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Продуктите от серията Fontainavie са козметика 
против стареене на кожата, предназначена 
за поддържане на кожата млада колкото е 
възможно по-дълго време.

При избиране на линия продукти за себе си, 
трябва да сте по-прецизни в идентифицирането 
на нуждите на вашата кожа. Кремовете Golden 
Bliss са предназначени за уморена кожа, която 
се нуждае от стягане и подмладяване. Тяхната 
мисия е увеличаване на гъвкавостта и блясъка 
на кожата. Silver Impulse е линия продукти, които 
се препоръчват специално за комбинирана или 
мазна кожа, с несъвършенства и склонна към 
раздразнения. Тя е създадена да успокоява и 
предпазва. Caviar Revival се препоръчва за кожа, 
която се нуждае от овлажняване и ревитализация. 
Тези продукти се препоръчват за суха и уморена 
кожа, която се нуждае от подхранване. 

Кремовете Fontainavie са богати на перфектно 
съчетани активни съставки, композирани така, че 
да постигнат максимална ефикасност. Те включват 
ценни съставки като например 24-каратово злато, 
растителни стволови клетки от изключително 
редкия сорт швейцарска ябълка, иновативен 
пептиден комплекс Matrixyl® 3000 и натурален 
морски биоколаген с изключителна чистота и 
концентрация.

Двуфазният характер, т.е. триизмерните структури 
в чист гел, перфектно подчертават иновативната 
същност на тази линия продукти и новото 
измерение на ефектите против стареене. Тъй като 
някои от съставките се съдържат в кремообразната 
фаза, а други се съдържат в гелообразната фаза, 
необходимо е да приложите и двете фази с шпатула 
и да ги смесите преди да ги нанесете.

Представяме ви три нови 

линии продукти: Golden 

Bliss, Silver Impulse 

и Caviar Revival. Всяка 

от тях включва дневен 

крем, нощен крем и крем за 

околоочния контур.
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Купете 1 цялостна линия 
от любимите си кремове 
и спечелете ОТСТЪПКА 
-25%!

УСПОКОЯВАНЕ 
И ЗАЩИТА 
За комбинирана 
и мазна кожа с 
несъвършенства 
и склонна към 
раздразнения.

SILVER IMPULSE με 

Код на комплекта: SKX4 | 
256,30 лв.

192,23 лв.

-10% 
ОТСТЪПКА!

Купете един от любимите си кремове от серията 

FONTAINAVIE и спечелете ОТСТЪПКА -10%!

ДНЕВЕН КРЕМ 60 г

Иновативна формула със сребро, комплекс 
трипептид-1 и тетрапептид-7, както и 
хиалуронова киселина, които успокояват и 
хидратират кожата, като същевременно запазват 
красивия й младежки вид за по-дълго време. 
Подхранва кожата и я предпазва от вредното 
въздействие на околната среда.

НОЩЕН КРЕМ 60 г 

Богата смес от активни съставки с интензивно 
подхранващ ефект: иновативният комплекс 
Matrixyl® 3000 забавя процесите на стареене 
на кожата, среброто се грижи за нейния 
баланс, а хиалуроновата киселина я 
хидратира перфектно. Резултатът е намаляване 
на следите от дехидратация и раздразнение на 
кожата.

КРЕМ ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР 21 г 

Ревитализира, успокоява и отморява 
деликатната кожа около очите. Комплексът 
Matrixyl® 3000 предотвратява увисването 
на кожата, като подобрява стегнатостта и 
еластичността й, а екстрактът от лайка 
намалява подпухналостта и отичането. 

503005 | 94,90 лв.

503006 | 94,90 лв.

503007 | 66,50 лв.

85,41 лв.

85,41 лв.

59,85 лв.
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-25%
ОТСТЪПКА!



ХИДРАТАЦИЯ И 
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

За суха, уморена, 
повяхнала кожа, 
нуждаеща се от 
подхранване..

-25%
ОТСТЪПКА!

Код на комплекта: SKX5 | 
256,30 лв.

192,23 лв.

Купете един от любимите си кремове от серията 

FONTAINAVIE и спечелете ОТСТЪПКА -10%!

ДНЕВЕН КРЕМ 60 г

Съкровище от дълбините на морето – 
екстрактът от хайвер – е истински еликсир на 
младостта за кожата. Действа в сътрудничество 
с концентриран биоколаген, който влияе 
върху гладкостта и стегнатостта на кожата, като 
едновременно с това създава нежен защитен 
слой върху повърхността й. Добавката на 
24-каратово злато е отличен преносител на 
хранителни вещества.

НОЩЕН КРЕМ 60 г 

Нощно възстановяване на кожата 
благодарение на богатата смес от ценни 
активни съставки. Екстрактът от хайвер 
притежава подмладяващи свойства, високата 
концентрация на биоколаген опъва и 
стяга кожата, а хиалуроновата киселина я 
хидратира перфектно. 

СЕРУМ ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР 21 г 
Ценният екстракт от хайвер е основата на 
отличното подхранване на деликатната кожа 
около очите. Действието му се подсилва от 
биоколагена, който  притежава стягащи 
кожата свойства, както и от уникалния 
диамантено-пептиден комплекс.

503008 | 94,90 лв.

503009 | 94,90 лв.

503010 | 66,50 лв.

85,41 лв.

85,41 лв.

59,85 лв.

Купете 1 цялостна линия 
от любимите си кремове 
и спечелете 
ОТСТЪПКА -25%!

-10% 
ОТСТЪПКА!



Купете 1 цялостна линия 
от любимите си кремове и 
спечелете ОТСТЪПКА -25%!

ПОДОБРЯВАНЕ 
ЕЛАСТИЧНОСТТА 
И СИЯЙНОСТТА НА 
КОЖАТА

За уморена кожа, 
нуждаеща се от 
стягане и 
подмладяване.

Код на комплекта: SKX3 | 
253,10 лв.

189,83 лв.

Купете един от любимите си кремове от серията 

FONTAINAVIE и спечелете ОТСТЪПКА -10%!

ДНЕВЕН КРЕМ 60 г

Великолепна формула с 24-каратово злато 
за кожа, нуждаеща се от стягане, изглаждане 
и жизненост. Предпазва от вредното 
въздействие на околната среда. Коензимът 
Q10 забавя процеса на стареене на кожата и 
стимулира нейната регенерация. 

НОЩЕН КРЕМ 60 г

Синергичният ефект на внимателно подбраните 
подмладяващи съставки – 24-каратово злато, 
растителни стволови клетки и коензим 
Q10 –  за подхранване и подобряване на 
еластичността на кожата през нощта. Спасение 
за уморена кожа, нуждаеща се от стягане и 
подмладяване.

КРЕМ ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР 21 г 

Истински еликсир за уморената кожа, 
създаден на основата на стволови клетки
от ябълково дърво. Идеално хидратира и 
изглажда деликатната кожа около очите, както 
и предпазва от зачервяване. Съдържа ценни 
частици от 24-каратово злато и кофеин,
който стимулира микроциркулацията.

503002 | 93,30 лв.

503003 | 93,30 лв.

503004 | 66,50 лв.

83,97 лв.

83,97 лв.

59,85 лв.-10% 
ОТСТЪПКА!

-25%
ОТСТЪПКА!



ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ 

от серията Бета глюкан

актив с -20% ОТСТЪПКА!

26,88 лв.

ΚΝ1| 30 мл 

33,60 лв.

Хидратира в дълбочина кожата, 
възстановявайки жизнеността и 
здравословния й вид ден след ден. 
Бета глюканът от овес възстановява 
производството на колаген, 
натриевият лактат, глицеринът и 
хиалуроновата киселина предпазват 
кожата от изсушаване, естерите 
на висшите мастни киселини 
възстановяват защитния липиден 
слой на кожата.

ПРОБЛЕМ: 
СУХА И ДЕХИДРАТИРАНА КОЖА

ЕФИКАСНОСТТА НА БЕТА 
ГЛЮКАНА  Е ПОТВЪРДЕНА 
ОТ МНОГОБРОЙНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

· осигурява на кожата 
оптимална хидратация, 
създавайки на повърхността 
й тънък защитен филтър, 
предпазващ от загубата на вода

· стимулира производството 
на колаген, като по този 
начин има подмладяващи и 
забавящи стареенето свойства, 
постигайки дълготраен ефект 
на намаляване на фините линии 
и бръчки

· регенерира сухата кожа, 
успокоява раздразненията, 
улеснява оздравителните 
процеси

· стяга и прави кожата по-
еластична и гладка

· има естествен фактор 
на защита срещу 
ултравиолетовите лъчи

β-GLUCAN 
ACTIVE

6 | До изчерпване на складовите количества

-20%
 

ОТСТЪПКА!



ЗАДРЪЖТЕ ЛЕТНИЯ СИ ТЕН 
ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ!
Изберете коректора за тяло, автобронзиращите 
кърпички или автобронзантната пяна, която ви 
подхожда с -20% ОТСТЪПКА!

АВТОБРОНЗАНТ ЗЛАТИСТА ПЯНА 
150 мл
Осигурява ви ефекта на слънчев загар още с 
първото нанасяне! Дарява на кожата деликатен, 
златист цвят, който става по-наситен след 3 до 5 
часа. Много ефикасен. Подхранва кожата.

СВЕТЛА КОЖА  
504012

СРЕДНА КОЖА  
504013

1

1

2

2

28,20 лв.  | 22,56 лв. 35,90 лв.  | 28,72 лв.

2,90 лв.  | 2,32 лв.

3

4

КОРЕКТОР ЗА ТЯЛО 
ВСИЧКО В ЕДНО 
175 мл
Покрива 
несъвършенствата и 
придава здравословен 
блясък на кожата. 
Изглажда и стяга тялото, 
придавайки му красив 
вид.

АВТОБРОНЗИРАЩИ 
КЪРПИЧКИ
Автобронзиращите 
кърпички придават на 
кожата равномерен, 
здравословен цвят и са 
изключително лесни за 
употреба.

504014

504015

3

4

СПЕЧЕЛЕТЕ 

ОЩЕ

Изберете 2 от горните продукти
и ще станат ваши с 

-30% ОТСТЪПКА!

-20%
 

ОТСТЪПКА!



UTIQUE
Името UTIQUE е синоним на съвършенството и представлява отлична серия за тези, които 
желаят да избягат от сивото ежедневие в света на класата и изискаността. Заповядайте в 
шокозното ателие и се срещнете с алхимика, който сътворява най-ценните еликсири.

Натурални масла
Маслата от серията UTIQUE са течно злато, съкровище превръщащо ежедневната 
грижа в неописуемо удоволствие. Чрез техниката ни за смесване съчетахме 
няколко скъпоценни масла, така че да се допълват взаимно, осигурявайки 
подмладяване, хидратация и регенерация на кожата. Естественият произход е 
тайната на тяхната сила. Маслата за лице и коса от серията UTIQUE не съдържат 
консерванти, богати са на ценни витамини, а сертификатите за произход 
потвърждават високото качество на органичния произход на избраните съставки.

Ароматът е изкуство
Лукс, елегантност, изобилие от висококачествени съставки – мечтата за 
съвършенство, както и пълна хармония на тялото и духа – затова бяха 
създадени парфюмите UTIQUE. За да предложим качеството, до което досега 
се докосвахме посещавайки малки, ексклузивни бутици в малки райони 
на световните столици на модата. Парфюмите UTIQUE са линия аромати, 
създадени от висококачествени съставки – еликсири с висока концентрация 
на етерични масла. Съвършенство, създадено за онези, които искат да избягат 
от ежедневието и да поемат към най-изискани преживявания.

Традиция и съвременност
В древни времена парфюмите били правени от естествени суровини 
и обичайно били под формата на масла и лосиони. Първоначално 
само владетелите и най-заможните граждани имали достъп до тези 
изключителни продукти. Парфюмите UTIQUE се връщат назад към корените 
на класическите парфюми, където внимателно селектираните натурални 
масла и ароматите на природата се комбинират с цел постигане на 
несравнимо качество. Създадени по тайни рецепти, на база на ценни съставки. 
Олицетворение на величие, мистерия и екзотичност. Истински шедьоври.
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BLACK | 502001 
Връхни нотки: дървесни нотки, шафран, 
стиракс, Сърдечни нотки: ветивер, 
кехлибар, ванилия, Базови нотки: кожа, 
сандалово дърво, кехлибарено дърво

168,00 лв.

142,80 лв.

GOLD | 502002 
Връхни нотки: розов пипер, кедрово 
дърво, индийско орехче, Сърдечни 
нотки: ирис, шафран, ветивер
Базови нотки: киприол, пачули, 
черен мускус, кехлибар

  RUBY | 502003 
Връхни нотки: кашмирено дърво, жасмин, 
цистус, Сърдечни нотки: ванилия, 
кехлибарено дърво, балсамови нотки 
Базови нотки: бяло дърво уд, черен мускус, 
сухо дърво

FLAMINGO | 502007
Връхни нотки: мускусна роза, сорбе от 
къпина, зелени нотки, Сърдечни нотки: 
роза дамасцена, жасмин, кайсия
Базови нотки: дървесни нотки, акорд 
на кристална роза, мускус

MUFFIN | 502006
Връхни нотки: лимон, роза, шафран
Сърдечни нотки: дървесни нотки, божур, 
амирис, кожени нотки
Базови нотки: амбра, агарово дърво, ванилия

Затруднявате се да изберете само един? 
Вземете 2 и повече с

-35% ОТСТЪПКА!

Купете любимия си парфюм 

UTIQUE и спечелете 

-15%
 ОТСТЪПКА!
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ТРАЙНОСТ И ЕЛЕГАНТНОСТ
В непостоянния свят на парфюмите всеки детайл е от значение. Шишенцата не са само опаковката, 
а представляват витрината на парфюмите и допълват перфектно модерните им композиции. 
Серията PURE е серия парфюми със съдържание на етерично масло от 20%, затворени в елегантни 
шишенца от 50 мл. Това е серия от ароматни композиции, всяка от които предлага разнообразие 
от ароматни нотки. 

ОСТАВЕТЕ ПАРФЮМА ДА 
ИЗРАЗИ СЕБЕ СИ
Личният стил е изкуството да правиш избор! Колекцията PURE предлага стилни ароматни 
композиции за подчертаване на личността ви: от цитрусовите плодове, които излъчват отпимизъм 
и енергия, през шипровите, които съдържат модерните и свежи нотки на алдехидите, до 
впечатляващите и пикантни ориенталски композиции, както и цветните аромати, които разцъфват 
по очарователен начин.

ВАШИЯТ ПАРФЮМ
Когато избирате аромат за себе си, обърнете внимание на парфюмного семейство, неговото 
описание можете да намерите в каталога. Освен това, опитайте се да запомните главната тема, 
т.е. ароматната нотка, която създава многоизмерна композиция с дълбочина. Типът на парфюма 
показва дали ви подхожда или не. Изберете секси и предизвикателни аромати за излизане вечер. 
Леки аромати, излъчващи свежест през деня, а за парти предпочетете опиняващи аромати.

PURE
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Връхни нотки: бергамот, лимон, 
лавандула, пъпеш, листо от ананас
Сърдечни нотки: хвойна, фрезия, 
кориандър
Базови нотки: сандалово дърво, дъбов 
мъх, мускус, кедрово дърво

Връхни нотки: бергамот, ананас, листа 
от касис
Сърдечни нотки: водни нотки, кашмир, 
кардамон
Базови нотки: пачули, сандалово дърво, 
мускус

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА 100464

С ЦИТРУСОВА НОТКА      100469 

Връхни нотки: бергамот, розов пипер
Сърдечни нотки: кехлибар, лавандула
Базови нотки: пачули, ветивер, сухо 
дърво

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА 100473

Връхни нотки: грейпфрут, праскова, 
зелени листа
Сърдечни нотки: роза, портокалов 
цвят, тубероза, божур, ирис
Базови нотки: пачули, амбра, ванилия, 
мускус

С ЦВЕТНА НОТКА               100421

35,00 лв. | 50 мл

29,75 лв.

Купете любомите си парфюми PURE с

-15% ОТСТЪПКА!

Връхни нотки: кориандър, ябълка
Сърдечни нотки: тамян, сечуански 
пипер
Базови нотки: ванилия, дървесни нотки

С ПЛОДОВА НОТКА           100055
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Връхни нотки: круша, кардамон, 
бергамот
Сърдечни нотки: франджипани, 
фрезия, жасмин, теменужка
Базови нотки: ванилия, сандалово 
дърво, мускус

Връхни нотки: бергамот, нероли
Сърдечни нотки: портокалов цвят, 
малина, жасмин
Базови нотки: пачули, ванилия, 
кашмирово дърво

Връхни нотки: ягодово сорбе, череша, 
ананас
Сърдечни нотки: карамелизирани 
пуканки, теменужка, роза
Базови нотки: мускус, амбра, пачули

Връхни нотки: малина, бергамот
Сърдечни нотки: роза, ирис, теменужка
Базови нотки: пачули

Връхни нотки: фрезия, момина сълза, 
роза
Сърдечни нотки: лилия, гардения, 
палмово дърво, нарцис
Базови нотки: касис, мускус, дъбов мъх

Връхни нотки: зелени нотки, морски 
бриз, праскова
Сърдечни нотки: лотос, фрезия, 
хелиотроп
Базови нотки: мускус, ванилия

Връхни нотки: ябълков цвят, босилек, 
нектарина
Сърдечни нотки: хелиотроп, гардения, 
питоспорум
Базови нотки: сандалово дърво, 
мускус, ванилия, дъбов мъх, кедрово 
дърво

Връхни нотки: алдехид, мента, цитрусови 
плодове, водни нотки 
Сърдечни нотки: нероли, кедър, пипер, 
кипарис 
Базови нотки: тонка боб, ванилия, 
ветивер

Връхни нотки: мандарина, кумкуат, 
розов пипер
Сърдечни нотки: кориандър, фрезия, 
кардамон
Базови нотки: аромат на кожа, дърво 
джакаранда 

С ПАПРАТОВА НОТКА        100043

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА    100425

С ПЛОДОВА НОТКА        100426

С ПЛОДОВА НОТКА        100080

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА        100097

С ПЛОДОВА НОТКА            100427

С ДЪРВЕСНА НОТКА        100428

С МАНДАРИНОВА НОТКА100452

С ВАНИЛОВА НОТКА        100417

Връхни нотки: шафран, лавандула
Сърдечни нотки: листа на теменужка, 
мед, слива
Базови нотки: кедър, пачули, тонка боб

С ДЪРВЕСНА НОТКА         100470

Връхни нотки: бергамот, касис, лайм
Сърдечни нотки: ябълка, ананас, 
розмарин, елеми смола
Базови нотки: мускус, пачули, кедър

С ПЛОДОВА НОТКА           100472

PURE
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35,00 лв. | 50 мл

29,75 лв.



СЕРИЯ  GOLD

Връхни нотки: бергамот, 
портокалов цвят, лавандула, 
анасон
Сърдечни нотки: индийско 
орехче, водна лилия, синя слива, 
канела, плодове от хвойна
Базови нотки: лавдан, пачули, 
кожа, кехлибарена смола

С ПИКАНТНА НОТКА  FM 336

Парфюмна вода 100 мл
49,00 лв.

Връхни нотки: лайм, цвят от 
грейпфрут
Сърдечни нотки: фрезия, орлови 
нокти, бели цветя
Базови нотки: амбра, бреза

С ЦИТРУСОВА НОТКА    
FM 360

Парфюм 50 мл
49,00 лв.

Парфюм 50 мл
57,00 лв.

Връхни нотки: мента, лимон
Сърдечни нотки: червен пипер, 
божур, жасмин
Базови нотки: кедър, лавдан, 
захар

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА
FM 318

Купете един от парфюмите от серия GOLD
и вземете един парфюм от серия 

PURE САМО за 
3,90 лв.
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Абсолютната 
елегантност 
в едно 
шишенце….

Връхни нотки: бергамот, манго, нероли, 
мандарина, грейпфрут, Сърдечни нотки: 
теменужка, портокалов цвят
Базови нотки: амбра, мускус, кедър, 
сандалово дърво 

Парфюм 50 мл
61,00 лв.

45,75 лв.

С ПЛОДОВА НОТКА                                      FM 367

ОТСТЪПКА!
-25%

Цветен, стилен, изтънчен и 
изключително женствен FM 367…., 

вземете го с 

Връхни нотки: шафран, киприол, лавдан 
Сърдечни нотки: агарово дърво, турска 
роза, българска роза
Базови нотки: агарово дърво, гваякум, 
пачули

ПАРФЮМНА ВОДА 100 мл
49,00 лв.

39,20 лв.

Купете любимите си луксозни парфюми 
357, 363, 364 с ОТСТЪПКА -20%!

Връхни нотки: портокалов цвят, кардамон
Сърдечни нотки: агарово дърво, роза, 
нотки на кожа 
Базови нотки: шафран, ванилия, 
дървесни нотки

С ДЪРВЕСНА НОТКА                                 FM 363

С ДЪРВЕСНА НОТКА                                 FM 364
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-20%
 

ОТСТЪПКА!

Връхни нотки: мандарина, розов пипер
Сърдечни нотки: роза, мимоза, ирис, 
пачули
Базови нотки: ванилия, сандалово дърво, 
тонка боб

С ДЪРВЕСНА НОТКА                                 FM 357

Парфюм 50 мл | 49,00 лв.

39,20 лв.
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Луксозната серия обхваща широка селекция от парфюми и 
парфюмни води в оригинални шишенца, които подчертават 

красотата на аромата им!

Връхни нотки: личи, синя слива, 
ягода, круша 
Сърдечни нотки: теменужка, 
жасмин
Базови нотки: амбра, ванилия, 
тиково дърво

С ПЛОДОВА НОТКА    FM 292

Връхни нотки: круша, 
портокалов цвят
Сърдечни нотки: тиаре, лилия
Базови нотки: мед, пачули

С ПЛОДОВА НОТКА     FM 192

Парфюм 50 мл   42,00 лв.

35,70 лв.
Парфюм 50 мл   42,00 лв.

35,70 лв.

Парфюм 50 мл   42,00 лв.

35,70 лв.

Парфюм 50 мл   42,00 лв.

35,70 лв.

Парфюм 50 мл   42,00 лв.

35,70 лв.

Парфюм 50 мл   42,00 лв.

35,70 лв.

Връхни нотки: червена 
боровинка, розов пипер
Сърдечни нотки: малина, 
праскова, теменужка, люляк
Базови нотки: пачули, амбра

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА
FM 317

Връхни нотки: бергамот, лимон, 
грейпфрут 
Сърдечни нотки: джинджифил, 
лавандула
Базови нотки: атласки кедър

С ЛАВАНДУЛОВА НОТКА
FM 300

Връхни нотки: портокалов цвят
Сърдечни нотки: жасмин
Базови нотки: пачули, мед

С ОРИЕНТАЛСКА НОТКА 
FM 352

Връхни нотки: водни нотки, 
грейпфрут, лимон
Сърдечни нотки: гардения, 
зелен грах, бели цветя
Базови нотки: мускус, 
дървесни нотки

С ВОДНА НОТКА       FM 361
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-15%
 

ОТСТЪПКА!



Купете един от долупосочените 
парфюми INTENSE и ще получите 

Cologne (3-5%)

Eau de Toilette (up to 16%)

Eau de Parfum (16%)

Perfume (20%)

INTENSE (24-30%)

Връхни нотки: мандарина, листа от 
бръшлян, цветчета от чампака
Сърдечни нотки: жасмин, африканска 
орхидея, роза
Базови нотки: амарантово дърво, 
къпина, мускус

Връхни нотки: фрезия, гардения
Сърдечни нотки: сандалово дърво, 
роза, кориандър
Базови нотки: ванилия, ветивер, пачули

Връхни нотки: ябълка, бергамот, мента
Сърдечни нотки: жасмин, здравец, 
лавандула
Базови нотки: канела, карамфил, мускус

 С ПЛОДОВА НОТКА     110010

С ПЛОДОВА НОТКА            110005

С ЦВЕТНА НОТКА                110052

Насладете се на любимия си аромат за 
много по-дълго време! 
С 30% етерично масло!

ПОДАРЪК 
ПУДРАТА ЗА ВАНА ОТ

 СЕРИЯТА HELLO HONEY!

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ВСЕКИ 
МОМЕНТ ОТ КЪПАНЕТО! 
Почувствайте нежната пяна с чувствен 
аромат и кадифен досег. Съдържа екстракт 
от кехлибар, който ефективно неутрализира 
свободните радикали и дарява младежки 
вид на кожата за дълго време и екстракт 
от мед и козе мляко, които осигуряват 
перфектна хидратация.

Търсите аромат, к
ойто да 

трае по-дълго време? 

СЕГА Е ПРИ ВАС!



Представяме ви  резултата на много години на научни изследвания, който 
предлага перфектно решение за балансиране на организма.
Хранителните добавки от серията Nutricode са създадени от учени, 
специалисти в определената област, с цел да помогнат за  балансирането 
на организма на клетъчно ниво, което ви гарантира по-добро физическо и 
психическо състояние.

Нездравословното хранене, стресът и забързаните темпове 
на живот, водят до сериозно нарушение в баланса на 
организма и причиняват здравословни проблеми от които 
често дори не знаем, че страдаме. За да се подобри качеството 
ни на живот е нужно организмът ни да приема всеки ден 
хранителни вещества от първа нужда. Поради тази причина 
лекарите усилено препоръчват хранителните добавки 
NUTRICODE като най-доброто решение за балансиран и 
здравословен начин на живот.

Нашите продукти комбинират последните научни технологии 
във взаимодействие с незаменими природни продукти, 
обработени и контролирани от най-добрите учени. Всеки 
комплект от естествените хранителни добавки Nutricode е 
резултат от многогодишни изследвания и научна работа, 
благодарение на която нашите хранителни добавки помагат 
за стимулирането на клетките в организма. 

Научна технология, последно поколение

Лекарите препоръчват

Хранителните добавки, които са известни от години 
на всички нас, съдържат вещества които стимулират 
организма. В миналото, хранителните добавки бяха най-
вече във вид на билки и чайове, докато днес вече можете 
да ги приемате по много по-лесен начин. С развитието 
на технологията, имаме възможност да извлечем от 
природните материали всички полезни съставки, които 
са нужни на организма. Всички хранителните добавки 
Nutricode са създадени от витамини и минерали.

Естествено укрепване
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Подкрепете 
организма на 
децата си и 

допълнете вашата 
ежедневна диета с 
новите хранителни 
добавки Vita Kids и 

Vita Bomb от серията 
Nutricode!

Купете ги с 

 -20%
ОТСТЪПКА!

801006, 801007|  34,80 лв. 

27,84 лв.

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА 
VITA KIDS
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

· вкусни мултивитаминни 
желирани дражета за 
развиващи се тела и умове 

· идеални за здравето на 
костите, поддържане на 
имунитета и метаболизма, за 
очите, както и за цялостното 
здраве на децата

· гарантиран страхотен вкус

Дражетата посрещат ежедневните 
нужди на децата от най-важните 
вещества! Съдържат витамини 
A (75% от необходимото дневно 
количество в 1 драже*), D (100%), 
E (112%), B6 (71%), B12 (160%), C 
(37%), биотин (150%), пантотенова 
киселина (83%), йод (27%) и цинк 
(25%).

30 МУЛТИВИТАМИННИ 
ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА ЗА ДЕЦА 
– С ВКУС НА ЧЕРЕША, ЯГОДА И 
ПОРТОКАЛ

ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА VITA BOMB
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

· допълнителна хранителна енергия
· дават енергия, притежават антиоксидантни свойства, оказват 

благотворно влияние сърцето, имунитета, метаболизма и като цяло 
върху здравето

Витаминна бомба под формата на вкусни желирани дражета:
· витамин A (150% от необходимото дневно количество в 2 дражета*) 

оказва благотворно влияние върху зрението
· E (446%) притежава антиоксидантни свойства и в резултат 

подпомага сърдечното здраве и функцията на сърдечно-съдовата 
система

· D (200%) е добър за здравето на костите ви
· C (75%) влияе върху имунитета

· B6 (143%) и B12 (320%) поддържат нормален енергийния 
метаболизъм

· фолиевата киселина (200%) се грижи за нервната система
· биотинът (300%) осигурява здрава коса и кожа

· пантотеновата киселина (167%) се грижи за умствения ви капацитет
· цинкът (50%) е полезен за метаболизма

· йодът (53%) влияе върху правилното функциониране на 
щитовидната жлеза

30 МУЛТИВИТАМИННИ ЖЕЛИРАНИ ДРАЖЕТА ЗА 
ВЪЗРАСТНИ – С ВКУС НА ЧЕРЕША, ЯГОДА И ПОРТОКАЛ
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ПОМИСЛЕТЕ ЗА СЕБЕ СИ В ЗАБЪРЗАНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ!
Изберете една от долупосочените програми от серията NUTRICODE с -10% ОТСТЪПКА!

        INNER BALANCE
         БАЛАНС

Месечна денонощна 
система, 24-часова 
грижа за поддържане 
на киселинно-алкалния 
баланс на организма.

801001 | 137,20 лв.

123,48 лв.
801002 | 137,20 лв.

123,48 лв.

              SLIM EXTREME
                   ОТСЛАБВАНЕ

Набор от съставки, които 
подпомагат намаляването на 
теглото посредством потискане 
на апетита, подходяща за 
вегетарианци и вегани.

         VITALITY BOOST
           ТОНУС

Комбинация от перфектно 
съчетани съставки, които 
допринасят за прилива на 
физическа и умствена енергия 
през деня и влияят благотворно 
на съня през нощта. 

801003 | 137,20 лв.

123,48 лв.
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-10%
 

ОТСТЪПКА!



Купете

различни програми
от серията NUTRICODE с

ОЩЕ ПОВЕЧЕ!
СПЕЧЕЛЕТЕ

… а ако вземете 
различни 
програми, 
печелите

-35%
ОТСТЪПКА!

2

3

Всяка голяма опаковка е достатъчна за 1 месец и 
представлява 24-часова терапия (сутрин – вечер) 
за по-правилни и по-бързи резултати!

= 1 месец завършена терапия1

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
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-25% ОТСТЪПКА!



text 
dwse xrono ston eayto soy kai frontise topn apos tou axizei

45,95 лв.
502005 | 91,90 лв.

ЛУКСОЗНО МАСЛО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА КОСА | 50 мл
Изтънченото съчетание от масло от кайсиеви ядки, ленено 
семе, жожоба и арган прави косата видимо по-силна, 
подхранена и хидратирана. Етеричното масло от иланг иланг 
от своя страна притежава тонизиращи свойства.   

Купете Луксозното масло 
за възстановяване на 
коса от серията UTIQUE с 
-50% ОТСТЪПКА!
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ОТСТЪПКА!

Натурално богатство 
за кожата ви
Незаменимото неролово 
масло, както и маслата 
от мускусна роза, арган 
и жожоба намаляват 
бръчките, забавят 
процесите на стареене 
и имат подмладяващ 
ефект. 

Чудесните резултати от 
това Масло за лице 

се дължат също на 
присъствието на масло 
от черен кимион, 
вечерна иглика, 
слънчогледово семе, 
соя, невен, рициново 
масло, както и на 
етеричните масла от 
здравец, иланг иланг и 
жасмин.



39,00 лв.

Код на комплекта:  
Χ18, Χ33, Χ134, Χ52

44,00 лв.

Използвайки същия душ гел,

увеличавате трайността на парфюма си!

Уникални комплекти за него и за нея! 
Купете парфюмите 52, 134, 18, 33 заедно със съответстващия

 им душ гел на преференциална цена!



Орхидеите, нежни цветя, 

символизиращи грация, чар, 

съвършенство и лукс, ни 

вдъхновиха за нашата уникална 

колекция – Triumph of Orchids. 

Богатата формула на тази 

серия козметични продукти 

е въз основа на екстракт от 

орхидея и те имат фин цветен 

аромат. Екстрактът от орхидея е 

една от най-ценните съставки, 

позната с действието си срещу 

процесите на остаряване, 

ефекта на изгладена кожа и с 

подхранващите си свойства.
ВИТАМИНЕН СПРЕЙ ЗА 
ТЯЛО 75 мл
Хидратира, подхранва и 
подобрява състоянието на 
кожата, докато я обгръща с 
цветен аромат. Леката му и не 
мазна консистенция позволява 
повторно нанасяне през деня. 

· витаминна бомба: A + E + F

САТЕНЕНО ОЛИО ЗА 
КОСА И ТЯЛО 75 мл

Създадено за комплексна грижа 
за кожата и косата – предпазва 
от прекомерно изсушаване. 
Притежава лека консистенция, 
която не утежнява косата. При 
напръскване върху тялото, се 
попива веднага, дарявайки 
кадифена мекота.

· с арганово масло, което 
подхранва интензивно кожата 
и косата

11,20 лв.

12,40 лв.

0Α3 | 14,00 лв.

0Α1 | 15,50 лв.

TRIUMPH 
OF ORCHID

Купете Витаминния спрей за тяло или 
Сатененото олио за коса и тяло на 
преференциална цена!

ОГРАНИЧЕНИ

 БРОЙКИ

ОГРАНИЧЕНИ 

БРОЙКИ

-20%
 

ОТСТЪПКА!



ГРИЖА ЗА 
КРАКАТА 

ПИЛИНГ 75 мл
Парчетата натурална пемза 
и частиците от костилки на 
маслина идеално ексфолират 
епидермиса и изглаждат кожата. 
Подхранващото слънчогледово 
масло и екстрактът от краставица 
придават на кожата на краката 
приятна мекота, а провитамин 
В5 стимулира регенерацията на 
кожата и възстановява здравия 
вид.
· с аромат на личи и манго

ОСВЕЖАВАЩО-
РЕГЕНЕРИРАЩ ГЕЛ 75 мл
Съдържа екстракт от арника, 
който укрепва стените на 
кръвоносните съдове и подобрява 
кръвообращението, намалява 
подуването и осигурява чувство 
на лекота. Натуралният билков 
комплекс от бяла върба и манука 
има антибактериални свойства и 
намалява потенето. 

·  съдържа охлаждащ ментол

S001 | 9,50 лв.
5,00 лв.
S003 | 10,00 лв.

Купете Пилинга за стъпала (код S001) и вземете 

Освежаващо-регенериращия гел (код S003) 

с ОТСТЪПКА -50%!

-50%
 

ОТСТЪПКА!

ВЗЕМ
ЕТЕ ОСВЕЖ

АВАЩ
О-РЕГЕНЕРИРАЩ

ИЯ ГЕЛ 

Ефективна и доказана! 
Осигурява комфорт и 
облекчение при всяка 
ваша стъпка. 

До изчерпване на складовите количества | 25



MIX & MATCH
Изберете, съчетайте и заместете!
Създайте своя мечтан комплект и вземете 
малката или голямата палитра.
При покупка на сенки за очи, руж, пудра, 
озаряваща пудра от серията MIX & MATCH 
по ваш избор, вземете малката или 
голямата палитра 

САМО за  

МАЛКА ПАЛИТРА 
MIX & MATCH

ГОЛЯМА ПАЛИТРА 
MIX & MATCH

9,20 лв.

26 | До изчерпване на складовите количества



PEACH PASSION

606002
SILVER LINING

606008
MOONDUST

606021
GALAXY

606010

INFUSION

606003
FADE TO BLACK

606005
NAUTICA

606017
DARK CHOCOLATE

606018

AUBERGINE QUEEN

606007

COPPER GODDESS

606016

FIRST LOVE

606012

ALCHEMY

606004
GOLDEN RULE

606011
COLD SUGAR

606019

NAKED SHIMMER

606020

CHERRY COLA

606006

SHOWTIME

606009
SIN

606014

DOLCE VITA

606015

ANONYMOUS

606022

WRAPPED IN SILK

606013

СЕНКИ ЗА ОЧИ MIX & MATCH 

ОЗАРЯВАЩА ПУДРА MIX & MATCH 

10,70 лв.

15,30 лв.

CAMEO BEIGE

602006

SAND BEIGE 

602005
PORCELAIN 

602002

NATURAL BEIGE 

602004
GOLDEN TAN 

602001

WARM ALMOND 

602003

ПУДРА MIX & MATCH 23,70 лв.

COCKTAIL PEACH 

602202
LIBERTÉ 

602206

CHARISMA 

602201
WILD SUNSET 

602204
DESIRE 

602203

AMOUR 

602205

РУЖ MIX & MATCH 15,30 лв.

AFTERGLOW 

602103
WHITE GOLD

602101
THE ONE 

602102

До изчерпване на складовите количества | 27

Забележка: Офертата е 

валидна при закупуване на 

палитрата с продуктите, 

които съответстват за 

запълването й.



МАТОВО ТЕЧНО ЧЕРВИЛО
Удивително матово червило, плътно покриващо 
устните още с първото нанасяне. Новото матово 
измерение.

· не изсушава устните

· дълбоки привличащи вниманието 
цветове

При покупка на 1 от новите Матови 

течни червила, вземате 2-рото 

с ОТСТЪПКА -50%!

ENGLISH ROSE
604002

BERRY IN LOVE
604004

FOREVER MAGENTA
 604006

ROYAL RASPBERRY
604003

COOL CANDY
604001

COOL PASSION
604005

RUNWAY PLUM
604007

BURGUNDY NIGHT
604008 11,35 лв. 

22,70 лв.

 (2-РОТО МАТОВО ТЕЧНО ЧЕРВИЛО)

-5
0%

 

ОТСТЪПКА!



WILD
STRAWBERRY
LI20

CHERRY
LI18

RASPBERRY
LI19

PEACH
LI17

ПЛОДОВ ГЛАНЦ ЗА УСТНИ 
Поглезете сетивата си с апетитния аромат и 
нежен вкус.

· блестящи цветове, които леко 
подчертават цвета и формата на 
вашите устни

Вземете Захарния 

пилинг за устни с 

ОТСТЪПКА -15% 

(код: Li14)

Купете 

любимия си 

Плодов гланц за 

устни и вземете 

2-рия САМО за 

2,00 лв.!

2,00 лв. 
8,30 лв.

(2-РИЯ ПЛОДОВ 

ГЛАНЦ ЗА УСТНИ)

16,07 лв.
LI14  | 18,90 лв.

2,0
0 л

в.

2-Р
И

Я П
ЛО

Д
О

В Г
ЛАН

Ц
 З

А У
СТН

И

-15%
 

ОТСТЪПКА!

ЗАХАРЕН ПИЛИНГ ЗА УСТНИ   
Премахва мъртвия слой от епидермиса и прави 
устните ви меки и гладки. Перфектно подготвя 
устните ви за нанасяне на червило, гланц или 
маркер за устни.

· съдържа захарни кристали, масло от 
шеа, пантенол и витамини С и Е 

· с изкушаващ аромат на манго



8Hr

ИЗДЪРЖА ДО 8 ЧАСА.

18,45 лв.
21,70 лв.

PINK ORCHID
MP02

RED ROSE
MP03

Купете любимото си 

матово червило 

с ОТСТЪПКА -15%!

Създайте впечатляващ 
грим с уникалните сенки 
за очи Volcanic Brown с 

Новите прахообразни 
сенки за очи  в нюанси 
Gold Sparkle, Vanilla 
Diamond, Antique Pink и 
Nude Beige с 

 -15% ОТСТЪПКА!

 -40% ОТСТЪПКА!

8,33 лв.
SK8 | 9,80 лв.

GOLD SPARKLE
606028

VANILLA 
DIAMOND
606030

ANTIQUE PINK
606031

NUDE BEIGE
606023

ГЛАНЦ ЗА УСТНИ
Дискретно увеличава

обема на устните

SPICY NUDE

LIP1 7,84 лв.
LIP1  | 11,20 лв.

Подчертайте 
устните си с 

уникалния Гланц 
за устни Spicy 

Nude (код LIP1) с 
ОТСТЪПКА -30%.

30 | До изчерпване на складовите количества

4,98 лв.8,30 лв. 

-15%
 

ОТСТЪПКА!

-3
0%

 

ОТСТЪПКА!

МАТОВО ЧЕРВИЛО ЗА УСТНИ
Червило с плътно покритие, гарантиращо 
абсолютен матов ефект и очароващо с наситен 
цвят.

· устойчиво на изтриване и размазваане

· не изсушава устните, оставя ги гладки 
и меки



* ЧЕТИРИСЕДМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, 
ПРОВЕДЕНО ОТ НЕЗАВИСИМА 
ЛАБОРАТОРИЯ, СРЕД ГРУПА ОТ 29 ЖЕНИ 
НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 29 И 53 ГОДИНИ.

потвърдиха 
подобрение в 
състоянието на 
миглите си след 
четириседмично 
ползване.*

90%
от жените

СЕРУМ ЗА МИГЛИ  
Концентриран еликсир, който 
стимулира растежа на миглите и 
ги предпазва от падане. 

· миглите стават по-дълги, 
по-гъсти и по-плътни 

· хипоалергенен, подходящ 
за жени носещи контактни 
лещи

ВОДОУСТОЙЧИВ ГЕЛ 
ЗА СПИРАЛА 
Създава невидимо покритие, което 
прави всяка спирала водоустойчива. 
Защитава от размазване и ронене.

· защитава миглите от влага 
и вода

· хипоалергенен

КОЗМЕТИЧЕН 
ПРОДУКТ 2 В 1 ЗА 
ВЕЖДИ И МИГЛИ 
Незаменимият дует гел за вежди 
и база за спирала ще направи 
погледа чаровен, а грима на 
очите перфектен.

· прозрачният гел идеално 
ще подреди косъмчетата и 
ще фиксира стилизираните 
вече вежди19,60 лв.

13,44 лв. 13,44 лв.

LS1 | 24,50 лв.

WM1 | 16,80 лв.  Z004| 16,80 лв.

Купете Серума за мигли 
(код LS1), Козметичния 
продукт 2 в 1 за вежди 
и мигли (код Ζ004) и 
Водоустойчивия гел за 
спирала (WM1) с 
ОТСТЪПКА -20%.

До изчерпване на складовите количества | 31-15%
 

-20%
 

ОТСТЪПКА!



При покупка на 
Омекотител за 
кожички (код 
Ν105) или 
Спрей за 
изсушаване 
на лака (код 
Ν100), вземате 
любимия си лак 
за нокти с гел 
ефект САМО
 за 3,80 лв.!

TRENDY BEIGE
N039

POSH RED
N044

GLAM BROWN
N040

CHIC PINK
N042

FASHION CREAM
N038

CATWALK 
ORANGE 

N041

STYLISH RED
N043

3,80 лв.
ЛАК ЗА НОКТИ С ГЕЛ ЕФЕКТ 

14,84 лв.
608001 | 21,20 лв.

Купете уникалния комплект четки за арт маникюр с
-30% ОТСТЪПКА! 

При покупка на Четката за пудра 
(код 608402) или Четка кабуки 
(код 608400), вземате Бамбуковата
 пудра (код P020) САМО за 4,90 лв.!

БАМБУКОВА 
ПУДРА

4,90 лв.

 P020 
18,20 лв.

32 | До изчерпване на складовите количества -30%
 

ОТСТЪПКА!



За всяко измиване! Ако се използват редовно: 
Таблетките се грижат за тъканите, отмиват 
котления камък от пералните машини, както 
и намаляват използването на перилни препарати.

Силата на меда възстановява 
цвета и блясъка на кожените 
мебели. Натуралният пчелен 
восък подхранва кожата, 
докато маслата я предпазват 
от напукване. 

Освобождават приятен аромат и неутрализират 
миризмата на прах в стаята. Подходящи за всички 
видове сухи прахосмукачки. Лесни за употреба – 
просто ги поставете близо до отвора на филтъра.

2 бр. (4,7 x 7,7 см) 

Купете Таблетките за 
омекотяване на водата 
за перални с

Купете Ароматизаторите за 
кола, за офиса, за дома с 

ВОСЪК ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
НА КОЖЕНИ 
ПОВЪРХНОСТИ с

Купете Ароматизаторите за 
прахосмукачка с

-15%
 

ОТСТЪПКА!

14,03 лв.

18,28 лв.

3,60 лв.

6,65 лв.

L014 | 16,50 лв.

WAX |21,50 лв.

A52, A147  | 4,00 лв. 

Α009, Α010, Α011| 9,50 лв.

-30% ОТСТЪПКА!

-15% ОТСТЪПКА!
-10% ОТСТЪПКА!

До изчерпване на складовите количества | 33-30%
 



ДВУФАЗЕН 
ЛОСИОН ЗА БЪРЗ 

ТЕН

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН 
ЛОСИОН С КОКОС

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН 
ЛОСИОН С КОКОС

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН 
ЛОСИОН ЗА ДЕЦА И 

БЕБЕТА

504001 | 23,70 лв.

504003 | 23,70 лв. 504004  | 28,20 лв. 504006  | 35,90 лв.

504002  | 23,70 лв.

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН 
СПРЕЙ С АРГАНОВО 

МАСЛО

10,50 лв. 10,50 лв. 10,50 лв.
504005| 35,90 лв. 

4,25 лв.

4,25 лв.

C035| 11,90 лв.

C037| 11,90 лв. 

МАКСИМАЛЕН 
СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН

СПРЕЙ ЗА ТЯЛО

МЕТАЛИЧЕСКИ 
СЕНКИ ЗА ОЧИ 
GREEN GALAXY

КАШМИРЕНИ 
СЕНКИ ЗА ОЧИ 
EBONY BLACK

3,10 лв.
C027| 7,00 лв.

БАЗАР

МЕТАЛИЧЕСКИ 
СЕНКИ ЗА ОЧИ 
GOLDEN DUST

10,50 лв. 10,50 лв. 10,50 лв.



504008 | 18,40 лв. 504009 | 23,70 лв.

6,90 лв. 6,90 лв. 6,90 лв.
504007 | 20,50 лв.

ОХЛАЖДАЩ СПРЕЙ 
ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

ДАМСКИ ПАРФЮМ 
PURE

МЪЖКИ ПАРФЮМ 
PURE

МЪЖКИ ПАРФЮМ 
PURE

УСПОКОЯВАЩ 
ЛОСИОН С 

Д-ПАНТЕНОЛ 

МЛЯКО 
ТРОПИЧЕСКО 

ОБЛЕКЧЕНИЕ 2 В 1

ЧЕТКА ЗА 
ПРЕЛИВАНЕ НА 

СЕНКИ

АПЛИКАТОР 
ЗА СЕНКИ

ЧЕТКА ЗА 
ЧЕРВИЛО

15,00 лв.

4,50 лв.

6,00 лв.

5,20 лв.

W012 | 24,00 лв.

PS4 | 7,20 лв.

BL1 | 10,00 лв.

N006 | 11,20 лв. 

БАЗАР
ЛАК ЗА НОКТИ 
DENIM SHINE

5,40 лв.
D001 | 15,00 лв.

КОМПЛЕКТ ГРИМОВЕ ЗА 
МОМИЧЕНЦА

16,25 лв. 16,25 лв. 16,25 лв.
424 | 35,00 лв. 461 | 35,00 лв. 189 | 35,00 лв.


