem liści ﬁołka,
dojrzałą różą i subtelną konwalią. Idealnie
dopełnia je balsamiczne drzewo cedrowe, nuty
bursztynu oraz zmysłowe piżmo.

JUŻ OD 20°C

PLN | 500 ml | (46,00 PLN / 1 l)
symbol: 503007
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Za co go pokochasz:

za to, że jego formuła jest wyjątkowo łagodna
dla skóry, a jednocześnie niezwykle skuteczna.
Zawiera naturalne mydło potasowe z oliwy
z oliwek, które poprawia efektywność prania
oraz kompleks chroniący kolory
przed blaknięciem. Dobrze się wypłukuje
i nie pozostawia osadów na tkaninach.

Co Cię w nim zachwyci:

dzięki kompleksowi aktywnych enzymów
świetnie działa nawet w niskich temperaturach
(już od 20°C).

Do czego możesz go użyć:

do prania odzieży białej i kolorowej całej
rodziny. Jest bezpieczny zarówno dla
dorosłych, jak i dla dzieci powyżej 1. roku
życia.

Co tak pięknie pachnie:

delikatna, kwiatowo-owocowa kompozycja
z soczystą brzoskwinią i morelą, jaśminem,
różą i pudrowym irysem, z nutą balsamicznego
drzewa sandałowego i piżma. Zastosowane
przez nas olejki zapachowe nie zawierają
alergenów.

Co zapewni
Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

nasz żel został przebadany
dermatologicznie na skórze
wrażliwej. Mogą stosować
go nawet osoby o wrażliwej
skórze, skłonnej do alergii
lub z tendencją do atopii.

JUŻ OD 20°C

PLN | 1000 ml
symbol: 503009
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Za co go pokochasz:

za pewność, że Twoje jasne i białe
ubrania są idealnie czyste, a Ty
wyglądasz doskonale.

Co Cię w nim zachwyci:

jego żelowa, skoncentrowana formuła.
Dzięki temu działa efektywnie i nie
zabiera wiele miejsca na półce, a starcza
na bardzo długo.

Co zapewni
Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

formuła
. Żel nie zawiera
optycznych wybielaczy, dlatego jest
bezpieczny dla wszystkich odcieni bieli
i nie powoduje szarzenia delikatnych
tkanin.

Jak pachnie biel:

uwielbiamy bawić się zapachami, dlatego
poprosiliśmy współpracujących z nami
kreatorów, by stworzyli kompozycję
inspirowaną bielą. Mistrzowsko połączyli
moc białych kwiatów z łagodnością
bawełny i chłodnym akcentem płatków
śniegu.

JUŻ OD 20°C

JUŻ OD 20°C

PLN | 1000 ml
symbol: 503004
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Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

za pewność, że Twoje kolorowe ubrania
mają żywe i intensywne barwy, a Ty
wyglądasz świetnie.

za pewność, że Twoje czarne ubrania
wyglądają świeżo i elegancko, a Ty przyciągasz
spojrzenia.

Co jest naszym sekretem:

Co Cię w nim zachwyci:

formuła z aktywnymi enzymami sprawia,
że żel działa znakomicie już w niskich
temperaturach (od 20°C). A jak dobrze
wiesz, pranie w niższych temperaturach
jest korzystne nie tylko dla Twoich ubrań,
ale i ﬁnansów.

jego żelowa, skoncentrowana formuła.
Dzięki temu działa efektywnie i nie zabiera
wiele miejsca na półce, a starcza na bardzo
długo.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

formuła
. Żel chroni tkaniny
przed utratą koloru, nie pozostawia
nieestetycznych jasnych smug i zacieków.
Perfekcyjnie dba o głębię i intensywność
czerni i ciemnych kolorów.

składnik zapobiegający transferowi
pigmentów między tkaninami.

Jak pachnie feeria barw:

Jak pachnie czerń:

uwielbiamy bawić się zapachami, dlatego
poprosiliśmy współpracujących z nami
kreatorów, by stworzyli kompozycję
oddającą bogactwo świata kolorów.
Gdy tylko poczuliśmy wibrujące nuty
moreli i pulsowanie pikantnych przypraw,
wiedzieliśmy, że żaden inny zapach nie
wyrazi tego lepiej.

uwielbiamy bawić się zapachami, dlatego
poprosiliśmy współpracujących z nami
kreatorów, by stworzyli kompozycję
inspirowaną elegancją czerni. Oczarowali nas
zmysłowym nokturnem, łączącym klasyczne
nuty róży i konwalii z ciepłymi akcentami
piżma.

JUŻ OD 20°C

PLN | 1000 ml
symbol: 503006

PLN | 1000 ml
symbol: 503005
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Dlaczego tak dobrze działa:

sekretem skuteczności naszego odplamiacza
jest formuła
, oparta na aktywnym
tlenie i enzymach. Doskonale działa nawet
w niskich temperaturach (już od 20°C).
Gęsty żel łatwo rozprowadza się na tkaninie
i wnika w plamy, precyzyjnie działa punktowo
i jest szalenie wydajny.

Za co go pokochasz:

za bezwzględność dla plam i łagodność dla
tkanin. Rozprawi się m.in. z plamami z kawy,
herbaty, krwi, oleju, czerwonego wina, soku
z pomarańczy, trawy, ziemi, ﬂuidu, sosu czy
pasty do zębów.

Co Cię w nim mile zaskoczy:

jest delikatny dla kolorów. Nawet po
wielokrotnym użyciu zachowują swój
naturalny odcień.

Do czego możesz go użyć:

do wszystkich rodzajów tkanin, nawet
tych najdelikatniejszych, do ubrań białych
i kolorowych, bo nie zawiera chloru.

Dlaczego nie ma zapachu:

odplamiacz jest bezzapachowy, żeby można
go było stosować również do ubrań
dziecięcych. By Twoje ubrania przepięknie
pachniały, dodaj do prania naszą perfumowaną
odżywkę lub żel do płukania.

ZOBACZ, JAK PROSTY JEST
W UŻYCIU:
żel możesz stosować
bezpośrednio na plamę
(punktowo) lub dodać go
do prania.

PLN | 500 ml | (46,00 PLN / 1 l)
JUŻ OD 20°C

symbol: 503001

23,80 PLN | symbol: 593301
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Co zapewni
Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

odżywka i żel przeszły
szereg szczegółowych
badań, w tym badanie
dermatologiczne,
potwierdzające tolerancję
skórną.

Za co go pokochasz:

za miękkość, z jaką tkaniny otulą Twoją skórę.
Poznasz nowy wymiar puszystości, bez
elektryzowania. A odwieczny problem,
kto powiesi pranie, przejdzie do historii.

Co Cię w nim zachwyci:

dzięki perfekcyjnemu zmiękczeniu tkanin
zaoszczędzisz mnóstwo czasu przy
prasowaniu.

Co tak pięknie pachnie:

ZOBACZ, JAK PROSTY
JEST W UŻYCIU:
wystarczy, że dodasz
odpowiednią ilość żelu
do ostatniego płukania.
Możesz stosować zarówno
podczas prania w pralce, jak
i prania ręcznego.

zmysłowy i otulający zapach żelu to powrót
do najlepszych tradycji francuskiego
perfumiarstwa. Bogaty, kwiatowy bukiet
został pogłębiony balsamiczną wonią drzewa
sandałowego i ciepłym akcentem piżma.
Swoją świeżość i lekkość zawdzięcza
wibrującym nutom sycylijskiej mandarynki.
Po prostu piękno w czystej postaci.

PLN | 1000 ml
symbol: 503003
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Za co ją pokochasz:

Twoje ulubione ubrania dłużej będą
wyglądały jak nowe. Dzięki formule
skutecznie walczy z pierwszymi oznakami
starzenia się tkanin. Chroni przed deformacją
i mechaceniem, zmniejsza mechaniczne
uszkodzenia w trakcie prania. Troskliwie dba,
by kolory dłużej pozostały żywe i piękne.

Co Cię w niej zachwyci:

długotrwały zapach, utrzymujący się nawet
do 8 tygodni. Nasze olejki zapachowe
zamknęliśmy w mikrokapsułkach, które
działają jak małe dyfuzory. Nie rozpuszczają
się w wodzie i otwierają się dopiero podczas
noszenia tkanin. Z każdym Twoim ruchem
kapsułki będą uwalniać olejki, otulając Cię
intensywnym zapachem perfum.

Co tak pięknie pachnie:

ta kompozycja jest esencją francuskiego
szyku. Harmonijnie łączy klasyczne nuty
kwiatowe ze słodyczą wanilii i czekoladowych
pralinek. Całość subtelnie wieńczą akcenty
śródziemnomorskie, które wnoszą powiew
letniej, relaksującej świeżości.

ZOBACZ, JAK PROSTA
JEST W UŻYCIU:
wystarczy, że dodasz
odpowiednią ilość odżywki
do ostatniego płukania.
Możesz stosować zarówno
podczas prania w pralce, jak
i prania ręcznego.

PLN | 1000 ml
symbol: 503002
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Co zapewni
Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

odżywka przeszła
szereg szczegółowych
badań, w tym badanie
dermatologiczne,
potwierdzające tolerancję
skórną.

Za co ją pokochasz:

za formułę
, która aktywnie chroni
włókna w trakcie prania i suszenia, zapobiega
ich uszkadzaniu, deformacjom i mechaceniu,
a także pękaniu nadruków na koszulkach.
Skutecznie chroni kolory przed blaknięciem
i biel przed szarzeniem. Tkaniny wyglądają tak,
jakby były prane o połowę rzadziej.

Co Cię w niej zachwyci:

ZOBACZ, JAK PROSTA
JEST W UŻYCIU:
wystarczy, że dodasz
odpowiednią ilość odżywki
do ostatniego płukania.
Możesz stosować ją
zarówno podczas prania
w pralce, jak i prania
ręcznego, do wszystkich
rodzajów tkanin i do
wszystkich kolorów.

zapach, który utrzymuje się jeszcze dłużej
- nawet do 24 tygodni! Olejki zapachowe
zamknęliśmy w specjalnych mikrokapsułkach
HD Active Life, które uwalniają cudowny
aromat - nawet bez pocierania materiału.

Co tak pięknie pachnie:

kwiatowo-drzewna kompozycja stworzona
z francuskich olejków zapachowych, w której
połączyliśmy delikatny jaśmin, tropikalne
ylang-ylang i egzotyczny aromat wody
kokosowej ze zmysłowym piżmem, aloesem,
palisandrem i żywiczno-korzennymi tonami
drzewa sandałowego.

PLN | 1000 ml
symbol: 503008
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Co Cię w nim zachwyci:

aksamitność konsystencji jak
w najdelikatniejszym kosmetyku,
przy jednoczesnej szybkości i skuteczności
działania. Zawiera delikatną oliwę z oliwek,
która pięknie nabłyszcza czyszczoną
powierzchnię.

Co nim możesz czyścić:

porcelanę sanitarną (zlewy, umywalki, wanny),
urządzenia kuchenne, powierzchnie niklowane,
ceramiczne, emaliowane, plastikowe meble
ogrodowe, ściany pokryte płytkami.

Co bez trudu usuwa:

naloty z wody i mydła, osady kamienne,
rdzawe plamy, przypalenia i tłuste osady.

Co tak pięknie pachnie:

cytrusy, czarna oliwka, lilia, kwiat gruszy
i drzewo sandałowe.

Co mówią użytkownicy?

Według 100% badanych* mleczko
łagodnie czyści, nie powoduje zarysowań
czyszczonej powierzchni i pięknie ją
nabłyszcza. Również 100% badanych*
przyznało, że produkt posiada aksamitną
konsystencję, która przypomina
konsystencję najdelikatniejszych
kosmetyków.

PLN | 500 ml | (42,00 PLN / 1 l)
symbol: 504001

Co jest naszym sekretem:
delikatna formuła pozwalająca
czyścić bez zarysowań.
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21,80 PLN | symbol: 594301
* Niezależne badania konsumenckie przeprowadzone na
grupie 25 osób.

Za co go pokochasz:

za krystalicznie czyste szyby i lustra, bez
ani jednej smugi. Łatwo rozprowadza się po
powierzchni i w bezpieczny sposób usuwa
wszelkie zabrudzenia, m.in. tłuszcz, kurz, sadzę
i pył.

Co jest naszym sekretem:

spray zawiera składniki, które dobrze zwilżają
czyszczoną powierzchnię i łączą ze sobą
cząstki brudu sprawiając, że w kilka sekund
usuniesz wszelkie zanieczyszczenia z szyb
i luster, w tym także uciążliwe ślady tłustych
rąk. Dzięki zawartości alkoholu bardzo
szybko odparowuje z powierzchni,
nie pozostawiając smug.

Do czego możesz go użyć:

do szyb i framug okiennych, szyb
samochodowych, szyb w kabinach
prysznicowych, do wiat, luster, kryształów,
szklanych kloszy. Do szyb kolorowych,
przyciemnianych i barwionych, w tym także
do witraży. Polecamy go również do plastiku
i pleksi.

O co jeszcze zadbaliśmy:

by nie zawierał ani kropli amoniaku.

Co tak pięknie pachnie:

soczyste owoce, kwiatowe nuty
i zmysłowe piżmo.

PLN | 500 ml | (38,00 PLN / 1 l)
symbol: 504011

21,20 PLN | symbol: 594111

Za co go pokochasz:

nawet w słoneczny dzień nie zobaczysz smug
na swoich szybach. Perfekcyjnie myje szyby,
zapobiega ich zaparowywaniu i chroni je przed
ponownymi zabrudzeniami. Z łatwością usuwa
kurz, pył, tłuszcz, sadzę, a nawet ślady
tłustych rąk.

Do czego możesz go użyć:

do szyb i framug okiennych, szyb
samochodowych, szyb w kabinach
prysznicowych, do wiat, luster, kryształów,
szklanych kloszy. Do szyb kolorowych,
przyciemnianych i barwionych, w tym także
do witraży. Polecamy go również
do plastiku i pleksi. Można go stosować
do szyb wewnętrznych i zewnętrznych.

Co tak pięknie pachnie:

soczyste cytrusy, świeża mięta i orzeźwiające
nuty morskie.

CENNA WSKAZÓWKA:
czasem mniej znaczy lepiej. Jeśli
chcesz uniknąć smug, nie przesadzaj
z dozowaniem płynu. Zaoszczędzisz
cenny czas i pieniądze. Pamiętaj również,
by nie myć okien w pełnym słońcu
– płyn zbyt szybko wtedy wysycha,
uniemożliwiając Ci prawidłowe mycie
okien.

PLN | 500 ml | (38,00 PLN / 1 l)
symbol: 504002

21,20 PLN | symbol: 594102
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Za co go pokochasz:

za doskonałą czystość bez smug. Płyn nie tylko
myje, ale też świetnie nabłyszcza. Silikonowa
emulsja uszczelnia podłogę na łączeniach
i w drobnych szczelinach, zapobiegając
wnikaniu w nie brudu i kurzu.

Co Cię w nim zachwyci:

nasz płyn na bazie naturalnego wosku
carnauba, świetnie nabłyszcza i zabezpiecza
przed wilgocią. Chroni też naturalne kolory
czyszczonych powierzchni.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

efekt antypoślizgu. Docenisz go jeszcze
bardziej, jeśli w Twoim domu są małe
dzieci, osoby starsze lub mające trudności
z poruszaniem się.

Do czego możesz go użyć:

do podłóg i powierzchni z drewna
lakierowanego, boazerii, parkietów,
drewnianych schodów i poręczy, paneli
podłogowych i ściennych, powierzchni
drewnopodobnych. Doskonały do wszystkich
rodzajów drewna, także do drewna
egzotycznego. Możesz go zastosować również
do lakierowanego korka.

Co tak pięknie pachnie:

świeże kwiaty, słodka wanilia i zmysłowa
paczula.

PLN | 1000 ml
symbol: 504003
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Za co go pokochasz:

za to, że łączy skuteczność płynu do prania
z kosmetykami do pielęgnacji
najdelikatniejszego włosia. Gęsta piana wnika
głęboko we włókna i precyzyjnie usuwa nawet
stare zabrudzenia. Przywraca dywanom
świeżość, miękkość i puszystość oraz
zabezpiecza przed nowymi zabrudzeniami.

Co zapewni Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

olejki zapachowe bez alergenów zgodnie ze
standardami IFRA (International Fragrance
Association), co jest szczególnie ważne, gdy
w Twoim domu są małe dzieci lub zwierzęta.

Do czego możesz go użyć:

do dywanów z naturalnych i syntetycznych
włókien, podłogowych, ściennych
i łazienkowych, do wykładzin podłogowych
z naturalnych i sztucznych włókien, do
tapicerki (również tej samochodowej).
Szampon przeznaczony jest do prania
ręcznego.

Co tak pięknie pachnie:

soczyste cytrusy, liście ﬁołka, zmysłowa
wanilia i mech dębowy.

PLN | 1000 ml
symbol: 504004
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Za co go pokochasz:

za spektakularny efekt końcowy. Świetnie
czyści, odtłuszcza i pięknie nabłyszcza fugi,
a jednocześnie jest delikatny dla płytek,
nie odbarwia i nie niszczy spoin. Po takim
odświeżeniu kaﬂe wyglądają niemal jak nowo
położone. Zadbaliśmy też o to, by nie miał
w składzie chloru i wybielaczy.

Do czego możesz go użyć:

do spoin białych i kolorowych przy glazurze,
terakocie, gresie, marmurze i mozaikach,
przy płytkach zewnętrznych i wewnętrznych,
na podłodze i na ścianie (dzięki gęstej żelowej
konsystencji nie spływa od razu z pionowych
powierzchni).

Co tak pięknie pachnie:

kaszmir, drzewo sandałowe, róża, kokos
i kremowa wanilia.

Co mówią użytkownicy?

Według 100% badanych* żel doskonale
odtłuszcza i odświeża fugi, dzięki czemu
podłoga i ściany w łazience i kuchni
wyglądają niemal jak nowo położone.
100% badanych* potwierdziło, że dzięki
gęstej, żelowej konsystencji produkt
lepiej przywiera i nie ścieka z pionowych
powierzchni.

PLN | 500 ml | (38,00 PLN / 1 l)
symbol: 504005

19,80 PLN | symbol: 594305
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* Niezależne badania konsumenckie przeprowadzone na
grupie 25 osób.

Za co go pokochasz:

Za co go pokochasz:

za zdeﬁniowanie pojęcia „brud niemożliwy
do usunięcia”. Z łatwością usuwa nawet stare
przypalenia i odymienia, zaschnięty tłuszcz
i resztki jedzenia.

za jego siłę i skuteczność. Od teraz,
w mgnieniu oka przeprowadzisz metamorfozę
najbliższego otoczenia domu. Odpowiednio
dozując płyn dostosujesz jego moc do swoich
potrzeb. Mycie stanie się szybsze, a Ty bez
wysiłku usuniesz: smary, woski, oleje, naloty,
osady i brud ze wszystkich silnie zabrudzonych
powierzchni.

Co Cię w nim zachwyci:

gęsta żelowa konsystencja. Nie spływa
z czyszczonej powierzchni, ale otula ją
i pozwala działać aktywnym składnikom.

O co jeszcze zadbaliśmy:

o dodatkowe składniki zmniejszające szybkość
postępowania korozji.

Co nim wyczyścisz:

grille, piekarniki, ruszty, rożny, szyby
kominkowe, zewnętrzne powierzchnie patelni
i garnków.

Co możesz nim umyć:

praktycznie wszystko, powierzchnie
niezabezpieczone i twarde: kostkę brukową,
terakotę, linoleum, kafelki, naloty na dachach,
balkonach, tarasach, powierzchnie metalowe.
Ponadto możesz go użyć do prania
zabrudzonej odzieży i tapicerki.

Co nim usuniesz:

spieczony tłuszcz, przypalenia, odymienia,
nagar, sadzę.

O co jeszcze zadbaliśmy:

o bezpieczne zamknięcie.

Co Cię w nim zachwyci:

skutecznie usuwa zabrudzenia, nawet w zimnej
wodzie.

Dlaczego nie ma zapachu:

żeby Cię nie korciło, by go wąchać.

Co tak pięknie pachnie:

świeży kwiat pomarańczy, delikatne białe
kwiaty, róża, aromatyczne drzewo sandałowe.

PLN | 500 ml | (4,00 PLN / 1 l)
symbol: 504006

20,80 PLN | symbol: 594306

Co jest naszym sekretem:
formuła , łącząca
właściwości myjące i odtłuszczające.
Możesz stosować płyn bez obaw
na powierzchniach twardych
i odpornych na działanie środków
o odczynie alkalicznym.

PLN | 500 ml | (54,00 PLN / 1 l)
symbol: 504008

27,80 PLN | symbol: 594308
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Za co go pokochasz:

w szybki i bezpieczny sposób nie tylko czyści,
ale przede wszystkim zapobiega powstawaniu
ponownych zabrudzeń. Nie pozostawia śladów
i smug na czyszczonych powierzchniach.

Do czego możesz go użyć:

do monitorów komputerowych, ekranów
telewizyjnych, plazmowych, LCD, LED,
wyświetlaczy, także do pilotów, telefonów
komórkowych i klawiatury komputerowej.
Polecamy go również do czyszczenia sprzętów
wykonanych ze stali INOX. Można go
stosować zarówno do powierzchni matowych,
jak i błyszczących.

Co tak pięknie pachnie:

soczyste cytrusy, jaśmin, słodka wanilia,
drzewo sandałowe.

Co jest naszym sekretem:

spray tworzy na czyszczonej powierzchni
powłokę elektrostatyczną zapobiegającą
ponownemu osadzaniu się kurzu.

PLN | 300 ml | (73,33 PLN / 1 l)
symbol: 504009

24,20 PLN | symbol: 594409
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Za co go pokochasz:

za to, że łączy zalety delikatnej, kremowej
emulsji i wygodnego w użyciu sprayu.
Wystarczy prysnąć i przetrzeć powierzchnię
suchą, miękką szmatką. Doskonale czyści
i pielęgnuje powierzchnie, zabezpiecza je przed
wilgocią i działa antystatycznie, zapobiegając
ponownemu osadzaniu się kurzu.

Co Cię w nim zachwyci:

dodatek naturalnego wosku carnauba oraz
emulsji z olejem z awokado i olejem ryżowym
sprawia, że Twoje meble delikatnie błyszczą,
a ich kolor jest odświeżony. Zapomnij
o smugach i zaciekach!

Co nim wyczyścisz:

meble drewniane lakierowane, meble
zabezpieczone: antyczne, fornirowane,
woskowane i olejowane oraz wykonane
z materiałów drewnopodobnych (laminatów
i okleiny).

Co tak pięknie pachnie:

świeże igliwie sosny syberyjskiej, zielony mech,
różowy pieprz i zmysłowe piżmo.

PLN | 300 ml | (90,00 PLN / 1 l)
symbol: 504010

29,20 PLN | symbol: 594410
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