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UTIQUE
 

Naujienos

Kremas dienai  
ROYAL PERFECTION

Pažangus kremas nakčiai  
AGE CONTROL

Aktyvus paakių kremas  
EYE COMPLEX

Ekstremaliai liftinguojantis 
veido serumas ANTI-AGING

Intensyviai modeliuojantis krūtinės 
kremas ULTRA FIRMING

Stipriai stangrinantis kūno kremas  
FIRMING COMPLEX

Kreminiai kvepalai RUBY 

Prabangūs prausimosi geliai  
UTIQUE

Prabangūs kūno balzamai  
UTIQUE

Prabangūs aliejai UTIQUE

Ambre Royal

Violet Oud

Ruby

Gold

Black

Bubble

Flamingo

Muffin
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FONTAINAVIE

 
Prabangus veido kremas 

prieš senėjimo požymius SPF 50 

Silver Impulse 

Golden Bliss

Caviar Revival 

Lift Extreme Eye Serum

 
 

HAIR LAB 

NUTR ICODE

TUR INYS
TURITE KLAUSIMŲ? 

PASKAMBINKITE!
Informacijos mob.: 
+370 603 198 26

Mus rasite:
www.facebook.com/

FMWorldLietuva

Apsilankykite mūsų 
e-parduotuvėje:

shop-lt.fmworld.com

lt.fmworld.com

VERSLO PARTNERIS

FM WORLD LIETUVA

SALONO ADRESAS:
Laisvės pr. 125
LT-06118 Vilnius
Lietuva

UŽSAKYMAI:
Tel.: +370 5 240 14 74
Mob.: +370 603 198 67
Faksas: +370 5 240 14 64
El.paštas: uzsakymai@fmgroup.lt
E-parduotuvė: shop-lt.fmworld.com

INFORMACIJA:
Mob.: +370 603 198 26
Faksas: +370 5 240 14 64
El.paštas: info@fmgroup.lt

SOS vaikų kaimai grąžina vaikams šeimą  
ir vaikystę, prisidėk ir TU!

SOS vaikų kaimai globoja sudėtingose 
situacijose atsidūrusius vaikus ir daro 
viską, kad jie augtų laimingose ir saugiose 
šeimose. FM WORLD Lietuva prisijungia 
prie grupės, padedančios SOS vaikų kaimų 
Lietuvoje draugijai, o TU pirkdama(-s) FM 
prekes, prie kurių nurodytas SOS vaikų 
kaimų logotipas, prisidedi prie SOS vaikų 
šypsenos ir geresnės jų ateities.
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FEDER ICO M AHORA KVEPA LAI

FEDER ICO M AHORA  KVAPIOSIOS KOSMETIKOS PR IEMONĖS

Naujienos

Complete Care  

Aloe Vera

Gold Regenesis, Hello Honey

ß-Glucan Active 
 
Kvapiosios kosmetikos priemonės

Gaivinanti kolekcija 

Foot Care, Įdegio kosmetika

FEDER ICO M AHORA M AK EUP

Make up naujienos

MIX & MATCH 

Veidas

Akys

Lūpos

Kosmetikos priemonės makiažo valymui ir rankoms

Make up aksesuarai 

AUR ILE

PUR E HOME

SM ART & CLEAN

Naujienos namams

Produktai virtuvės ir vonios priežiūrai, skalbimui 

Universalūs ir gaivinantys produktai

Produktai baldų priežiūrai, automobilių kosmetika ir priedai 

K VA PŲ SĄ RAŠAS 

PRODUKTŲ SU V ESTINĖ PAGA L K VA PŲ ŠEIM AS



PRABANGOS 
PASAULYJE
Keliaukime kartu su mumis į nepaprastąją 
UTIQUE prekės ženklo šalį, kurioje karaliauja 
turtingos kompozicijos, taurieji aliejai ir 
geriausios formulės. Būtent čia jungiasi 
rafinuotumas, prabanga ir subtilumas, kurie 
tampa jausmus glamonėjančiu potyriu. 
Idealiai sukomponuoti kvapai atskleidžia 
gyvenimo grožį, harmoniją ir energiją. 
Prabangūs puoselėjantys aliejai – tai įsimintina 
švelnumo ir poveikio intensyvumo sintezė. 
Pasinerkite į magiškąjį UTIQUE pasaulį!



SUSIPAŽINKITE 
SU UTIQUE 
ŠEIMOS 
ŠEDEVRAIS
Ženkite į UTIQUE prabangos pasaulį ir 
žavėkitės septyniais meno kūriniais, kuriuose 
slypi aukščiausios kokybės kremai. Pasitelkę 
brangiausias gamtos dovanas nepamiršome apie 
naujausius mokslo pasiekimus, kad galėtume 
pasiūlyti Jums kosmetikos priemones, kurios 
stebina savo efektyvumu ir stulbina grožiu. 
Šiais mažais meno kūriniais savo vonios 
kambarį paversite prabangių rūmų pirtimi, 
o Jūsų oda atgaus sveiką ir gaivią išvaizdą, 
taps Jūsų gražiausia puošmena. Pasiryžkite 
ir suteikite savo kasdieninės kūno priežiūros 
ritualams tikrosios prabangos pojūtį ir kvapą.
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EPIGENETIKA - KOSMETOLOGIJOS ATEITIS 
Epigenetika - mokslas tiriantis genų aktyvumo reguliavimo mechanizmus, kurio pasiekimai kaip 
viesulas įsiveržė į kosmetikos pasaulį. Tai visa eilė biologinių procesų, kurių užduotimi yra genų 
„įjungimas” arba „išjungimas” be pokyčių jų sekoje. Geriausias pavyzdys, kuris paprastai aprašo šią 
priklausomybę, tai identiški dvyniai - nepaisant to, kad jų genetinis kodas yra identiškas, veikiami 
išorinių veiksnių per savo gyvenimą jie išvysto savo individualias savybes.

KREMŲ UTIQUE SUDĖTIS PRATURTINTA REVOLIUCINIAIS 
KOMPLEKSAIS, KURIE SUKURTI SPECIALIAI FM WORLD.

 
L.C.G.S MC 4.0  

KOSMETIKOS PASAULIO INOVACIJA 

Revoliucinis kompleksas L.C.G.S MC 4.0 
- kruopščiai sukomponuotas specialiai FM 

WORLD - praturtina EKSTREMALIAI 
LIFTINGUOJANTĮ VEIDO SERUMĄ ANTI-

AGING ir pasižymi stipriu jauninančiu poveikiu 
- intensyviai regeneruoja ir glotnina veido odą. 

Tobulai parengia odą kitų kosmetikos priemonių 
naudojimui, veikia sinergiškai ir sustiprina jų 

teigiamą poveikį.

 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0 

KOSMETINIS KRŪTINĖS LIPOFILINGAS 

Siekdami išpildyti moterų svajones apie 
gundančią, stangrią ir išpuoselėtą krūtinę, 

praturtinome INTENSYVIAI MODELIUOJANTĮ 
KRŪTINĖS KREMĄ ULTRA FIRMING unikaliu 

kompleksu, kuris sukurtas išskirtinai FM 
WORLD - Volumenic Plus MC 12.0. Įkvėptas 

iš Tolimųjų Rytų atėjusios kinų medicinos 
tradicijų, stimuliuoja riebalinių ląstelių brendimą 

ir pasiskirstymą, palaiko lipidų kaupimo procesus. 
Pasižymi „kosmetinio lipofilingo” efektu, t.y. 

didina riebalinio audinio apimtis krūtų srityje ir 
gali būti puikia alternatyva estetinės medicinos 

procedūroms.

 
SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0 

FIGŪROS MODELIAVIMO EKSPERTAS 

Neieškome kompromisų – siekiame tik 
veiksmingų rezultatų. Būtent dėl to, geriausi 
specialistai FM WORLD užsakymu sujungė 

aukščiausios kokybės komponentus bei pasitelkė 
naujos kartos technologijas, kurios leido sukurti 

novatorišką kompleksą Slimenum Ultra³ 
MC 16.0. Ši technologiškai pažangi formulė 
praturtina STIPRIAI STANGRINANTĮ KŪNO 
KREMĄ FIRMING COMPLEX - daro įtaką 

sukauptų riebalinių audinių apimčių mažėjimui, 
pastebimai lieknina kūną ir mažina odos 

nelygumus. Modeliuoja figūrą, užtikrina efektą, 
kurį galima drąsiai lyginti su ultragarso procedūrų 

rezultatais.

Epigenetinius pakitimus lemia, be kita ko, aplinkos užterštumas ir gyvenimo būdas (mityba, stresas, fizinis 
aktyvumas). Šie veiksniai sugeba keisti už jaunatvišką išvaizdą atsakingų genų būklę, o epigenetikos mokslo 
pasiekimai suteikia galimybę daryti įtaką už odos būklę atsakingiems genams. Naudodamiesi šiomis žiniomis, 
sukūrėme unikalius kompleksus: L.C.G.S MC 8.0 bei L.C.G.S MC 4.0, kurie veikia genus ir tokiu būdu lėtina 
odos senėjimo procesus. Be to, ištobulinome kompleksus, kurie yra puikia alternatyva estetinės medicinos 
procedūroms: VOLUMENIC PLUS MC 12.0 bei SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0. 

 
L.C.G.S MC 8.0  

ŽINGSNIS AMŽINOS JAUNYSTĖS LINK 

Veido kremai - dienai, nakčiai ir paakių sričiai - su 
unikaliu kompleksu L.C.G.S MC 8.0 gimė pasitel-
kus naujausius mokslo tyrimų epigenetikos srityje 

pasiekimus, specialiai FM WORLD užsakymu. 
Kompleksas skatina dviejų labiausiai įtakojančių 
jaunatvišką išvaizdą baltymų sintezę: fibronekti-
no, kuris užpildo odos tarpląstelinę struktūrą ir 

veikia, be kita ko, kolageną ir proteoglikanus, bei 
proteino p53, kuris dalyvauja DNA atsinaujini-

me. Dėl šių savybių pasižymi stipriu jauninančiu 
poveikiu - regeneruoja ir glotnina veido odą. 

L.C.G.S MC 8.0 mažina neigiamas elektromagne-
tinės spinduliuotės pasekmes, t.y. saugo nuo UV 
ir mėlynosios šviesos spindulių žalos. Tobulai ska-
tina epidermio atsinaujinimą ir efektyviai saugo 

nuo oksidacinio streso.

UTIQUE
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KREMAS DIENAI ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION DAY CREAM | 502026

Talpa: 50 ml

195,00 EUR
3900,00 EUR / 1 l

Pradėkite dieną su KREMU DIENAI ROYAL PERFECTION. Tegul ši diena priklauso Jums! 
Moderniausios technologijos ir aukščiausios kokybės unikalūs komponentai sustiprins Jūsų odos 
atsparumą neigiamiems aplinkos veiksniams, sugrąžins skaistumą ir švytėjimą. Jūsų svajonės apie 
tobulai sudrėkintą, idealiai lygią ir sveikai atrodančią odą pagaliau taps realybe.

KRUOPŠČIAI ATRINKTŲ VERTINGŲJŲ KOMPONENTŲ DERINYS JŪSŲ ODAI: 

 ` L.C.G.S MC 8.0 – išpuoselėtoje kremo receptūroje esminiu komponentu yra naujausiais 
epigenetikos tyrimų rezultatais paremtas kompleksas, kuris yra sukurtas specialiai FM 
WORLD. Mažina neigiamas elektromagnetinės spinduliuotės pasekmes, t.y. saugo nuo 
UV ir mėlynosios šviesos spindulių žalos. Be to, efektyviai saugo nuo oksidacinio streso ir 
teigiamai veikia epidermio atsinaujinimą.

 `  Tripeptidas-38  – stiprus naujos kartos peptidas, kuris efektyviai kovoja su raukšlėmis, 
stiprina 6 pagrindinių už odos atsinaujinimą atsakingų elementų sintezę. Užpildo raukšles iš 
vidaus, užtikrina pastebimą lygios ir patemptos odos efektą.

 `  Modernus antioksidantas aktyvuojasi tik veikiamas UV spindulių ir ilgai saugo odą nuo 
laisvųjų radikalų poveikio. Jo dėka pamiršite apie papilkėjusią ir nuvargusią odą, ji įgaus 
atsparumą negatyviam išorinių veiksnių poveikiui ir sugebės atsispirti senėjimo procesams.

 `  Mažos molekulinės masės hialurono rūgštis – tai natūralus polisacharidas, kuris užpildo 
ertmes tarp kolageno audinių, tobulai drėkina odą ir suteikia jai elastingumo, veikia 
jauninančiai.

KREMAS DIENAI  
ROYAL PERFECTION  
ROYAL PERFECTION DAY CREAM

Tai rafinuotas aukščiausios kokybės veikliųjų medžiagų ir pažangios technologijos derinys, kuris 
intensyviai drėkina, stangrina ir regeneruoja odą. Kruopščiai suformuluotas, ultra jauninantis 
receptas veikia kaip apsauginis odos šydas, apsaugo ją nuo neigiamos elektromagnetinės 
spinduliuotės, t.y. UV ir mėlynosios šviesos spindulių. Efektyviai saugo nuo oksidacinio streso 
ir teigiamai veikia epidermio atsinaujinimą. KREMAS DIENAI ROYAL PERFECTION, sukurtas 
remiantis naujausiais epigenetikos tyrimų rezultatais, su unikaliu L.C.G.S MC 8.0 kompleksu 
įsiskverbia į odos struktūrą, glotnina ir užpildo, pastebimai sumažina raukšlių matomumą. 
Fenomenaliai regeneruoja odą, akimirksniu stangrina ir sugrąžina natūralų švytėjimą. Oda tampa 
pastebimai stangresnė, elastinga, sudrėkinta ir minkšta. Tai vertingiausias maistingųjų medžiagų 
kokteilis, kurį galite padovanoti savo odai.

KREMAS DIENAI ROYAL PERFECTION sugrąžins Jūsų veidui sveiką 
išvaizdą ir akinantį spindesį. Efektą sustiprins ir tobulą priežiūrą užtikrins 
naudojimas kartu su  EKSTREMALIAI LIFTINGUOJANČIU VEIDO SERUMU 
ANTI-AGING bei PAŽANGIU KREMU NAKČIAI AGE CONTROL iš UTIQUE 
serijos. 

NAUJIENA

UTIQUE
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PAŽANGUS KREMAS NAKČIAI AGE CONTROL – tai geriausias naktinis Jūsų grožio sargas. 
Veiksmingi, naujos kartos senėjimą stabdantys komponentai giliai atnaujina, drėkina ir glotnina odą, 
efektyviai stabdo odos senėjimo procesus. Užmerkite akis ir paskęskite sapnų svajose, o speciali 
kremo receptūra tuo metu pasirūpins Jūsų oda ir palaikys jos puikią būklę.

PAŽANGUS KREMAS NAKČIAI AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM | 502027

Talpa: 50 ml

195,00 EUR
3900,00 EUR / 1 l

NAUJIENA

REVOLIUCINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS, KURIOS ĮSISKVERBIA Į JŪSŲ ODĄ MIEGO METU:

 ` L.C.G.S MC 8.0 – esminis išpuoselėtos kremo receptūros komponentas, naujausiais 
epigenetikos tyrimų rezultatais paremtas kompleksas, kuris sukurtas specialiai FM 
WORLD. Skatina dviejų labiausiai darančių įtaką jaunatviškai išvaizdai baltymų sintezę: 
fibronektino, kuris veikia, be kita ko, kolageną ir proteoglikanus, bei proteino p53, kuris 
dalyvauja DNA atsinaujinimo procesuose. Dėl šių savybių pasižymi stipriu jauninančiu 
poveikiu – regeneruoja ir glotnina veido odą.

 ` Naujausia, švelnesnė vitamino A darinio karta šiuo metu metu yra viena veiksmingiausių 
prieš raukšles veikiančių medžiagų, kuri švelniai skaistina odą ir pastebimai gerina jos 
išvaizdą.

 ` Alpinės liūtpėdės meristemos ekstraktas apsaugo nuo oksidacinio streso, kurį sukelia 
užterštas oras ir UV spinduliai, pasekmių, bei veiksmingai patempia suglebusią kaklo 
odą, optiškai pakelia skruostus ir išlygina „žąsies kojeles“, t.y. smulkias raukšleles akių 
kampučiuose. Jo dėka pamiršite apie papilkėjusią ir nuvargusią odą, ji įgaus atsparumą 
negatyviam išorinių veiksnių poveikiui, sugebės atsispirti senėjimo procesams ir bus 
fantastiškai patempta.

 ` Taukmedžio sviestas – aliejus, kuris išgaunamas iš afrikinio sviestmedžio sėklų (šis medis 
Afrikoje laikomas šventu ir garbinamas jau daug tūkstančių metų). Oda tampa idealiai 
sudrėkinta ir minkšta.

PAŽANGUS KREMAS NAKČIAI  
AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM

Kruopščiai subalansuoti, veiksmingi, jauninantys ir stangrinantys aktyvieji komponentai Jums 
miegant įsiskverbia į odą, o ryte galite džiaugtis tobulai sudrėkinta, atnaujinta ir lygia oda. 
Ištobulinta kremo formulė su revoliuciniu kompleksu L.C.G.S MC 8.0, sukurtu specialiai FM 
WORLD, kuris kartu su alpinės liūtpėdės meristemos ekstraktu ir taukmedžio sviestu pasižymi 
stipriu liftinguojančiu ir atkuriančiu elastingumą poveikiu bei veiksmingai stabdo odos 
senėjimo procesus. Kremas švelniai skaistina odą ir pastebimai gerina jos išvaizdą, optiškai 
mažina raukšles ir patempia suglebusią kaklo odą. Pagaliau Jūsų oda atgaus stangrumą, atrodys 
sudrėkinta ir fantastiškai įtempta. Atnaujinta ir pamaitinta galų gale atgaus savo natūralų 
spindesį. PAŽANGUS KREMAS NAKČIAI AGE CONTROL pagerins Jūsų odos išvaizdą ir 
užtikrins, kad kiekvieną dieną pasitiksite vis gražesnė.

Kol Jūs sapnuojate saldžius sapnus, kruopščiai atrinktos veikliosios 
medžiagos prasiskverbia gilyn ir paverčia Jūsų odą lygia ir spindinčia. 
Efektą sustiprins ir tobulą priežiūrą užtikrins naudojimas kartu su 
EKSTREMALIAI LIFTINGUOJANČIU VEIDO SERUMU ANTI-AGING bei 
KREMU DIENAI ROYAL PERFECTION iš UTIQUE serijos.

UTIQUE
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Akys tai sielos veidrodis. Neleiskite, kad odos netobulumai užgožtų Jūsų vidinį spindesį, kuris žiba 
jose kaip tyriausiame brangakmenyje. Novatoriška AKTYVAUS PAAKIŲ KREMO EYE COMPLEX 
formulė tobulai drėkina ir gerina odos elastingumą, optiškai lygina raukšles bei šviesina patamsėjusią 
paakių odą. Niekas nepasirūpins gležna paakių oda geriau nei šis UTIQUE šeimos brangakmenis.

AKTYVUS PAAKIŲ KREMAS EYE COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX | 502028

Talpa: 20 ml

140,00 EUR
7000,00 EUR / 1 l

NAUJIENA

IDEALI NAUJOVIŠKŲ KOMPONENTŲ KOMPOZICIJA, KURI TOBULAI PASIRŪPINS 
GLEŽNA AKIŲ SRITIES ODA:

 ` L.C.G.S. MC 8.0 – UV ir mėlynosios šviesos spinduliuotė neigiamai veikia gležną akių srities 
odą – sukelia oksidacinį stresą, turi įtakos mimikos raukšlių susidarymui, pvz. dėl nuolatinio 
akių primerkimo. Dėl šių priežasčių praturtinome kremą naujausiu epigenetikos mokslo 
pasiekimų vaisiumi – L.C.G.S MC 8.0. Veikia dvejopai: mažina neigiamo elektromagnetinės 
spinduliuotės poveikio pasekmes bei skatina regeneraciją ir atitolina senėjimo procesus.

 `  Albizia julibrissin ekstrakto ir darutozido kompleksas – stimuliuoja kolageno sintezę ir 
teigiamai veikia odos atsinaujinimo procesus, optiškai išlygina „žąsies kojeles“, t.y. raukšleles 
akių kampučiuose. Be to, pastebimai patempia suglebusius viršutinius vokus.

 `  Mažos molekulinės masės hialurono rūgštis – mažos hialurono rūgšties molekulės puikiai 
įsiskverbia į giliuosius odos sluoksnius, stangrina ir suteikia daugiau elastingumo.

 `  Ciklinis peptidas ir ektoinas – giliai drėkina ir optiškai mažina raukšlių gylį, pagerina odos 
stangrumą.

 `  Kofeinas – stimuliuoja mikrocirkuliaciją, šviesina patamsėjusius paakius.

AKTYVUS PAAKIŲ KREMAS   
EYE COMPLEX   
EYE CREAM COMPLEX 

Tobula aukščiausios kokybės veikliųjų medžiagų kompozicija idealiai stangrina ir drėkina jautrią 
odą akių srityje. Kremas švelniai šviesina patamsėjusius paakius, o oda tampa elastinga ir 
atgaivinta. Fenomenali komponentų koreliacija – unikalaus komplekso L.C.G.S MC 8.0, kofeino, 
mažos molekulinės masės hialurono rūgšties, Albizia julibrissin ekstrakto ir darutozido – optiškai 
išlygina „žąsies kojeles“, t.y. raukšleles akių kampučiuose, pastebimai patempia suglebusius 
viršutinius vokus. AKTYVUS PAAKIŲ KREMAS EYE COMPLEX užtikrins, kad Jūsų žvilgsnis įgaus 
nepaprasto spindesio.

UTIQUE

Nedidelį kremo kiekį pirštų galiukais paskirstyti ant odos akių srityje. Naudoti 
ryte ir vakare, jei norite puikiai sustangrinti gležną akių srities odą ir optiškai 
išlyginti „žąsies kojeles“, t.y. raukšleles akių kampučiuose.
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Nepakartojamas brangakmenis tarp prabangių jauninančios kosmetikos priemonių. EKSTREMALIAI 
LIFTINGUOJANTIS VEIDO SERUMAS ANTI-AGING užtikrins, kad Jūsų grožis nepraeis kartu su 
bėgančiais metais. Stipriai koncentruota, revoliucinė formulė intensyviai regeneruoja ir lygina odos 
paviršių, mažina raukšlių matomumą ir pastebimai patempia veido kontūrą. Ši specializuota kosmetikos 
priemonė pagerins Jūsų veido odos būklę, suteiks jaunatvišką ir gražią išvaizdą.

EKSTREMALIAI LIFTINGUOJANTIS 
VEIDO SERUMAS ANTI-AGING  

ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM | 502030
Talpa: 30 ml 

150,00 EUR
5000,00 EUR / 1 l

NAUJIENA

INTENSYVUS VERTINGŲ KOMPONENTŲ POVEIKIS:

 ` L.C.G.S MC 4.0 – išskirtinė serumo formulė su revoliuciniu, naujausių epigenetikos mokslo 
pasiekimų pagrindu, specialiai FM WORLD sukurtu, kompleksu. Pasižymi stipriu senėjimą 
stabdančiu poveikiu – intensyviai regeneruoja ir glotnina veido odą. Tobulai parengia odą 
kitų kosmetikos priemonių naudojimui, veikia sinergiškai ir sustiprina jų teigiamą poveikį.

 `  Naujausia, švelnesnė vitamino A darinio karta – šiuo metu tai viena veiksmingiausių prieš 
raukšles veikiančių medžiagų, kuri švelniai skaistina odą ir pastebimai gerina jos išvaizdą.

 `  Lipodipeptidai – stimuliuoja elastino sintezę, apsaugo odą nuo suglebimo, pastebimai 
patempia veido kontūrą.

 `  Vertingas fitoestrogenų kompleksas – reguliuoja riebalinių liaukų veiklą.

 `  Taurioji ikrų ekstrakto ir oligoelementų – aukso, sidabro ir platinos – sąjunga ženkliai 
sulėtina odos senėjimo procesus, optiškai išlygina raukšles.

EKSTREMALIAI LIFTINGUOJANTIS VEIDO SERUMAS   
ANTI-AGING 
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM   

Stipriai koncentruota kosmetikos priemonė su technologiškai pažangiausiomis veikliosiomis 
medžiagomis. Revoliucinis kompleksas L.C.G.S MC 4.0, sukurtas specialiai FM WORLD, 
intensyviai regeneruoja ir glotnina odą, paruošia ją tolimesnių priemonių naudojimui ir 
sustiprina jų poveikį. Vertinga ikrų ekstrakto ir oligoelementų – aukso, sidabro ir platinos – 
sąjunga ženkliai sulėtina odos senėjimo procesus. Lipopeptidų ir fitoestrogenų komplekso 
derinys bei naujausia, švelnesnė odai vitamino A darinio karta intensifikuoja priešraukšlinį serumo 
poveikį. Kosmetikos priemonė švelniai skaistina pigmentines odos dėmes ir efektyviai gerina 
odos išvaizdą. Apsaugo odą nuo suglebimo, pastebimai patempia veido kontūrą. Pagaliau Jūsų 
oda bus tobulai sudrėkinta ir fantastiškai įtempta.

Nedidelį serumo kiekį ryte ir vakare paskirstyti ant nuvalytos veido, kaklo ir 
iškirptės odos. Žavėkitės grožiu nepaisant laiko tėkmės. Siekiant sustiprinti 
serumo rezultatą, rekomenduojame naudoti veido kremus iš UTIQUE serijos.

UTIQUE
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INTENSYVIAI MODELIUOJANTIS  
KRŪTINĖS KREMAS ULTRA FIRMING 

ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 502031
Talpa: 50 ml

125,00 EUR
2500,00 EUR / 1 l

INTENSYVIAI MODELIUOJANTIS KRŪTINĖS KREMAS ULTRA FIRMING pabrėžia tai, kas yra 
moteriškiausia. Pažangi formulė paremta pažangiausiomis technologijomis, tobulai stangrina ir gerina 
krūtinės odos elastingumą, užtikrina pastebimą liftingo efektą. Būkite savo grožio valdove. Leiskite, 
kad novatoriškas kremas UTIQUE sugrąžintų gundančius Jūsų krūtinės apvalumus.

NAUJIENA

TOBULAI SUBALANSUOTI INGREDIENTAI UŽTIKRINA JŪSŲ KRŪTIMS  
IDEALIĄ FORMĄ:

 ` Unikalus kompleksas Volumenic Plus MC 12.0. – įkvėptas iš Tolimųjų Rytų atėjusios 
kinų medicinos tradicijų, paremtas naujausiomis technologijomis, stimuliuoja riebalinių 
ląstelių brendimą ir pasiskirstymą, palaiko lipidų kaupimo procesus. Pasižymi „kosmetinio 
lipofilingo“ efektu, t.y. didina riebalinio audinio apimtis krūtų srityje ir gali būti puikia 
alternatyva estetinės medicinos procedūroms.

 `  Rudųjų Dictyoptales šeimos dumblių ekstraktas aktyvuoja adipocitus, kurių dėka krūtinė 
atrodo didesnė ir pilnesnė.

 `  Dumblių ir pululano kompleksas turi daug aminorūgščių, polisacharidų, vitaminų C ir B12 - 
stiprina poodinius audinius, palaiko ir koreguoja krūtinės formas

INTENSYVIAI MODELIUOJANTIS KRŪTINĖS KREMAS  
ULTRA FIRMING 
ULTRA FIRMING BUST CREAM

Siekdami užbėgti už akių šiuolaikiškų moterų poreikiams, sukūrėme stipriai koncentruotą 
INTENSYVIAI MODELIUOJANTĮ KRŪTINĖS KREMĄ ULTRA FIRMING, kuris yra puikia 
operacinių krūtų plastikos procedūrų alternatyva. Pažangi formulė su unikaliu Volumenic Plus 
MC 12.0 kompleksu, kuris yra sukurtas specialiai FM WORLD, kartu su laiko patikrintomis 
koncentruotomis veikliosiomis medžiagomis revoliuciniu būdu tobulina krūtų formą. Krūtinė 
taps stangresnė, atrodys didesnė ir pilnesnė. Puikiai subalansuota sudėtis suteikia galimybę 
palaikyti ir koreguoti krūtinės formą. Pamilsite iš naujo tai, kas yra moteriškiausia.

Tobulumo link… Moteriško kūno grožis įkvepia… Efektyvumas ir dangiškas 
malonumas… Jūs ir INTENSYVIAI MODELIUOJANTIS KRŪTINĖS KREMAS 
ULTRA FIRMING tapsite neatskiriamais draugais.

UTIQUE
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Išpuoselėtas ir sveikai atrodantis kūnas tai prabangus išskirtinio portreto rėmas, o STIPRIAI 
STANGRINANTIS KŪNO KREMAS FIRMING COMPLEX kaip talentingas menininkas ištaisys 
Jūsų kūno odos trūkumus. Kruopščiai atrinkti ingredientai tobulai stangrina, glotnina ir įtempia odą, 
stimuliuoja riebalinio audinio šalinimą. Supermodernus UTIQUE kremas patobulins Jūsų kūno formas, 
kad galėtumėte juo džiaugtis lyg brangiausiu meno kūriniu.

STIPRIAI STANGRINANTIS KŪNO KREMAS FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM | 502032

Talpa: 120 ml

160,00 EUR
1333,33 EUR / 1 l

NAUJIENA

GERIAUSIŲ VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KOMPOZICIJA, KURI TOBULAI MODELIUOJA  
JŪSŲ KŪNO LINIJAS:

 ` Slimenum Ultra³ MC 16.0 – geriausi specialistai, FM WORLD užsakymu, sujungė 
aukščiausios kokybės komponentus bei pasitelkė naujos kartos technologijas, kurios 
leido sukurti novatorišką figūros dailinimo kompleksą. Ši technologiškai pažangi formulė 
praturtina STIPRIAI STANGRINANTĮ KŪNO KREMĄ FIRMING COMPLEX – turi įtakos 
sukauptų riebalinių audinių apimčių mažėjimui, pastebimai lieknina kūną ir mažina odos 
nelygumus. Modeliuoja figūrą, užtikrina 3D efektą, kurį galima drąsiai lyginti su ultragarso 
procedūrų rezultatais.

 `  Ksimeno rūgštis akivaizdžiai gerina odos elastingumą, įtempia ir užtikrina jai stangrumą. 
Sustiprina odos aktioksidacinių mechanizmų efektyvumą ir apsaugą nuo oksidacinio streso, 
užtikrina sveiką ir gražią išvaizdą.

 `  Vertingų jūros dumblių ir augalinių baltymų sinergija užtikrina pastebimą patempimo 
efektą.

 `  Puošniosios bugenvilijos, vertingo Pietų Amerikos augalo ekstraktas, tai technologiškai 
pažangus komponentas, kuris skatina riebalinio audinio skaidymo procesus ir saugo odą 
nuo suglebimo, palaiko proteoglikanų, kolageno ir elastino sintezę.

STIPRIAI STANGRINANTIS KŪNO KREMAS FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM

Geriausių komponentų ir revoliucinės technologijos sąjunga Jūsų figūros labui. Pasitelkę 
naujausių mokslo tyrimų rezultatus sukūrėme unikalų kompleksą Slimenum Ultra³ MC 16.0, kurį 
papildėme aukštos koncentracijos riebalų deginimo savybėmis pasižyminčiomis veikliosiomis 
medžiagomis. Taip gimė novatoriška priemonė, kuri revoliuciniu būdu stangrina odos struktūrą 
ir padeda šalinti celiulito požymius. Novatoriški kremo ingredientai skatina riebalinio audinio 
šalinimo procesus ir apsaugo odą nuo suglebimo, drėkina ir pastebimai stangrina. Gražus ir 
sveikas kūnas taps Jūsų skiriamuoju ženklu.

Įmasažuokite kremą į odą, ypač probleminėse vietose – pilvo, šlaunų, 
sėdmenų ar pečių srityje, ir džiaukitės nepaprastai stangriu ir gražiu kūnu.

UTIQUE
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Įsivaizduokite, kaip Jūsų mėgstamiausi kvepalai įgyja išskirtinę formą, kurią galite paliesti ir mėgautis 
be galo, be krašto... Kaip švelniai ištirpsta ant Jūsų odos, palieka gundantį, keliantį geidulį kvapą... Kaip 
apgaubia Jus lyg švelnus šifonas, glamonėja jausmus. Tai mūsų naujieji KREMINIAI KVEPALAI RUBY. 
Tai prabangos kvintesencija užrakinta kremo konsistencijoje.

KREMINIAI KVEPALAI RUBY
RUBY SOLID PARFUM | 502029

Talpa: 20 g 

170,00 EUR
8500,00 EUR / 1 kg

Vertingas patarimas:
Kvepalus geriausia tepti pirštais taip vadinamose pulso srityse, ten kur pulsuoja kraujas 
ir kūnas generuoja šilumą: vidinėje riešų pusėje, ant kaklo, už ausų, alkūnių ir kelių 
lenkimo vietose. Tokiu būdu kvepalai nuostabiai atskleis savo aromatų puokštę ir ilgai 
laikysis.

LIMITUOTA KOLEKCIJA – kvepalų kiekis ribotas.

NAUJIENA

KREMINIAI KVEPALAI RUBY
RUBY SOLID PARFUM

Nepaprasta, kremo konsistencijos, brangiausių kvapų natų kompozicija, kuri yra išskirtinių, 
jausmus glamonėjančių potyrių šaltiniu. Eksliuzyvinis derinys, kuriame jazminų, švitrūnų ir 
kašmyro medienos akordai žaismingai persipina su vanilės ir gintaro medžio aromatais, o pabaigoje 
išryškėja intensyvios baltojo agarmedžio, juodojo muskuso ir sausos medienos natos. Tai 
elegancijos kvintesencija nuostabioje pakuotėje. Magnetizuojanti, viliokliška, gundanti... Pajuskite 
ją ant savo odos. Kreminė kvepalų tekstūra garantuoja, kad kvapas ilgai laikysis. Užteks nedidelio 
kremo kiekio, kad pajustumėte glamonę, kuri sužadins visus jausmus.

Magnetiški kvepalai RUBY, kurie pavergė Jūsų širdis ir pelnė 
pripažinimą QLTOWY KOSMETYK 2017 konkurse, dabar 
pasiekiami ir KREMINIŲ KVEPALŲ pavidalu. Patepkite 
odą ir džiaukitės jausmingu aromatu neįtikėtinai ilgai! Jūsų 
pažįstamas kvapas nauju amplua – išbandykite jau šiandien.

UTIQUE
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UTIQUE

 4  UTIQUE 
PRABANGUS 
PRAUSIMOSI GELIS 
OUD & ROSE
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL OUD & ROSE 
502014 

Užmerkite akis ir pasiduokite 
magnetiškai agarmedžio ir 
rožių kompozicijai. Tai puota 
Jūsų odai, kuri atsidėkos 
puikia išvaizda.

 2  UTIQUE 
PRABANGUS 
PRAUSIMOSI GELIS 
FIG LEAVES
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL FIG LEAVES 
502016 

Originalus figų lapų aromatas 
apgaubs Jus intriguojančio 
kvapo natų šydu... Jūsų oda 
dar niekados nebuvo tokia 
glotni!

 

 3  UTIQUE 
PRABANGUS  
PRAUSIMOSI GELIS 
AMBER
UTIQUE LUXURY SHOWER  
GEL AMBER  
502020

Vanilės, pačulio ir cinamono 
kvapų kompozicija žavi savo 
saldumu. Užtikrinkite savo 
odai maitinimą, kurio ji dar 
niekados nepatyrė!

 

 5  UTIQUE 
PRABANGUS 
PRAUSIMOSI GELIS 
SANDALWOOD  
& PATCHOULI
UTIQUE LUXURY SHOWER GEL 
SANDALWOOD & PATCHOULI 
502013

Jausmingas sandalmedžio 
kvapas sukasi valso ritmu su 
atpalaiduojančiomis pačulio 
natomis… Tai kompozicija, 
kuri užtikrins Jūsų kūnui 
viską, kas geriausia.

 

 1  UTIQUE 
PRABANGUS 
PRAUSIMOSI GELIS  
GRAPEFRUIT  
& ORANGE 
BLOSSOM
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM 
502015 

Gaivusis greipfrutas idealiai 
dera su jausmingais apelsinų 
žiedais. Suteikite savo 
odai ypatingą gaivumą ir 
dovanokite staigų energijos 
antplūdį!

200 ml 

23,00 EUR
115,00 EUR / 1 l

Prabangūs UTIQUE 
prausimosi geliai 
paverčia prausimąsi 
jaudinančiu ir kupinu 
malonumo potyriu. 
Novatoriški ingredientai 
tobulai rūpinasi oda ir 
palieka ją glotnią kaip 
šilkas, o pavergiančių 
kvapų kompozicijos 
ramina mintis ir 
dovanoja jausmingą 
atsipalaidavimą. 
Padovanokite sau 
nepamirštamo 
malonumo akimirkas 
su išskirtiniais UTIQUE 
prausimosi geliais!

Regeneruojantis  
prabangių komponentų nektaras...

Prabangūs UTIQUE prausimosi 
geliai tai geriausias kokteilis 
Jūsų kūnui, sukurtas iš vertingų 
aromatinių kompozicijų bei 
kruopščiai atrinktų kompleksų, 
kurie užtikrina neatidėliotiną odos 
regeneraciją ir intensyvų drėkinimą, 
tuo pačiu metu apgaubia ilgai 
išliekančiu ir pavergiančiu kvapu. 
Švelniai valo odą ir nepažeidžia 
jos natūralių apsauginių sluoksnių. 
Praturtinti novatoriška formule, 
sukurta specialiai FM WORLD - 
Biohydration Plus bei vertingu 
WhitesenseTM kompleksu.

 4  5 1  2  3

• Biohydration Plus tai unikali 
formulė, sukurta specialiai FM 
WORLD, kuri užtikrina tiesioginį 
ir ilgalaikį odos drėkinimą. Dėl 
pažangios technologijos ši formulė 
veikia kompleksiškai, užtikrina 
staigią regeneraciją ir tobulai ramina. 
Apsaugo nuo drėgmės netekimo ir 
odos išsausėjimo.

• WhitesenseTM  tai vertingas 
šimtalapio erškėčio (Rosa centifolia 
L.), jazminų (Jasminum officinale 
L.) ir daugiametės saulutės (Bellis 
perennis L.) žiedų ekstraktas, kuris 
akimirksniu suteikia kūno odai 
aksominį švelnumą ir nepakartojamą 
minkštumą. Prabangiųjų UTIQUE 
prausimosi gelių sudėtyje esantis 
WhitesenseTM garantuoja 
nepaprastai jausmingus potyrius ir 
puikią savijautą.
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 3  UTIQUE 
PRABANGUS  
KŪNO BALZAMAS 
OUD & ROSE
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
OUD & ROSE 
502018 

Rožė ir ūdas tai duetas, kuris 
svaigina savo aromatu! Rožių 
moteriškumo kvintesencija su 
griežtu, smilkalus menančiu 
agarmedžio dervos aromatu, 
palieka odą puikios būklės.

Prabangieji UTIQUE 
kūno balzamai tai 
profesionali odos 
priežiūra su subtilumo 
nata... Vertingi 
ingredientai ir šilkinė 
konsistencija apgaubia 
kūną nuostabiais 
kvapais ir užtikrina 
tobulą odos drėkinimą, 
minkštumą ir glotnumą. 
Šios priemonės leis 
Jums įsikūnyti į deivę 
jausmingų aromatų 
apsuptyje.

 1  UTIQUE 
PRABANGUS  
KŪNO BALZAMAS  
AMBER
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
AMBER  
502017

Vanilės, pačulio ir cinamono 
saldumas perkels Jus 
į ypatingų kvapų šalį, 
kurioje galima pamiršti 
apie rūpesčius. Jūsų oda 
dar niekados nebuvo taip 
nuostabiai sudrėkinta ir 
atsinaujinusi!

 2  UTIQUE 
PRABANGUS  
KŪNO BALZAMAS 
GRAPEFRUIT 
& ORANGE  
BLOSSOM
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  
502019

Gaivusis greipfrutas ir 
jausmingas apelsinas 
dovanoja Jūsų odai atgaivą, 
kuri suteiks jai gundančią 
ir žavingą išvaizdą kaip po 
geriausios energizuojančios 
SPA procedūros.      

200 ml 

24,00 EUR
120,00 EUR / 1 l

• Revitaoils Supreme tai 
novatoriškas revitalizuojantis 
kompleksas, sukurtas specialiai FM 
WORLD, kurio paslaptis slypi jo 
natūralioje kilmėje. Tai išskirtinis 
makadamijų, avokadų, alyvuogių, 
kokosų, linų, saulėgrąžų ir argano 
aliejų mišinys, nepamainomas 
vitaminų ir nesočiųjų riebalų rūgščių 
šaltinis.

• HydromanilTM  tai labai vertinga 
aktyvioji medžiaga iš Peru augančio 
taros augalo sėklų. Pažangi 
technologija suteikia šiai medžiagai 
dvejopą poveikį: tiesioginio ir 
ilgalaikio viršutinių odos sluoksnių 
drėkinimo efektą bei epidermio 
atsinaujinimo kontrolės efektą, kuris 
leidžia pagerinti odos išvaizdą.

Maitinantis geriausių Jūsų odai 
ingredientų kokteilis 

Kiekvienas iš prabangiųjų UTIQUE 
kūbo balzamų turi savyje visas 
maitinančiųjų medžiagų galias, kurios 
apgaubia odą kaip švelniausias šilkas. 
Prabangias kvapų natas papildo 
kruopščiai atrinkti kompleksai, 
kurie regeneruoja odą ir suteikia 
jai pavergiantį, intensyvų kvapą. 
Pažangioje balzamų formulėje slypi 
novatoriškas kompleksas Revitaoils 
Supreme, sukurtas specialiai FM 
WORLD, kurį sudaro maitinantys 
aliejai bei novatoriškas kompleksas 
HydromanilTM, užtikrinantis tiesioginį 
ir ilgalaikį odos drėkinimą.

 1  2  3

UTIQUE
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PRABANGUS ALIEJUKAS PLAUKAMS
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

Jo galios paslaptis slypi unikalioje natūralių aliejų iš pačios augalų šerdies kompozicijoje. Gaivina spalvą ir 
suteikia spindesio, palieka plaukus glotniais ir minkštais kaip aksomas.

 ` puikiai įsigeria
 `  neapsunkina plaukų
 `  malonaus marcipanų kvapo
 `  purškiamas, todėl užtikrina dar geresnį padengimą ir paprastą naudojimą

50 ml | 502005

47,00 EUR
940,00 EUR / 1 l

Natūrali stiprybė Jūsų plaukams. 
Neįprastas argano, simondsijų 
(jojoba), linų sėmenų, saldžiųjų 
migdolų aliejų bei taukmedžio 
sviesto derinys suteikia plaukams 
daugiau stiprybės, maitinimo ir 
drėkinimo.

PRABANGUS ALIEJUS VEIDUI
LUXURY FACE OIL 

Išskirtinė vertingų augalinės kilmės aliejų kompozicija. 
Sugrąžina sveiką ir švytinčią išvaizdą. Sudėtyje esantys 
aliejai pasižymi koncentruota vitaminų ir antioksidantų 
doze, kuri užtikrina intensyvų odos maitinimą, drėkinimą ir 
regeneraciją.

 `  idealus prieš makiažą, naudojamas ryte ir vakare
 `  patogus dozavimas (pipetė) ir naudojimas

30 ml | 502004

47,00 EUR
1566,67 EUR / 1 l

Prabangūs ingredientai Jūsų odai. Nepakeičiami argano ir simondsijų (jojoba) aliejai užtikrina 
sudrėkintos ir sveikata spindinčios odos efektą. Puikų aliejaus veidui veikimą garantuoja nakvišų, 
saulėgrąžų, sojų, ricinos, medetkų, rožių, avokadų ir ryžių aliejai, o taip pat kruopščiai atrinkti eteriniai 
snapučio, ylang-ylang (kvapiųjų kanangų) ir nerolio aliejai.

UTIQUE



Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l
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UTIQUE

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502008

UTIQUE AMBRE ROYAL tai rafinuota kvapų kompozicija, kuri pavergia 
tobulai suderintų ingredientų turtais. Geidulinga bergamotė idealiai persipina 
su vaisiniais apelsinų ir obuolių akordais. Netrukus į šį karštą šokį įsitraukia 
intriguojančios tabako ir kedro medienos natos. Pabaigoje atsiveria gundantis 
muskuso, pačulio ir miros aromatas... Šis kvapas apsups Jus žavesio aureole. 
Pagrobs į tviskantį saulėje karališką sodą, kuriame supasi sultingi vaisiai. 
Užsimerkite ir leiskitės į nuotykius! Atraskite šį ypatingą pasaulį! 

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502008.02

Tobulumo kvapas uždarytas mažesniame buteliuke. Unikalūs UTIQUE 
AMBRE ROYAL kvepalai parduodami ir mažesniuose, praktiškuose 15 ml 
talpos buteliukuose. Tai nauja, lygiai taip pat jaudinančių potyrių, dimensija. 
Dabar visados galėsite turėti juos su savimi. Tegu Jūsų mėgstamiausias kvapas 
nuolatos Jus lydi!

UTIQUE AMBRE ROYAL tai karališka kompozicija, 
kuri su kiekviena valanda teikia vis naujus, 
ezoterinius potyrius. Akinanti kaip vertingiausias 
brangakmenis. Netikėta kaip pirmasis vasaros 
lietus. Stebėkite, kaip su kiekviena akimirka 
atskleidžia savo prašmatnumą, stulbina nepaprastų 
kvapų natų turtais. Nerkite į aromatų imperiją, 
kurioje karaliauja rytietiškuose vaisių akorduose 
besimaudantis geidulingumas.

AMBRE ROYAL
Charakteris: jausmingas, žavingas, su 

paslapties nata
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, apelsinas, 

obuolys, cinamonas
Širdies:  prieskoniniai gvazdikai, 

tabakas, kedras 
Bazinė:  pačulis, tongapupės, mira, 

muskusas
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Nepaprastai puošnūs UTIQUE VIOLET OUD 
kvepalai nustebins Jus ne vieną kartą. Tai kvapas, 
kuris niekados neatsibosta. Didingas, kilnus, 
nenuspėjamas... Turintis savyje kažkokį mistinį 
pradą, kuris yra naujos kelionės į nežinią pradžia. 
Apsigaubkite persmelkiančios magijos dulksna. 
Nerkite į violetinę nenuspėjamumo gelmę!

VIOLET OUD 
Charakteris: rafinuotas, stulbinantis
Kvapų natos:
Galvos:  rožė, zomša, šafrano žiedai
Širdies:  šaldyta avietė, erškėtis, 

plevėtoji viksvuolė 
Bazinė:  agaro mediena, baltasis 

muskusas, tikrasis 
dervamedis

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l

Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502012 

UTIQUE VIOLET OUD tai nauja, stebinanti kvapų kompozicija, kuri parodys 
Jums aiškų kelią į nepaprastai malonius potyrius. Pavergiančios jausmingos 
rožės ir vertingojo šafrano gėlių natos tobulai papildo intriguojančios, 
šaldytos avietės akordą, kurį nustelbia vertingesnės už auksą agarmedžo bei 
stulbinančio baltojo muskuso aromatai. Su UTIQUE VIOLET OUD pajausite 
visatos begalybę ir kūrybos galią. Tai originalus kvapas, kuris pabrėš Jūsų 
išskirtinumą. 

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502012.02 
Taip pavergiantys, kad norėsite juos visados turėti su savimi. Tobuliausios 
kvapų šeimos UTIQUE kvepalai UTIQUE VIOLET OUD užrakinti 15 ml talpos 
flakonėlyje, todėl juos galite pasiimti su savimi kur tik norėsite. Jauskitės 
išskirtinai bet kur ir visada!

UTIQUE
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RUBY kvepalai žadina jausmus ir apgaubia odą 
kaip švelnus šifonas. Magnetizmas, aistra, vilionė 
- gražiausios emocijos, uždarytos stikle. Vilioja, 
pavergia, žadina jausmus. Idealus pasirinkimas jai ir 
jam.

RUBY 
Charakteris: magnetinis, patrauklus, 

viliojantis
Kvapų natos:
Galvos:  kašmyro medis, jazminas, 

švitrūnas
Širdies:  vanilė, gintaro medis, 

balzamiko natos
Bazinė:  baltasis agarmedis, 

juodasis muskusas, sausa 
mediena

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l

Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502003

UTIQUE RUBY tai pabėgimas nuo kasdienybės, mistiška kelionė į žmogaus 
sielos gelmes. Pajauskite glamonės švelnumą, pažadinkite savo jausmus. 
Supraskite jausmingumo dvasios svarbą.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502003.02 
Tobulumo kvapas uždarytas mažesniame buteliuke. Unikalūs UTIQUE RUBY 
kvepalai parduodami ir mažesniuose, praktiškuose 15 ml talpos buteliukuose. 
Tai nauja, lygiai taip pat jaudinančių potyrių, dimensija. Dabar visados galėsite 
turėti juos su savimi. Tegu Jūsų mėgstamiausias kvapas nuolatos Jus lydi!

Hipnotizuojantys kvepalai RUBY nuo šiol ir kremo pavidalu. 
Nepaprasta, kremo konsistencijos, brangiausių kvapų natų 
kompozicija, kuri yra išskirtinių, jausmus glamonėjančių 
potyrių šaltiniu. Daugiau informacijos 23 psl.

UTIQUE



UTIQUE | 3837 | UTIQUE 

Tviskantis auksu kvapas, prabangus kaip rankų darbo 
papuošalai. Ezoterinis potyris, aistros troškulys… 
Kvepalai GOLD žadina Tavo vaizduotę ir pagardina 
ją trupučiu magijos. Pasinerk į žavingą, jausmingų 
potyrių miglą!

GOLD
Charakteris: prabangus, grakštus
Kvapų natos:
Galvos:  raudonieji pipirai, kedro 

medis, muskato riešutai
Širdies:  vilkdalgis, šafranas, 

vetiveris
Bazinė:  plevėtoji viksvuolė, 

pačulis, juodasis muskusas, 
gintaras

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l

Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502002

UTIQUE GOLD tai kvapas, kuris pabrėžia Jūsų asmenybę. Didingas, 
esmingas, įkvepiantis. Rytietiškos prabangos esencija.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502002.02 
Tobulumo kvapas uždarytas mažesniame buteliuke. Unikalūs UTIQUE 
GOLD kvepalai parduodami ir mažesniuose, praktiškuose 15 ml talpos 
buteliukuose. Tai nauja, lygiai taip pat jaudinančių potyrių, dimensija. Dabar 
visados galėsite turėti juos su savimi. Tegu Jūsų mėgstamiausias kvapas 
nuolatos Jus lydi!

UTIQUE
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Įprasmina kiekvieną akimirką, sukelia priklausomybę, 
stulbina ir svaigina. BLACK - tai paslaptingas kvapas, 
kuriame šiluma susitinka su prašmatnumu. Apsivilkite 
juodos elegancijos kvapą, kuris išlaisvins Tavo 
geidulingumo dvasią.

BLACK 
Charakteris: elegantiškas, rafinuotas, 

paslaptingas
Kvapų natos:
Galvos:  medžio natos, šafranas, 

stiraksas
Širdies:  vetiveris, gintaras, vanilė
Bazinė:  oda, santalas, gintaro 

medis

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l

Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502001

UTIQUE Black tai elegancijos, plačių horizontų ir pasitikėjimo savimi 
įsikūnijimas. Intriguojantis, nepamirštamas, legendinis kvapas.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502001.02 
Tobulumo kvapas uždarytas mažesniame buteliuke. Unikalūs UTIQUE BLACK 
kvepalai parduodami ir mažesniuose, praktiškuose 15 ml talpos buteliukuose. 
Tai nauja, lygiai taip pat jaudinančių potyrių, dimensija. Dabar visados galėsite 
turėti juos su savimi. Tegu Jūsų mėgstamiausias kvapas nuolatos Jus lydi!

UTIQUE
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NAUJIENA DABAR  JAU  IR   
15 ML TŪRIO

Kvepalų UTIQUE BUBBLE buteliuke slypintis 
elegantiškumo dvelksmas ir išskirtinai intensyvūs 
potyriai priverčia prisiminti gražiausias vasaros 
akimirkas. Tereikia užmerkti akis ir apsigaubti 
naujuoju UTIQUE kvapu, o gaivi aura, lyg 
burtų lazdelės mostas, perkels Jus į nuostabių, 
nerūpestingų akimirkų laiką.

BUBBLE 
Charakteris: žavingas, palaimingas, 

lengvas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, kardamonas, 

žalioji citrina
Širdies:  pakalnutė, jazminas, mėta
Bazinė:  gvajako medis, muskusas, 

kedras 

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502009 

Kvepalai UTIQUE BUBBLE tai dviejų įspūdingų pasaulių pora, kurioje gaivumas 
persipina su nepaprastu hipnotiškų kvapų natų turtu. Citrusinių vaisių ir gėlių 
akordai suteikia išskirtinės gaivos jausmą. Netrukus Jus suvilios magnetiškos 
medžio natos, kurias persmelks brangusis muskusas ir pasiliks su Jumis labai 
ilgai... Ypatinga lengvumo ir išraiškingų aromatų kompozicija suteikia išskirtinio 
jausmingumo potyrių, pritraukia dėmesį ir dovanoja gerą nuotaiką.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502009.02 

Visados turėkite su savimi gaivos turtus. Prabangios kvapų šeimos UTIQUE 
kvepalai UTIQUE BUBBLE užrakinti 15 ml talpos flakonėlyje, todėl juos galite 
pasiimti su savimi į kiekvieną kelionę. Mėgaukitės jausmingais potyriais be 
apribojimų, bet kuriuo metu, bet kur.

Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l

UTIQUE
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UTIQUE - tai aukščiauia kokybė prabangių 
kvepalų ir kosmetikos pasaulyje, kuri užtikrina 
ypatingų pojūčių puokštę. Pažinkite FLAMINGO 
– neatrasto rojaus kvapą. Paslaptingas ir 
neabejotinai kerintis. Nekaltumo ir klasiškumo 
kvintesencija.

FLAMINGO
Charakteris: kerintis, gundantis kaip 

uždraustas vaisius
Kvapų natos:
Galvos:  grūdėtasis erškėtis, 

gervuogių šerbetas, 
žalumos natos

Širdies:  Damasko rožė, jazminas, 
abrikosas

Bazinė:  medžio natos, kristalinis 
rožės akordas, muskusas

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502007 

UTIQUE FLAMINGO tai pasakiška, spalvinga istorija. Nepamirštamas 
nuotykis, kuriame ištirpsta visi pojūčiai. Panirkite į jį ir neliksite nepastebėti.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502007.02 

Tobulumo kvapas uždarytas mažesniame buteliuke. Unikalūs UTIQUE 
FLAMINGO kvepalai parduodami ir mažesniuose, praktiškuose 15 ml talpos 
buteliukuose. Tai nauja, lygiai taip pat jaudinančių potyrių, dimensija. Dabar 
visados galėsite turėti juos su savimi. Tegu Jūsų mėgstamiausias kvapas 
nuolatos Jus lydi!

Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l

UTIQUE
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MUFFIN tai pagunda, kuriai neįmanoma 
atsispirti. Saldumas ir rafinuotumas viename. 
Ypatinga nepaprasto turto ir skonio santuoka. 
Pasinerkite į margą intriguojančių kvapų natų 
pasaulį, o kiekviena akimirka taps nepamirštamu 
potyriu.

MUFFIN
Charakteris: intriguojantis, kilmingas, 

nepamirštamas
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, rožė, šafranas
Širdies:  medžio natos, bijūnas, 

degmedis, odos natos
Bazinė:  gintaras, agarmedis (ūdas), 

vanilė

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502006 

UTIQUE MUFFIN tai reta brangenybė. Slaptų troškimų išsipildymas 
kiekviename prašmatnios esencijos lašelyje. Stulbinantis ir 
hipnotizuojantis.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502006.02 

Tobulumo kvapas uždarytas mažesniame buteliuke. Unikalūs UTIQUE 
MUFFIN kvepalai parduodami ir mažesniuose, praktiškuose 15 ml talpos 
buteliukuose. Tai nauja, lygiai taip pat jaudinančių potyrių, dimensija. Dabar 
visados galėsite turėti juos su savimi. Tegu Jūsų mėgstamiausias kvapas 
nuolatos Jus lydi!

Koncentracija: 20% | Talpa: 15 ml

18,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR / 1 l

UTIQUE
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UTIQUE 15 BALTASIS RINKINYS
Koncentracija: 20% | 2x Talpa: 15 ml

33,00 EUR
1100,00 EUR / 1 l

JUODASIS RINKINYS
3x Talpa: 15 ml

48,00 EUR
1066,67 EUR / 1 l

BALTASIS RINKINYS
WHITE SET | 502011

Baltasis nerūpestingumas nuostabioje 
dėžutėje. Rinkinį sudaro du 
intriguojantys kvapai – 15 ml talpos 
FLAMINGO ir MUFFIN. Norite juos 
kam nors padovanoti? O gal pasiliksite 
sau ir kvepalus keisite pagal nuotaiką? 
Kiekviena galimybė - tai puikus 
pasirinkimas!

JUODASIS RINKINYS
BLACK SET | 502010

Įženkite į juodosios elegancijos 
pasaulį, kuriame dominuoja trys 
jausmingi kvapai: RUBY, GOLD ir 
BLACK. Rinkinį sudaro trys 15 ml 
talpos kvepalų buteliukai elegantiškoje 
dėžutėje. Idealus pasirinkimas, jei 
norite pradžiuginti dovana ypatingą 
asmenį arba tiesiog norite turėti didelį 
ir elegantiškai supakuotą pavergiančių 
kvapų pasirinkimą.

UTIQUE kvepalus siūlome ne tik mažesniuose, praktiškuose 15 ml talpos buteliukuose, bet ir 
elegantiškų rinkinių formose. Gražiai apipavidalintos pavergiančios kompozicijos. Mūsų magiškame 
kvepalų pasaulyje suteikiame Jums neribotas galimybes!



ODOS 
JAUNYSTĖS 
ŠALTINIS
Norime, kad mūsų oda kuo ilgiau išliktų 
įtempta, stangri ir kupina spindesio. Viso 
pasaulio laboratorijose mokslininkai 
nenustodami triūsia tobulindami formules, 
kurios suteiks galimybę sustabdyti laiko 
tėkmę. Pasitelkėme naujausias technologijas 
ir revoliucinius atradimus, kad sukurtume 
specializuotų kosmetikos priemonių prekės 
ženklą FONTAINAVIE. Tai mūsų patikimas 
nesibaigiančios jaunystės receptas. 
Išbandykite ir įsitikinkite patys.
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PRABANGUS VEIDO KREMAS PRIEŠ SENĖJIMO POŽYMIUS SPF 50 
Pažangia technologija ir aukščiausios kokybės ingredientais paremta prabangi anti-aging 
priežiūra. Sužinokite, kaip apgauti laiką ir išsaugoti jaunystę.

FONTAINAVIE

TOBULAS KRUOPŠČIAI ATRINKTŲ INGREDIENTŲ SUJUNGIMAS:
 ` Inca Inchi aliejus – vertingas kosmetikos priemonių ingredientas, išgaunamas šalto spaudimo būdu iš Peru džiunglėse augančio Sacha 
Inchi augalo riešutų. Šis aliejus iš kitų natūralių augalinių aliejų išsiskiria didžiausiu nesočiųjų rūgščių kiekiu,bei  antioksidantų (vitaminai A 
ir E) gausa. Jų dėka puikiai stangrina odą ir gerina jos elastingumą, stimuliuoja kolageno gamybą ir vizualiai išlygina raukšles, bei stabdo jų 
formavimąsi.

 `  dumblių ekstraktas – tikrasis lobis iš jūrų gelmių –  nepakeičiamas lengvai įsisavinamų makro ir mikroelementų bei vitaminų šaltinis. 
Viena vertingiausių jūros dumblių savybių yra ta, kad juose esantys vertingi ingredientai be vargo prasiskverbia pro epidermio lipidinį 
barjerą ir tokiu būdu maitina, regeneruoja ir drėkina odą.

 ` antioksidantai – vitamino C darinys ir vitamino E tokoferilacetatas – neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie jau daugelį metų yra 
pripažinti viena iš pirmalaikio odos senėjimo priežasčių. Efektyviai lėtina odos raukšlių formavimosi procesus.

 ` bisabololis – tai svarbiausia ramunėlių žieduose esanti veiklioji medžiaga, kuri užtikrina išskirtinį odos sudirginimus raminantį poveikį. Be 
to, pasižymi priešuždegiminiu ir epidermio regeneracijos stimuliavimo poveikiu.

NAUJIENA

PRABANGUS VEIDO KREMAS 
PRIEŠ SENĖJIMO POŽYMIUS SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Novatoriška formulė užtikrina daugiamatę odos priežiūrą ir apsaugą. 
Maistingųjų medžiagų sinergija įtakoja išsamų odos drėkinimą, 
maitinimą ir regeneraciją. Speciali UVA/UVB filtrų sistema apgaubia 
odą apsauginiu šydu, apsaugo nuo fotosenėjimo ir odos spalvos 
pakitimų. Tai nepakeičiama aukščiausios kokybės kosmetikos 
priemonė. Padovanokite savo odai prabangią priežiūrą, kurios ji yra 
verta.

 `  unikali, skaidri tekstūra užtikrina, kad kremas puikiai įsigeria ir 
lengvai tepasi ant odos paviršiaus.

 `  puikiai tinka naudoti prieš makiažo pagrindą. 
 `  hipoalerginis ir vandeniui atsparus

50 ml | 503029

60,00 EUR
1200,00 EUR / 1 l
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MISIJA: ATGAIVA IR APSAUGA | Linija rekomenduojama mišriai, riebiai, netobulai odai bei linkusiai į sudirgimus.

• Matrixyl® 3000 –novatoriška Tripeptido-1 ir Tetrapeptido-7 kompozicija stimuliuoja kolageno gamybą, atitolina odos senėjimą, 
apsaugo odą nuo vytimo, gerina jos elastingumą.

• Sidabras – reguliuoja riebalų išsiskyrimą, balansuoja odą.
•  Hialurono rūgštis – užtikrina tinkamą odos drėkinimą, apsaugo nuo epidermio keratozės.
•  Kofeinas – stimuliuoja mikrocirkuliaciją, mažina paburkimą ir tamsius ratilus, glotnina ir stangrina odą.

KREMAS DIENAI SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Novatoriška formulė su sidabru, Tripeptido-1 
ir Tetrapeptido-7 kompozicija ir hialurono 
rūgštimi ramina ir drėkina odą, užtikrina jai grožį ir 
jaunatvišką išvaizdą. Lengvos konsistencijos. Maitina 
odą ir saugo nuo kenksmingo atmosferos reiškinių 
poveikio.

 `  sidabras apsaugo nuo sudirginimo
 `  su mikrocirkuliaciją stimuliuojančiu kofeinu 
bei raminančiais ramunėlių ir ženšenio 
ekstraktais

 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

60 g | 503005

49,00 EUR
816,67 EUR / 1 kg

KREMAS NAKČIAI SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Turtinga intensyviai puoselėjančių ingredientų 
kompozicija: novatoriškasis Matrixyl® 3000 
kompleksas lėtina odos senėjimo procesus, sidabras 
balansuoja odą, o hialurono rūgštis puikiai drėkina. 
Rezultatas: šalinami odos dehidratacijos ir dirginimo 
požymiai.

 `  normalizuoja mišrios ir riebios odos lipidų 
sintezės procesus

 `  ženšenis stimuliuoja odos atsinaujinimą, 
ramunėlės puikiai ją atpalaiduoja ir atgaivina, 
o šventagaršvės ekstraktas pasižymi 
priešuždegiminiu poveikiu

 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

60 g | 503006

49,00 EUR
816,67 EUR / 1 kg

PAAKIŲ KREMAS SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Gaivina, ramina ir atpalaiduoja jautrią odą aplink 
akis. Matrixyl® 3000 apsaugo epidermį nuo vytimo, 
gerina stangrumą, o ramunėlių ekstraktas mažina 
paburkimus ir patinimus.

 `  su antioksidaciniu vitaminu E, asiūklio šaknies 
ekstraktu, sidabru ir kofeinu

 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

21 g | 503007

35,00 EUR
1666,67 EUR / 1 kg

FONTAINAVIE

VAISTINIO RABARBARO ŠAKNIES 
AKTYVIOJI FRAKCIJA  
– tai technologiškai pažangus komponentas, kuris 
įvairialypiai veikia odą ir puikiai stimuliuoja natūralius 
drėkinimo procesus. Skatina intensyvią regeneraciją 
ir lipidų barjero atsinaujinimą, kuris efektyviai saugo 
odą nuo išsausėjimo ir kenksmingo aplinkos veiksnių 
poveikio. Be to, puikiai valdo natūralų epidermio 
atsinaujinimo procesą, pastebimai pagerina odos 
spalvą, sugrąžina spindesį ir skaistumą.

MĖLYNOSIOS AGAVOS LAPŲ 
EKSTRAKTAS  
– unikali medžiaga, pasižyminti nepaprastai 
efektyviu jauninančiuoju poveikiu. Formuoja 
ant odos paviršiaus polisacharidų matricą, kuri 
veikia dvejopai – užtikrina juntamą liftingo 
efektą, akimirksniu įtempia ir stangrina odą, bei 
puikiai užpildo raukšles ir efektyviai sumažina jų 
matomumą jau po pirmo patepimo.

BETAINAS   
– tai kruopščiai išvalyta natūrali augalinės kilmės 
medžiaga. Naujausių technologijų dėka plačiai 
naudojama kosmetikos pramonėje kaip stipriai 
drėkinanti odą medžiaga, kuri pasižymi ląstelių 
vandens balanso reguliavimo savybėmis. Jos 
išskirtinė struktūra efektyviai stiprina odos lipidų 
barjerą, apsaugo epidermį nuo išsausėjimo bei 
dirginimo.  

Taikome modernias technologijas, kad Jūsų svajonės apie stangrią, įtemptą ir amžinai jauną odą 
taptų realybe. Nepaliaudami tiriame ir tobuliname mūsų specializuotų kosmetikos priemonių 
receptūras, nes norime pasiūlyti Jums tik efektyviausias priežiūros ir jaunystės išsaugojimo 
priemones.

1

2

3

NAUJA, GERESNĖ SUDĖTIS  
KIEKVIENO KREMO PAKUOTĖJE

Kiekvienas FONTAINAVIE kremas iš SILVER IMPULSE, GOLDEN 
BLISS ir CAVIAR REVIVAL serijų nuo šiol praturtintas 3 novatoriškais 
ingredientais. Nauja sudėtis garantuoja dar didesnį veiksmingumą.
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MISIJA: DAUGIAU ELASTINGUMO IR ŠVYTĖJIMO | Kosmetika odai, kuriai reikia stangrumo ir atsinaujinimo, 
praradusiai spindesį.
•  24 karatų auksas  – lėtina odos senėjimą ir apsaugo nuo raukšlių formavimosi, pasižymi raminančiuoju poveikiu, skaistina ir gražina 

odos spindesį.
•  Augalų kamieninės ląstelės, esančios kreme nakčiai ir paakių kreme – išgaunamos iš labai retos Šveicarijos obuolių veislės.  

Pagerina odos kamieninių ląstelių gyvybingumą, atsako už jos jaunatvišką išvaizdą.
•  Kofermentas Q10 – pasižymi antioksidaciniu poveikiu, naikina laisvuosius radikalus ir saugo odą nuo fotosenėjimo.
•  Ženšenio ekstraktas – stimuliuoja odos atsinaujinimą, kraujotaką, jaunina ir atkuria odą.
•  Hialurono rūgštis – puikiai sulaiko drėgmę epidermyje, glotnina odos paviršių.

KREMAS DIENAI GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Karališka formulė su 24 karatų auksu skirta 
odai, kurią reikia patempti, išlyginti ir suteikti jai 
gyvybingumo. Saugo nuo kenksmingų aplinkos 
veiksnių poveikio. Kofermentas Q10 lėtina odos 
senėjimo procesus ir stimuliuoja jos atsinaujinimą.

 `  praturtintas maitinančiosiomis medžiagomis
 `  su spindesio suteikiančiais perlų milteliais, 
vynuogių sėklų ekstraktu ir alaviju

 ` su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

60 g | 503002

49,00 EUR
816,67 EUR / 1 kg

KREMAS NAKČIAI GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Puikiai suderintų ingredientų sinergija – 24 karatų 
auksas, augalų kamieninės ląstelės ir kofermentas 
Q10 visą naktį maitina ir gerina odos elastingumą. 
Pagalba odai, kuriai reikia stangrumo ir atsinaujinimo, 
praradusiai spindesį.

 `  žalioji arbata pasižymi antioksidaciniu, 
alavijas - raminamuoju, o hialurono rūgštis - 
drėkinamuoju poveikiu

 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

60 g | 503003

49,00 EUR
816,67 EUR / 1 kg

PAAKIŲ KREMAS GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Pavargusios odos eliksyras, sukurtas augalų 
kamieninių ląstelių, išgaunamų iš obels ir 
pasižyminčių regeneruojančiu poveikiu, pagrindu. 
Puikiai drėkina ir glotnina gležną akių srities odą, 
apsaugo nuo paraudimų. Sudėtyje yra 24 karatų 
aukso bei kraujotaką stimuliuojančio kofeino.

 `  triguba augalinių ekstraktų galia: asiūklio, 
hamamelio ir vynuogių sėklų

 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

21 g | 503004

35,00 EUR
1666,67 EUR / 1 kg

FONTAINAVIE

KREMAS DIENAI 
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Lobis iš jūros gelmių – ikrų ekstraktas – tai 
tikrasis odos jaunystės eliksyras. Veikia kartu 
su koncentruotu bio kolagenu, kuris glotnina ir 
stangrina odą bei sukuria jos paviršiuje švelnią 
apsauginę membraną. 24 karatų aukso priedas 
puikiai transportuoja maistingąsias medžiagas į odos 
gilumą.

 `  su regeneruojančiu ženšenio ekstraktu
 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

60 g | 503008

49,00 EUR
816,67 EUR / 1 kg

KREMAS NAKČIAI 
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Naktinis odos atstatymas su prabangia aktyviųjų 
ingredientų kombinacija. Ikrų ekstraktas jaunina, 
bio kolagenas įtempia ir stangrina odą, o hialurono 
rūgštis puikiai ją drėkina.

 `  su sidabru ir stimuliuojančiu ženšenio 
ekstraktu

 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

60 g | 503009

49,00 EUR
816,67 EUR / 1 kg

PAAKIŲ SERUMAS 
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Vertingas ikrų ekstraktas tai tobulo gležnos akių 
srities odos maitinimo pagrindas. Praturtintas 
stangrinančiuoju bio kolagenu ir unikaliu deimantų 
ir peptidų kompleksu.

 `  argano aliejus pasižymi antioksidaciniu ir 
regeneruojančiu poveikiu

 `  su naująja formule praturtinta vaistinio 
rabarbaro šaknies aktyviąja frakcija, 
mėlynosios agavos lapų ekstraktu ir betainu

21 g | 503010

35,00 EUR
1666,67 EUR / 1 kg

MISIJA: DRĖKINIMAS IR REVITALIZACIJA | Kosmetikos priemonės rekomenduojamos dehidratuotos, reikalaujančios 
maitinimo, pavargusios ir papilkėjusios odos priežiūrai.

•  Ikrų ekstraktas – jaunystės šaltinis iš jūrų gilumų, jaunina ir drėkina, turtingas maistingųjų medžiagų, tokių kaip aminorūgštys ir odai 
naudingos riebiosios rūgštys EFA.

•  Bio kolagenas – natūralus jūrinis kolagenas yra išgaunamas iš žuvų; išskirtinio grynumo ir koncentracijos ingredientas atsako už 
odos elastingumą, glotnumą ir stangrumą, drėkina, regeneruoja ir jaunina, sukuria švelnią apsauginę membraną, kuri apsaugo nuo 
drėgmės netekimo.

•  Deimantų ir peptidų kompleksas atitolina odos senėjimą, suteikia odai stangrumo ir elastingumo.
•  Hialurono rūgštis – intensyviai drėkina ir maitina odą.

NAUJA, 
INOVATYVI 

STRUKTŪRA

NAUJA, GERESNĖ SUDĖTIS  
KIEKVIENO KREMO PAKUOTĖJEFONTAINAVIE NAUJA, GERESNĖ SUDĖTIS  

KIEKVIENO KREMO PAKUOTĖJE
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FONTAINAVIE

LIFTINGUOJANTIS 
PAAKIŲ SERUMAS
LIFT EXTREME EYE SERUM

Išskirtinis liftinguojantis paakių serumas 
tiksliai išlygina plonas linijas ir raukšles, 
sumažina paburkimus. Pentapeptido-18 
ir Heksapeptido-8 sinergija veikia kaip 
botoksas - įtempia, stangrina ir glotnina 
odos paviršių.

 `  liftinguojantis efektas nedelsiant
 `  paakių zonai ir atskiroms veido 
sritims

5 ml | 503001

52,20 EUR
10440,00 EUR / 1 l

LIFTINGUOJANTIS PAAKIŲ 
SERUMAS FONTAINAVIE 
PELNĖ STILINGIAUSIOS 
2016 METŲ KOSMETIKOS 
PRIEMONĖS TITULĄ!
Prestižinio tinklalapio Styl.pl skaitytojos 
skyrė Liftinguojančiam paakių serumui 
FONTAINAVIE geriausios kosmetikos 
priemonės titulą veido priežiūros priemonių 
kategorijoje. Konkursas „Stylowy Kosmetyk“ 
(Stilinga kosmetikos priemonė) jau daug metų 
džiaugiasi tinklalapio Styl.pl skaitytojų 
susidomėjimu ir pasitikėjimu. Konkursas suteikia 
galimybę iš didelės gamintojų pasiūlos išskirti 
aukščiausios kokybės ir efektyvumo produktus 
- o būtent tarp tokių priemonių yra mūsų 
tobulasis serumas!

APSAUGA NUO SAULĖS | 57

NAUJIENA

PURŠKALAS VAIKAMS SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Tai technologiškai pažangus produktas, kuris gležnos vaikų odos apsaugą nuo kenksmingų saulės spindulių 
paverčia tikriausiu, saldžiu malonumu. Novatoriška formulė su aukšto apsaugos faktoriaus UVA/UVB filtrais 
padeda apsaugoti jautrią vaikų odą nuo nudegimų ir yra labai paprastai naudojama. Lengvos putos akimirksniu 
įsigeria į odą, o apetitą žadinantis braškių aromatas paverčia apsaugą nuo saulės fantastišku žaidimu. Tai 
unikalus produktas, kurį pamils vaikai ir jų tėveliai. 

 `  švelnios putos lengvai tepasi ir akimirksniu įsigeria į odą 
 `  apetitą žadinantis braškių aromatas
 `  hipoalerginis ir vandens atsparus
 `  skirtas vaikams nuo 3 metų amžiaus

150 ml | 503028

28,00 EUR
186,67 EUR / 1 l

AUKŠTO FAKTORIAUS APSAUGA NUO SAULĖS IR TOBULA PRIEŽIŪRA,  
KURIĄ UŽTIKRINA IŠSKIRTINIAI INGREDIENTAI:

 ` vertingas dipeptidas – karnozinas – ne tik padeda apsaugoti odą nuo kenksmingo saulės spindulių poveikio, bet tai pat saugo nuo negatyvių 
užteršto oro pasekmių sudarydamas chelatinius junginius su sunkiaisiais metalais. Be to, pasižymi antioksidacinėmis savybėmis ir kartu su vitaminu 
E saugo ląstelių DNA nuo pažeidimų dėl oksidacinio streso. Tai geriausias ginklas kovai su kenksmingais aplinkos veiksniais.

 `  turtingos aminorūgščių, fermentų, vitaminų ir mineralų alavijų sultys puikiai drėkina, maitina ir ramina jautrią vaikų odą.

 `  pasižymintis išskirtinėmis raminamosiomis savybėmis alantoinas veikia sudirgusią odą kaip švelnus kompresas ir stiprina ploną mažylių odos 
hidrolipidinį barjerą.

 `  svarbiausia ramunėlių veiklioji medžiaga – bisabololis – pasižymi stipriu raminamuoju poveikiu ir skatina audinių bei epidermio atsinaujinimą.

 `  vitamino E acetatas stipriai veikia plazminių membranų lipidus, gerina odos gebėjimą kaupti drėgmę, užtikrina gilaus drėkinimo pojūtį.

 `  pantenolis tai nepakeičiamas raminamasis ingredientas, kuris spartina epidermio regeneraciją bei puikiai drėkina odą.

in2 1



ATRASKITE 
SVEIKŲ 
PLAUKŲ 
GROŽĮ
Profesionali plaukų priežiūra namų sąlygomis? 
Dabar tai įmanoma! Siekdami užbėgti už 
akių Jūsų lūkesčiams, sukūrėme prestižinę 
kosmetikos priemonių HAIRLAB seriją, 
kuri užtikrins Jūsų plaukams sveiką ir 
gražią išvaizdą. Turtinga sudėtis ir puikios, 
individualiems poreikiams pritaikytos 
formulės užtikrins, kad svajonės apie idealią 
šukuoseną taptų tikrove. Padovanokite 
savo plaukams tai, kas geriausia, o jie 
taps Jūsų gražiausia puošmena.



AQUA2
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Maciej Maniewski – žvaigždžių stilistas, žirklių virtuozas, televizijos kanalo „TVN Style“ 
laidos „Afera fryzjera” vedėjas, laidos „Sablewskiej sposób na modę" metamorfozių meistras, 
kultūros mecenatas. Žmogus, kuris žino visas plaukų paslaptis! 

Dabar jis tapo profesionalios plaukų priežiūros produktų HAIRLAB ambasadoriumi!

HAIRLAB

INTENSYVIAI DRĖKINANTIS  
ALIEJUKAS PLAUKAMS
AQUA2 OIL 

Drėkina ir lygina plaukus, taip pat apsaugo 
plaukų galiukus nuo išsišakojimo bei 
palengvina iššukavimą. Specialūs ingredientai 
apsaugo plaukus nuo drėgmės netekimo. 
Pakanka įmasažuoti į plaukus vos vieną 
priemonės lašelį, kad plaukai taptų minkšti 
ir švelnūs (jeigu norite įspūdingesnio efekto, 
galite naudoti kelis lašus).

 `  sudėtyje yra maitinančio simondsijų 
(jojoba) aliejaus, kuris puoselėja plaukų 
būklę

 `  galima naudoti ant sausų ir drėgnų 
plaukų

 `  stipriai drėkina plaukus, suteikia 
minkštumo ir spindesio

 `  su šia priemone pamiršite apie 
išsišakojusius plaukų galiukus

100 ml | 520004

36,00 EUR
360,00 EUR / 1 l

KAUKĖ SAUSIEMS PLAUKAMS
AQUA2 MASK

Greitoji pagalba sausiems, pažeistiems ir 
pasišiaušusiems plaukams. Kaukė intensyviai drėkina 
ir maitina plaukus, kurie atgauna sveiką išvaizdą ir 
spindesį. Palengvina plaukų iššukavimą. Rezultatas: 
stiprūs ir spindintys plaukai.

 `  nuplaunama
 `  praturtinta aliejais: linų sėmenų, simondsijų 
(jojoba) ir ryžių aliejai intensyviai drėkina ir 
maitina plaukus

 `  užtikrina lengvą iššukavimą
 `  apsaugo plaukus nuo lūžinėjimo ir statinio krūvio
 `  norėdami sustiprinti kaukės efektyvumą galite 
įmaišyti kelis intensyviai drėkinančio aliejuko 
plaukams HAIRLAB AQUA2 OIL lašus

 `  dažytiems plaukams - įmaišykite į kaukę porą 
dažytų plaukų eliksyro HAIRLAB IDEAL2   

COLOR ELIXIR lašų; eliksyras padės išgauti 
nepaprastai sodrią spalvą ir gražų spindesį

250 ml | 520003

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

ŠAMPŪNAS 
SAUSIEMS PLAUKAMS
AQUA2 SHAMPOO

Pamirškite apie sausus ir praradusius žvilgesį 
plaukus! Šis šampūnas grąžina sveiką išvaizdą ir 
spindesį net labiausiai išsausėjusiems plaukams. 
Dėl sudėtyje esančios hialurono rūgšties 
intensyviai drėkina, maitina ir stiprina. Švelniai 
plauna plaukus ir galvos odą.

 `  sudėtyje yra hialurono rūgšties, kuri 
nepaprastai intensyviai drėkina plaukus

 `  gerina plaukų būklę: maitina ir stiprina
 `  plaukai atgauna sveiką išvaizdą ir grožį: 
tampa blizgančiais ir elastingais

 `  geriausi efektai pasiekiami naudojant kartu 
su kauke sausiems plaukams HAIRLAB 
AQUA2 MASK

250 ml | 520001

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

Intensyviai maitinanti serijos AQUA2 formulė su papildoma hialurono rūgšties 
doze tobulai drėkina sausus, sunkiai suvaldomus ir pažeistus plaukus. Atkuria 
plaukų elastingumą ir švelnumą, tuo pat metu apsaugo jų spalvą ir suteikia 
neįtikėtiną spindesį. Suteik savo plaukams tai, ko jie dar niekados nepatyrė!

TOBULA PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



INTENSE2 
REGENERATING

HAIRLAB | 6362 | HAIRLAB

Kruopščiai atrinkti komponentai užtikrina intensyvų plaukų drėkinimą ir 
maitinimą. Seriją sudaro trys idealiai suderinti produktai, kurie skirti užtikrinti 
kuo geresnę sausų ir pažeistų plaukų būklę. INTENSE2 REGENERATING – tai 
atkurti, sveiki plaukai ir puiki šukuosena! 

HAIRLAB

REGENERUOJANTIS - 
MINERALIZUOJANTIS  
PURŠKALAS PLAUKAMS
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regeneruoja ir atkuria net stipriai 
pažeistus ir jautrius plaukus. Pasižymi 
lengva ir švelnia tekstūra, kuri 
neapsunkina plaukų, palengvina jų 
iššukavimą ir formavimą.

 `  sudėtyje yra plaukus maitinančio 
pantenolio

 `  nereikia nuskalauti
 `  neapsunkina plaukų
 `  paprastas ir greitas naudojimas: 
purkškite per visą plaukų ilgį 
nuo šaknų link galiukų, o plaukai 
atgaus sveiką išvaizdą!

150 ml | 520007

36,00 EUR
240,00 EUR / 1 l

REGENERUOJANTI 
PLAUKŲ KAUKĖ
INTENSE2 REGENERATING MASK

Jei turite problemų dėl pažeistų, labai jautrių 
plaukų, ši kaukė tai geriausias pasirinkimas! 
Priemonės sudėtyje esantis pantenolis 
yra atsakingas už plaukų drėkinimą, 
regeneravimą ir stiprinimą. Plaukai atgauna 
jėgas bei elastingumą.

 `  švelni ir maloni jautrių plaukų 
priežiūra

 `  nuplaunama
 `  puikiai puoselėja net labiausiai 
pažeistus plaukus

 `  plaukų išvaizda pastebimai pasikei-
čia – jie tampa minkšti ir blizgūs

 `  norint sustiprinti kaukės efektą 
(ypač dažytiems plaukams) galima 
įmaišyti kelis dažytų plaukų eliksyro 
HAIRLAB IDEAL2 COLOR ELIXIR 
lašus

250 ml | 520006

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

REGENERUOJANTIS  
PLAUKŲ ŠAMPŪNAS
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Skirtas sausų, trapių, stipriai pažeistų 
po cheminių procedūrų plaukų 
priežiūrai. Formulė su pantenoliu 
puikiai maitina, regeneruoja ir stiprina 
plaukus. Švelniai plauna galvos odą.

 `  intensyviai maitina pažeistus 
plaukus

 `  puikiai jungia valomąsias 
savybes ir intensyvią 
regeneraciją bei apsaugą

 `  sudėtyje yra maitinančiojo 
pantenolio

 `  geriausi efektai pasiekiami 
naudojant kartu su 
regeneruojančia plaukų 
kauke HAIRLAB INTENSE2 
REGENERATING MASK

250 ml | 520005

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

TOBULA PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



VOLUME 2

HAIRLAB | 6564 | HAIRLAB

APIMTIES SUTEIKIANTIS 
PURŠKALAS PLAUKAMS
VOLUME2 SPRAY

Priemonės sudėtyje esantys hidrolizuoti 
kviečių baltymai suteikia plaukams purumo 
ir vizualiai didina jų apimtį. Papildomai 
maitina plaukus. Lengva konsistencija 
neapsunkina plaukų.

 `  geriausi efektai pasiekiami naudojant 
kartu su apimties suteikiančiu plaukų 
šampūnu HAIRLAB VOLUME2 
SHAMPOO

 `  nereikia nuskalauti
 `  pakanka vos kelių paspaudimų, kad 
plaukai įgautų stulbinančios apimties

 ` turi maitinančiųjų savybių

150 ml | 520009

36,00 EUR
240,00 EUR / 1 l

APIMTIES SUTEIKIANTIS 
PLAUKŲ ŠAMPŪNAS
VOLUME2 SHAMPOO

Šis šampūnas išspręs Jūsų plonų, gležnų ir 
suglebusių plaukų problemą! Šampūno sudėtyje 
esantys hidrolizuoti kviečių baltymai maitina, 
drėkina plaukus ir suteikia jiems daugiau 
apimties.

 ` kasdieniniam naudojimui
 `  rezultatas: didesnė apimtis ir sudrėkinti 
plaukai

 ` švelni tekstūra neapsunkina plaukų
 ` suteikia šukuosenai purumo, plaukai 
tampa lengvesni ir didesnės apimties

250 ml | 520008

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

HAIRLAB

VOLUME2 serijos produktai garantuoja neįtikėtiną pamaitintų ir sudrėkintų plaukų apimtį. 
Unikali ir išskirtinė receptūra stiprina plaukus, kurie iš naujo spinduliuoja elastingumu ir 
blizgesiu. Su VOLUME2 stebinsi sveikai atrodančių plaukų audra! Suteik savo plaukams 
apimtį, kurios jie dar niekados neturėjo! 

TOBULA PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



IDEAL2 
COLOUR

HAIRLAB | 6766 | HAIRLAB

HAIRLAB

DAŽYTŲ PLAUKŲ 
ELIKSYRAS
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Rekomenduojamas visų tipų plaukams 
po dažymo. Eliksyras stiprina spalvos 
intensyvumą, sodrumą bei patvarumą. 
Pakanka vos 5-10 lašų į dažytų plaukų 
kaukė HAIRLAB IDEAL2 COLOUR 
MASK, kad plaukai įgautų nepaprasto 
spindesio ir išraiškingos spalvos.

 `  nuplaunamas
 `  užtikrina plaukams sveiką išvaizdą 
ir neįtikėtiną spindesį

75 ml | 520011

46,00 EUR
613,33 EUR / 1 l

DAŽYTŲ PLAUKŲ KAUKĖ
IDEAL2 COLOUR MASK 

Unikali formulė suteikia plaukams spindesio 
bei išsaugo spalvos intensyvumą. Kaukė 
saugo dažytus plaukus nuo spalvos blukimo, 
regeneruoja bei maitina, užtikrina sveiką 
spindesį.

 `  sudėtyje yra natūralių UV filtrų
 `  nuplaunama
 `  formulė saugo spalvą nuo blukimo ir 
užtikrina plaukams ilgalaikį spindesį

 `  plaukai tampa minkšti kaip šilkas
 `  norėdami sustiprinti kaukės efektyvumą 
galite įmaišyti kelis dažytų plaukų 
eliksyro HAIRLAB IDEAL2 COLOUR 
ELIXIR lašus

250 ml | 520010

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

Sustiprina plaukų pigmentus po dažymo, pabrėžia spalvą ir apsaugo nuo blukimo – tai  
IDEAL2 COLOUR! Vertingi ingredientai suteikia plaukams papildomą drėkinimą ir maitinimą. 
Jūsų plaukai atrodys kaip ką tik po dažymo salone! Graži ir nepakartojamai spindinti spalva  
taps tavo plaukų skiriamuoju ženklu! 

TOBULA PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



CURLY2

HAIRLAB | 6968 | HAIRLAB

GARBANOTŲ PLAUKŲ LYGINAMOJI EMULSIJA
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Emulsijos sudėtyje esantis hidrolizuotas kolagenas lygina plaukus ir lengvina jų tolimesnį 
formavimą. Emulsija apsaugo plaukus nuo drėgmės ir atmosferinių veiksnių poveikio, 
aukštos temperatūros formavimo metu. Padeda gražiai suformuoti natūraliai banguotus 
ir garbanotus plaukus.

 `  sutramdo garbanas ir tuo pačiu jas drėkina
 `  nenuskalaujama
 ` palengvina plaukų formavimą
 ` hidrolizuoti kviečių baltymai lygina garbanotų plaukų paviršių ir sukuria 
apsauginį sluoksnį

175 ml | 520002

36,00 EUR
205,71 EUR / 1 l

HAIRLAB Praturtinta vertingomis maistingosiomis medžiagomis emulsija CURLY2 lygina garbanotus plaukus, padaro juos lengviau 
šukuojamais ir valdomais. Apsaugo plaukus nuo drėgmės ir atmosferinių veiksnių poveikio, aukštos temperatūros 
formavimo metu. Pagaliau nepaklusnūs plaukai suvaldomi taip, kaip to nori Tu! 

TOBULA PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



DELICATE2 

HAIRLAB | 7170 | HAIRLAB

RAMINAMASIS ŠAMPŪNAS  
SUDIRGUSIAI IR JAUTRIAI GALVOS ODAI
DELICATE2 SHAMPOO

Turtinga šampūno formulė ramina sudirgusią galvos odą ir grąžina jai balansą. 
Gaivina ir drėkina plaukus.

 `  ramina ir drėkina sudirgusią galvos odą ir puikiai puoselėja plaukus
 `  tinka visų tipų plaukams
 `  puikiai ramina jautrią galvos odą

250 ml | 520012

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

HAIRLAB

DELICATE2 SHAMPOO švelniai išvalo plaukus ir galvos odą, 
kruopščiai atrinkti šampūno ingredientai užtikrina optimalų 
drėkinimą. Tai išskirtinis produktas - švelnus, bet nepaprastai 
efektyvus. Problematiškos galvos odos priežiūra dar niekada 
nebuvo tokia paprasta! 

 

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



ANTI 
DANDRUFF2

HAIRLAB | 7372 | HAIRLAB

ŠAMPŪNAS NUO PLEISKANŲ
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Skirtas kovojantiems su sausomis pleiskanomis. Šampūno 
formulė kruopščiai valo galvos odą ir užtikrina malonų 
gaivos jausmą. Pašalina nemalonų niežėjimą, sausumą ir 
dirginimą.

 `  padeda kovoje su sausomis pleiskanomis, tuo pačiu 
puikiai stiprina sausų ir trapių plaukų keratino 
struktūrą

 `  pasižymi raminamuoju poveikiu - švelniai puoselėja 
nuo pleiskanų sudirgusią galvos odą

 ` geriausią rezultatą pasieksite naudodami kartu 
su eliksyru nuo pleiskanų HAIRLAB ANTI 
DANDRUFF2 ELIXIR

 ` 250 ml | 520016

250 ml | 520016

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

ELIKSYRAS NUO PLEISKANŲ
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Sudėtis praturtinta aktyviosiomis medžiagomis, tokiomis 
kaip beržo ekstraktas, vitaminai B6 ir PP, taip pat 
pantenolis, kurios valo galvos odą bei reguliuoja perteklinį 
riebalų išsiskyrimą.

 `  raminamasis poveikis šalina nemalonų niežėjimo 
jausmą

 `  ramina ir atpalaiduoja galvos odą
 `  puikiai susidoroja su sausomis ir riebiomis 
pleiskanomis

 `  lengvai naudojamas: nedidelį kiekį įmasažuoti į 
drėgnus plaukus

150 ml | 520015

36,00 EUR
240,00 EUR / 1 l

HAIRLAB

ANTI DANDRUFF2 linijos produktai reguliuoja riebalų išsiskyrimą bei pleiskanų susidarymą 
- pasižymi technologiškai pažangia formule ir turtinga sudėtimi. Stiprina pažeistus ir sausus 
plaukus, padeda išspręsti sudirgusios galvos odos problemas. Plaukai atgauna spindesį ir sveiką 
išvaizdą, o pleiskanos tampa tik nemaloniu prisiminimu! 

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



STRONG2 
& MORE HAIR

ENERGISING2 
SHAMPOO

HAIRLAB | 7574 | HAIRLAB

STIPRINANTIS ALIEJUS 
SLENKANTIEMS 
PLAUKAMS
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Intensyvi slenkančių plaukų priežiūra. 
Kruopščiai atrinkta augalinių ekstraktų 
kompozicija (kraujažolė, Hinas žievė, 
šalpusnis) bei veikliosios medžiagos 
(cinkas, vitaminai) gerina plaukų folikulų 
būklę. Pastebimai sumažina plaukų 
slinkimą.

 `  stiprina plaukus ir mažina slinkimą
 `  malonaus marcipanų kvapo
 `  paprastas naudojimas: kas antrą 
dieną į galvos odą įmasažuoti 15-20 
lašų aliejaus

30 ml | 520014

46,00 EUR
1533,33 EUR / 1 l

STIPRINANTIS 
ŠAMPŪNAS SILPNIEMS 
PLAUKAMS
ENERGISING2 SHAMPOO 

Skirtas silpnų, slenkančių plaukų 
priežiūrai. Augaliniai ekstraktai, pvz. 
ženšenio ir varnalėšų, stiprina plaukus 
ir mažina jų slinkimą. Šampūnas grąži-
na plaukams balansą ir regeneruoja.

 `  stiprina plaukus ir mažina slinkimą
 `  idealus vyrams, kurie svajoja apie 
tankius ir sveikus plaukus

 `  geriausią rezultatą užtikrins 
naudojimas kartu su stiprinančiu 
aliejumi slenkantiems plaukams 
HAIRLAB STRONG2 & MORE 
HAIR OIL

250 ml | 520013

36,00 EUR
144,00 EUR / 1 l

HAIRLAB

Pažangi technologija užtikrina nepaprastai 
efektyvų silpnų ir slenkančių plaukų sustiprinimą, 
plaukų šaknų būklės pagerinimą ir pastebimai 
sumažėjusį plaukų slinkimą. Galų gale svajonės 
apie gražius ir tankius plaukus išsipildymas yra 
pasiekiamas ranka! 

Tobulai atgaivinta galvos oda ir sustiprinta plaukų struktūra. 
Išskirtinė šampūno formulė ir vertingi ingredientai mažina 
plaukų slinkimą, suteikia sveiką spindesį. Plaukų priežiūra dar 
niekados nebuvo tokia paprasta ir efektyvi! 

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ PRIEŽIŪRA



ATGAUKITE 
GYVENIMO 
BALANSĄ
Pagrindine mūsų veiksmų motyvacija yra Jūsų 
poreikiai. Gyvename nepaprastai intensyviais 
laikais – kiekvieną dieną susiduriame su 
stresu, nuovargiu ir aplinkos užterštumu. 
Be to, pilnaverčiai, natūralūs produktai nėra 
lengvai pasiekiami, o greitas gyvenimo ritmas 
lemia, kad labai paprasta išsiugdyti blogus 
įpročius – nereguliariai maitintis, mažai 
miegoti ir nesportuoti. Todėl darome viską, kas 
įmanoma, kad NUTRICODE papildai suteiktų 
Jums galimybę atrasti gyvenimo balansą ir 
užtikrintų tinkamą organizmo funkcionavimą!
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Novatoriška NUTRICODE linija buvo sukurta tam, kad patenkintų šiuolaikinio žmogaus poreikius. Sukauptos žinios 
ir patirtis suteikė mums galimybę sukurti ir pasiūlyti net 9 naujus, revoliucinius produktus. Tobulai subalansuota 
ACTIVE BURN FAT KILLER (80-81 psl.) sudėtis padeda palaikyti tinkamą kūno svorį ir pagreitinti riebalų audinio 
deginimą. DEPURCONTROL (82-83 psl.) padės žmonėms, kurie kovoja su vandens kaupimosi organizme problema. 
ANTI-CELLULITE (84-85 psl.) efektyviai padeda šalinti „apelsino žievelę". BEAUTY DETOX (86-87 psl.) su plokščiąja 
vingrūne (kitaip: spirulina) ir aktyviuoju kolagenu suteikia galimybę pasirūpinti puikia organizmo būkle ir gražia, 
jaunatviška išvaizda. Revoliucinė magnio papildų sistema – MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER  
(88-89 psl.) – tobulas atsakymas į dienos bėgyje kintančius organizmo magnio poreikius. VITALITY BOOST & 
MAGNESIUM POWER (96-97 psl.) - tai energijos kūnui ir protui dozė. VITAMINS FOR HER (90-91 psl.) - tai maisto 
papildas sukurtas specialiai jaunoms, aktyvioms moterims. Vyresnėms nei 50 metų amžiaus moterims sukūrėme 
VITAMINS FOR HER 50+ (92-93 psl.) – teigiamai veikiančius sveikatą ir švelninančius varginančius menopauzės 
simptomus. VITAMINS FOR HIM (94-95 psl.) - tai vitaminų ir mineralų derinys vyrams, kuris teigiamai veikia seksualinį 
aktyvumą. Maisto papildai NUTRICODE tai geriausias atsakymas į Jūsų organizmo poreikius.

16 TOBULŲ PRODUKTŲ, 
TAME NET 9 NOVATORIŠKOS NAUJIENOS

NAUJIENOS
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ACTIVE BURN FAT KILLER
MAISTO PAPILDAS

Unikalus maisto papildas, kurio sudėtyje esančių medžiagų sinerginis 
poveikis padeda palaikyti tinkamą kūno masę, skatina riebalų deginimą 

ir vandens pertekliaus bei nereikalingų medžiagų apykaitos produktų 
šalinimą iš organizmo. Tobulai subalansuoti augaliniai ekstraktai teigiamai 

veikia virškinimą, užtikrina tinkamą riebalų ir angliavandenių apykaitą. 
Preparatas stimuliuoja kolageno ir elastino sintezę - įtempia, stangrina ir 

gerina odos elastingumą.
 

Naudodami kamštelį-dozatorių įpilkite 15 ml preparato ir ištirpinkite  
1,5 l vandens. Gerkite nedidelėmis porcijomis dienos metu.

30 DIENŲ SISTEMA  
480 ml | 801015

49,00 EUR
102,08 EUR / 1 l

UNIKALUS MAISTO PAPILDAS, KURIS PADEDA 
PALAIKYTI EFEKTYVŲ LIEKNĖJIMĄ:
• tobula ingredientų kompozicija leidžia palaikyti tinkamą 

kūno masę ir greitina riebalinių audinių deginimą

• natūralių ekstraktų sinergija stimuliuoja kolageno ir 
elastino, atsakingų už įtemptą, stangrią ir elastingą odą, 
sintezę

• gerai įsisavinama, skysta forma užtikrina efektyvų 
poveikį bei padeda išvengti alkio pojūčio dienos metu ir 
formuoja teigiamą dažno vandens gėrimo įprotį

TOBULA FIGŪRA IR JAUNATVIŠKA IŠVAIZDA SU IDEALIA VERTINGŲ KOMPONENTŲ KOMBINACIJA:
•  L-karnityna – natūrali, žmonių organizme randama medžiaga, kuri paspartina riebalų deginimo procesus

• ananasų, papajų ir guaranos ekstraktai – teigiamai veikia virškinimą, užtikrina tinkamą riebalų ir angliavandenių apykaitą

• kiaulpienės šaknies ir margainio sėklų ekstraktai – skatina vandens pertekliaus ir metabolizmo produktų šalinimą iš organizmo, o 
tai teigiamai daro įtaką tinkamo kūno svorio palaikymui

• azijinės centelės ir vynuogių ekstraktai – stimuliuoja kolageno ir elastino, atsakingų už įtemptą, stangrią ir elastingą odą, sintezę

• karčiavaisio citrinmedžio ekstraktas – kalio ir tirpių skaidulų šaltinis – dėl žemo glikemijos rodiklio palaiko tinkamą, fiziologinį 
apykaitos ritmą, ypač riebalų, bei papildo visų anksčiau išvardintų komponentų veikimą

L-KARNITINAS – NEPAKEIČIAMAS RIEBALŲ NAIKINTOJAS 
L-karnitinas tai natūrali, žmonių raumenyse randama, aminorūgštis. Ši medžiaga yra atsakinga už tinkamą 
riebalų apykaitą. Turi didelės įtakos ištvermei – esant šios aminorūgšties trūkumams net po mažiausio krūvio 
jaučiamas nuovargis. Nepaisant šios medžiagos svarbos, mūsų organizmas gamina tik labai nedidelius jos 
kiekius. Papildomos L-karnitino dozės yra labai veiksmingos lieknėjimo metu, nes ženkliai paspartina riebalų 
deginimą.

ACTIVE BURN FAT KILLER

NAUJIENA

SU PRAKTIŠKU 
KAMŠTELIU- 

DOZATORIUMI
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DEPURCONTROL 
MAISTO PAPILDAS

Unikalaus pavidalo ir poveikio preparatas, kurio tobulai subalansuota 
sudėtis natūraliai skatina fiziologinę diurezę, šalina vandens perteklių 
kartu su nereikalingais medžiagų apykaitos produktais. Paprastosios 
kiaulpienės šaknyje ir beržo žievėje esančios fenolio rūgštys ir flavonoidai 
užtikrina tinkamą inkstų ir kepenų funkciją bei palaiko optimalius 
medžiagų apykaitos procesus. Panašiai veikia inkstažolės ir dirvinio 
asiūklio ekstraktai, kurie skatina šlapimo šalinimą kartu su nereikalingais 
metabolizmo produktais.
Naudodami kamštelį-dozatorių įpilkite 15 ml preparato ir ištirpinkite  
1,5 l vandens. Gerkite nedidelėmis porcijomis dienos metu.

DEPURCONTROL

PROFESIONALUS PREPARATAS, KURIS VALO 
ORGANIZMĄ NUO NEREIKALINGŲ MEDŽIAGŲ 
APYKAITOS PRODUKTŲ
• naujausios kartos maisto papildas, kurio aukščiausios 

kokybės komponentai skirti žmonėms, kurie kovoja su 
vandens kaupimosi organizme problema

• kruopščiai subalansuoti šlapinimąsi skatinančių augalų 
ekstraktai teigiamai veikia organizmo skysčių balansą

• natūralus beržo žievės ekstraktas skatina toksinų šalinimą
• preparatas, kuris teigiamai veikia skysčių balansą ir skatina 

organizmo detoksikaciją

NATŪRALUS VALYMAS
Skysčių kaupimasis organizme gali daryti įtaką visų amžiaus grupių žmonėms. To priežastimi gali būti pernelyg 
mažas suvartojamų skysčių kiekis. Vandens kaupimuisi gali daryti įtaką hormonai, karščiai, netinkama mityba 
ar ilgas buvimas toje pačioje padėtyje. Vien įpročių pakeitimo dažnai nepakanka, kad ši problema išsispręstų. 
Atsakymu į tai yra DEPURCONTROL. Šis puikus maisto papildas turi viską, ko reikia nelygiai kovai su patinimais, 
kuriuos sukelia vandens perteklius organizme. Natūralūs šlapinimąsi skatinančių ir detoksikuojančių augalų 
ekstraktai atkuria natūralų organizmo balansą, sugrąžina gerą savijautą, sveiką išvaizdą ir, visų pirma, sveikatą.

PUIKIAI SUBALANSUOTI DETOKSIKUOJANČIO 
POVEIKIO AUGALINIAI EKSTRAKTAI:
• beržo žievės ekstraktas išvalo organizmą nuo toksinų ir 

skatina vandens šalinimą
• dirvinio asiūklio ekstraktas puikiai šalina uratų 

perteklių, reguliuoja ir teigiamai veikia organizmo 
vandens balansą

• inkstažolės lapas tai vienas seniausių vaistinių augalų, 
kuris pasižymi šlapimo išskyrimą skatinančiomis 
savybėmis

• paprastosios kiaulpienės šaknies ekstraktas puikiai 
skatina kepenų ir tulžies pūslės veiklą, stimuliuoja 
toksinų šalinimą ir teigiamai veikia virškinimą

30 DIENŲ SISTEMA  
480 ml | 801016

49,00 EUR
102,08 EUR / 1 l

NAUJIENA

SU PRAKTIŠKU 
KAMŠTELIU- 

DOZATORIUMI
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ANTI-CELLULITE 
Šiuolaikiškas atsakymas į šių dienų problemą, su kuria susiduria ne 

tik moterys, bet ir vyrai, t.y. „apelsino žievelė”.
Veikia dvejopai - sprendžia problemos priežastis ir neigiamus 

efektus. Kruopščiai subalansuoti augaliniai ekstraktai teigiamai 
veikia organizmo valymo procesus, palaiko tinkamą riebalų apykaitą, 

mažina celiulito požymius. Preparatas padeda palaikyti tinkamą 
kūno svorį, stangrina ir didina odos elastingumą.

Vartokite 2 tabletes per dieną, užgerkite vandeniu.

NOVATORIŠKAS GINKLAS KOVAI SU 
CELIULITU:
• kruopščiai subalansuoti aukščiausios kokybės 

ingredientai veikia daugelyje dimensijų, šalina 
celiulito požymius ir teigiamai veikia sveikatą

• unikalus natūralių augalinių ekstraktų derinys 
teigiamai veikia organizmo detoksikacijos 
procesus, palaiko tinkamą kūno svorį ir riebalų 
apykaitą, padeda sumažinti „apelsino žievelės” 
efektą

• išskirtinė priemonė subalansuota taip, kad jos 
komponentai papildytų ir stiprintų kitų elementų 
poveikį, garantuotų puikų galutinį rezultatą

• šiuolaikiškas maisto papildas, kuris grąžins Jums 
stangrios ir elastingos odos pojūčio džiaugsmą

AUGALINĖS KILMĖS MEDŽIAGŲ GALIA STANGRIAI  
IR LYGIAI ODAI:
• dažinės ciberžolės ekstraktas – teigiamai veikia organizmo 

valymo procesą ir tinkamą riebalų apykaitą, mažina celiulito 
požymius, užtikrina sotumo jausmą

• azijinės centelės ekstraktas – padeda išsaugoti odos stangrumą 
ir elastingumą, palaiko tinkamą riebalinio audinio struktūrą

• barzdotosios cimbžiedos ekstraktas – kurio sudėtyje yra 
forskolino, medžiagos, kuri turi įtakos riebalų apykaitai ir palaiko 
tinkamą kūno svorį, pastebimai mažina „apelsino žievelės" efekto 
apimtis

• barkūno ir paprastojo kaštono ekstraktai – palaiko optimalią 
mikrocirkuliaciją, kuri yra viena pagrindinių celiulito požymių 
gydymo priemonių

IŠ KUR ATSIRANDA CELIULITAS? 
Celiulitas - tai dažna, varginanti problema, kuri kamuoja ne tik moteris, bet ir vyrus. Dažniausiai pasireiškia 
krūtinės, pilvo ir šlaunų srityje po oda jaučiamų riebalų sankaupų forma. Šios problemos priežasčių yra 
begalė, tarp jų:
• sutrikusi hormonų veikla – kai padidėjęs estrogenų kiekis esant progestrono trūkumui
• sėslus gyvenimo būdas ir fizinio aktyvumo stoka
• netinkama mityba – per daug cukraus ir druskos
• rūkymas
• genetinis polinkis

ANTI-CELLULITE
Celiulitas - tai vis dažnesnė problema. Ne tik darko estetinį vaizdą, bet ir turi neigiamos įtakos 
sveikatai, nes spaudžia kraujagysles ir limfagysles, sukelia kraujo apykaitos ir toksinų šalinimo 
problemas. Susipažinkite su naujosiomis ANTI-CELLULITE tabletėmis, kurios padės pamiršti celiulitą.

30 DIENŲ SISTEMA  
33,6 g  | 801017

49,00 EUR
1458,33 EUR / 1 kg

NAUJIENA
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BEAUTY DETOX

SPIRULINA  
– ŽALIASIS SUPERMAISTAS

Plokščiosios vingrūnės (kitaip: spirulina) – tai 
išskirtinė jūrų dumblių rūšis priskiriama 
10 geriausių superproduktų, juose yra 3 
kartus daugiau baltymų nei mėsoje (apie 
70%) ir daugiau kalcio nei piene! Tai vienas 
vertingiausių chlorofilo, beta karotino ir 
nukleino rūgščių šaltinis iš visų gyvulinės 
ir augalinės kilmės maisto produktų! Išvalo 
kepenis ir inkstus nuo toksinų, mažina 
organizmo rūgštingumą ir naikina „blogąjį” 
cholesterolį. Dumbliuose esantis fenilalaninas 
skatina virškinimą ir mažina apetitą. Tai tikrasis 
„žaliasis auksas” mūsų organizmui! 
 
AR ŽINOTE, KAD SPIRULINOJE YRA:
• visų būtinų aminorūgščių
•  nepakeičiamų riebalinių rūgščių: 

oleino, linolo ir linoleno ɣ
•   vitamino B12, kuris dažniausiai 

randamas gyvulinės kilmės 
produktuose

• daug kalcio, fosforo ir geležies
• β–karotino

AKTY VUSIS KOLAGENAS 
– VANDENYNŲ LOBIS

Natūralus, iš žuvų išgaunamas jūrinis kolagenas 
– tyras ir koncentruotas komponentas – 
BEAUTY DETOX maisto papildo formulėje yra 
atsakingas už odos senėjimo procesų stabdymą, 
odos drėkinimą ir raukšlių matomumo mažinimą. 
Be to, turi įtakos mažinant sąnarių uždegimus, 
apsaugo juos nuo pažeidimo, vėlesnio skausmo 
ar funkcionalumo sutrikimų. Graži, sudrėkinta, 
jaunai atrodanti oda ir puiki sąnarių būklė 
– dabar ši nekasdieniška kombinacija yra 
pasiekiama ir Jums! 
 
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS KOLAGENAS:
• BEAUTY DETOX naudojamo kolageno 

gamyba yra kruopščiai kontroliuojama 
kiekviename proceso etape Kokybės 
Kontrolės Laboratorijoje, o tai 
garantuoja produkto standartizaciją ir 
aukščiausio lygio švarumą  

• BEAUTY DETOX naudojamas 
kolagenas iš kitų rinkoje esančių 
preparatų išsiskiria įspūdingu 
hidroksiprolino kiekiu – apie 8%, o 
tai reiškia, kad produkto sudėtyje yra 
ne mažiau nei 67% kolageno. Tai 
aukščiausios kokybės garantija!

• Malpigijos (kitaip: Acerola) vaisių 
ekstrakte esantis natūralus vitaminas C 
stimuliuoja kolageno gamybą ir tinkamą 
odos atsinaujinimą, turi teigiamos įtakos 
normaliai energijos apykaitai

Sveikata ir grožis vienoje kapsulėje? Dabar tai įmanoma su BEAUTY DETOX! Tai novatoriškas 
plokščiosios vingrūnės (kitaip: spirulinos) ir kolageno derinys, kuris tuo pačiu metu pasirūpins Jūsų 
kūno būkle ir išvaizda!

BEAUTY DETOX
MAISTO PAPILDAS

Tai neturintis analogų pasaulyje produktas, kuris tuo pačiu metu 
pasirūpins Jūsų kūno būkle ir išvaizda! Plokščiosios vingrūnės (kitaip: 
spirulina) - natūralus ir nepaprastai turtingas augalinių baltymų 
šaltinis (daugiau nei 60%) - padeda kontroliuoti kūno svorį, skatina 
toksinų šalinimą ir suteikia organizmui gyvybingumo. Malpigijos 
(kitaip: Acerola) vaisių ekstrakte esantis natūralus vitaminas C 
stimuliuoja kolageno gamybą, tinkamą odos atsinaujinimą bei sąnarių 
funkcionavimą. Šis išskirtinis maisto papildas sukurtas remiantis 
naujausiais biotechnologijų pasiekimais ir pagal aukščiausius švaros 
standartus.  
 
Vartokite 2 kapsules per dieną, užgerkite vandeniu.

REVOLIUCIJA SVEIKATOS IR GROŽIO MAISTO PAPILDŲ SRITYJE!
•  novatoriška aukščiausios kokybės natūralių jūrinės kilmės komponentų kompozicija – plokščiosios vingrūnės (kitaip: spirulinos) ir 

aktyviojo kolageno
•  BEAUTY DETOX esančios plokščiosios vingrūnės (kitaip: spirulina) spirulina pasižymi aukščiausiu valymo lygiu
• papildo būtinų vitaminų ir vertingų mineralų atsargas, šalina toksinus, patempia ir atnaujina vidinius odos sluoksnius, teigiamai 

veikia sąnarių, odos ir nagų būklę
• su formule Pro-Beauty ir Anti-Toxin
• išskirtinis, kruopščiai kontroliuojamas gamybos procesas užtikrina žymiai didesnį kolageno kiekį nei kituose rinkoje esančiuose 

produktuose sudėtyje nėra glitimo ir GMO

60 KAPSULIŲ 
30 DIENŲ SISTEMA 

44,7 g | 801014

24,50 EUR
548,10 EUR/1 kg

NAUJIENA
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MAGNESIUM 24 H SYSTEM 
TRIPLEX POWER
VIENINTELIS TOKS MAISTO PAPILDAS RINKOJE!
Magnis magniui nelygus! Pagrindiniai MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER ingredientai tai magnio citratas 
ir magnio L-pidolotas. Tai organiniai junginiai, kuriuos, pasak naujausių mokslinių tyrimų, žmogaus organizmas 
įsisavina geriausiai. Be to, MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER tai vienintelis rinkoje preparatas, kuris ne tik 
kompleksiškai sprendžia magnio trūkumo problemą, bet taip pat teikia medžiagas, kurios stimuliuoja organizmo veiklą 
ryte, dienos metu ir vakare. Jų sinergija užtikrins Jums žaibišką reakciją ir puikią formą!

MAGNIO TRŪKUMO POŽYMIAI:
 `  dažnas galvos skausmas ir svaigimas,
 `  dirglumas,
 `  nuovargis,
 `  miego sutrikimai,
 `  nevalingi raumenų spazmai ir vokų traukuliai,
 `  bendras organizmo silpnumas.

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX POWER
MAISTO PAPILDAS

Unikali 30 dienų sistema iš 3 skirtingų tablečių vienai dienai. 
Kiekvienoje iš jų yra magnio, kuris padeda palaikyti normalią 
psichologinę funkciją, bei idealiai subalansuotų besikeičiantiems per 
dieną organizmo poreikiams vitaminų dozė. Užtikrinkite savo kūnui 
puikią būklę visą dieną ir visą naktį! Su MAGNESIUM 24 H SYSTEM 
TRIPLEX POWER atsibusite su neįtikėtinomis energijos atsargomis, 
kuri bus su Jumis visą parą! 
 
Vartokite po 1 tabletę ryte, po pietų ir vakare, užsigerkite vandeniu.

3 x 30 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ 
30 DIENŲ SISTEMA 
3 x 36 g | 801009

71,00 EUR
657,41 EUR/1 kg

IDEALIAI SUBALANSUOTA MAGNIO SISTEMA VISAI PARAI: 
  

1. TABLETĖ RYTUI 
 Puiki vertingų elementų kompozicija gerai dienos pradžiai 
Su guarana, kurioje yra 3 kartus daugiau kofeino nei kavoje bei ženšenio ekstraktu. Šis nepaprastas 
junginys puikiai stimuliuoja medžiagų apykaitą, stimuliuoja visą organizmą, suteikia energijos ir 
žvalumo. Be to, sužadina teigiamą nuotaiką ir sustiprina fizines bei protines jėgas. Vitaminas B6 
rūpinasi tinkamu organizmo funkcionavimu, be to sustiprina magnio veikimą ir didina atsparumą.

2. TABLETĖ PO PIETŲ 
 Komponentų galia aktyviai dienai 
Praturtinta natūraliu mėlynžiedės taškuonės ekstraktu, kuris suteikia organizmui jėgų, gyvybingumo 
ir energijos – padeda susikaupti ir gerina savijautą! Jos savybes stiprina pantoteno rūgštis, kuri 
balansuoja organizmą, šalina stresą ir nuovargio jausmą.

3. TABLETĖ VAKARUI 
 Elementų rinkinys ramiam miegui 
Sudėtyje yra melisų ir migdomųjų vitanijų ekstraktų, kurie švelniai ramina, šalina dirglumą ir stresą. 
Pasižymi raminamuoju poveikiu, atpalaiduoja, padeda nusiraminti ir ramiai užmigti. Gerina nuotaiką 
ir teigiamai veikia organizmo regeneraciją naktį. Vitaminas B6 vėl stiprina magnio veikimą ir padeda 
palaikyti organizmo pusiausvyrą. Ryte atsibusite su nauja energija!

NAUJIENA
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VITAMINS FOR HER
TOBULAS ATSAKYMAS Į MOTERŲ POREIKIUS:
• unikalus mineralų ir vitaminų derinys sukurtas specialiai moterims
• unikalus kruopščiai išrinktų maistinių medžiagų derinys visapusiškai palaiko tinkamą organizmo funkcionavimą visos dienos metu – 

suteikia energijos, stiprina imuninę sistemą, gerina širdies ir kraujagyslių sistemą, apsaugo nuo oksidacinio streso ir padeda išlaikyti 
jaunystę ir spindesį

• maisto papilde esantis didelis folio rūgšties kiekis yra nepaprastai svarbus moterims, kurios planuoja pastoti
• produkto sudėtyje yra tik aukščiausios kokybės maistinių medžiagų, kurių veikimas yra moksliškai įrodytas

IŠSKIRTINIS KAIP MOTERYS
Moterims reikia daug energijos, kad jos galėtų susidoroti su 
šiuolaikinio gyvenimo tempo keliamais iššūkiais. Kiekviena diena 
tai nauji, jaudinantys potyriai, bet ir didelė organizmo apkrova. 
Mes žinome, kaip daug įvairiausių reikalų sukasi šiuolaikinių moterų 
galvose. Įkvėpti jų unikalumo sukūrėme išskirtinį maisto papildą, 
kuris suteiks neįkainojamą paramą kiekvieną dieną. VITAMINS FOR 
HER tai neprilygstami B grupės vitaminų turtai, kurie teigiamai veikia 
organizmo energijos apykaitą, palaiko tinkamą cukraus lygį kraujyje. 
Tikrų tikriausias maistinių medžiagų kokteilis vienoje tabletėje!

VITAMINS FOR HER
MAISTO PAPILDAS

Tai idealus pasiūlymas moterims, kurios rūpinasi savo sveikata. 
Kruopščiai subalansuotas vitaminų ir mineralų rinkinys skirtas 

patenkinti moterų mitybos poreikius. VITAMINS FOR HER tai 
neįkainojama parama kiekvieną dieną. Antioksidantai padeda 

organizmui kovoti su laisvaisiais radikalais, kurie formuojasi kūne dėl 
oro taršos, stipriai perdirbtų maisto produktų, alkoholio vartojimo 

ar cigarečių dūmų. B grupės vitaminų kompleksas rūpinasi tuo, kad 
dienos metu Jūsų neapleistų gyvybingumas ir stimuliuoja kraujotakos 

sistemą. Dėl maisto papilde esančio didelio folio rūgšties kiekio jis 
idealiai tinka moterims, kurios planuoja pastoti. 

Vartokite 2 kapsules per dieną, užgerkite vandeniu.
 

2 x 30 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ  
30 DIENŲ SISTEMA 

33 g, 21,9 g | 801011

71,00 EUR
1293,26 EUR/1 kg

GYVYBĖS ELEMENTAS
Folio rūgštis tai viena iš svarbiausių organizmo ląstelių statybinių 
medžiagų ir jos dažnai mums trūksta. Ši rūgštis yra atsakinga už viso 
kūno ląstelių vystymąsį ir jų funkcionavimo reguliavimą. Folio rūgštis 
nepaprastai svarbi moterims, ypač būsimoms mamoms. Tinkamas folio 
rūgšties lygis turi įtakos vaisiaus vystymuisi.

GYVYBINGUMO ELIKSYRAS
Dėl aplinkos taršos, saulės radiacijos, cigarečių dūmų, alkoholio ir 
daugelio maiste esamų konservantų poveikio mūsų kūne atsiranda 
laisvųjų radikalų. Mūsų kūnas kiekvieną diena stoja į nelygią kovą 
su jais. Maisto papildas NUTRICODE FOR HER tai kupina natūralių 
antioksidantų dieviškoji ambrozija. Vitaminai A, C, E saugo ląsteles 
nuo oksidacinio streso, užtikrina tinkamą imuninės sistemos 
funkcionavimą. Tai geros sveikatos ir puikios savijautos garantija.

KRUOPŠČIAI SUBALANSUOTA SUDĖTIS:
• tiaminas, riboflavinas, vitaminas B12 padeda džiaugtis energija ir gyvybingumu, reguliuoja kūno energetinę apykaitą
• vitaminai A, C, E saugo nuo oksidacinio streso, stimuliuoja imuninę ir kraujotakos sistemą 
• folio rūgštis reguliuoja kūno ląstelių augimo ir funkcionavimo procesus, yra labai svarbi tinkamam vaisiaus vystymuisi, todėl yra privaloma 

moterims, kurios planuoja nėštumą
• vitaminai D ir K rūpinasi kaulų bei dantų stiprumu, didina bendrą organizmo atsparumą
• chromas mažina norą smaližiauti, dalyvauja riebalų deginimo procesuose, padeda palaikyti tinkamą kūno svorį

NAUJIENA
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VITAMINS FOR HER 50+

TOBULAI SUBALANSUOTAS VITAMINŲ, MINERALŲ IR AUGALINIŲ EKSTRAKTŲ RINKINYS:
• raudonasis dobilas padeda malšinti menopauzės simptomus, tokius kaip karščio bangos ir nuotaikos kaita
•  geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalų deguonies pernešimą organizme, 

padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį
•  cinkas ir varis padeda palaikyti normalią kaulų, plaukų ir nagų būklę, be to, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso
•  tiaminas, niacinas ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią psichologinę funkciją
•  manganas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią kaulų būklę

DOBILAS - LAIMĖS SIMBOLIS
Menopauzės metu moters organizme sparčiai mažėja estrogeno 
kiekis. O tai reiškia, kad moteris susiduria su visa varginančių 
simptomų gama. Dažniausi tai karščio bangos, nuotaikos kaita, 
nuolatinis dirglumas ir mieguistumas. Norint padidinti psichologinį 
ir fizinį komfortą, rekomenduojama vartoti primenančias estrogeną 
augalinės kilmės medžiagas, t.y. fitoestrogenus. Nepakeičiamu moterų 
sąjungininku menopauzės laikotarpiu yra raudonasis dobilas, kurį 
įtraukėme į VITAMINS FOR HER 50+ sudėtį. Šis ypatingas augalas 
tai neišsiamiamas puikiai įsisavinamų izoflavonų šaltinis, kurie suteikia 
išsvajotąjį atokvėpį menopauzės metu. Net ir ne keturlapis dobilas gali 
atnešti laimę!

BŪTINI MINERALAI IR VITAMINAI
Menopauzės laikotarpiu moters organizmas yra labai jautrus ligoms, 
ypač širdies ir kraujagyslių sistemos ir kaulų. Fitoestrogenų papildus 
rekomenduojama sustiprinti būtiniausiomis maistingomis medžiagomis. 
Dėl šios priežasties VITAMINS FOR HER 50+ tai kruopščiai 
subalansuota mineralų ir vitaminų kompozicija, kuri puikiai atitinka 
brandžių moterų organizmo poreikius. Užtikrins gyvybingumą ir puikią 
savijautą, o kasdieninės pareigos nekels jokių problemų!

PROFESIONALUS MAISTO PAPILDAS BRANDŽIOMS MOTERIMS:
• novatoriška vertingų elementų kompozicija, kuri puikiai rūpinasi vyresnių nei 50 metų amžiaus moterų sveikata
• nepralenkiamas preparatas, kuris dėl didelio natūralaus raudonųjų dobilų ekstrakto kiekio malšina varginančius menopauzės simptomus, 

tokius kaip karščio bangos, naktinis prakaitavimas, nuovargis ir dirglumas
• saugų preparato vartojimą užtikrina kiekvieno gamybos etapo priežiūra
• pasižymi dideliu geležies kiekiu, kuri yra ypač svarbi vyresnėms nei 50 metų amžiaus moterims

NAUJIENA

VITAMINS FOR HER 50+
MAISTO PAPILDAS

Visapusiškas mineralų ir vitaminų derinys sukurtas 
specialiai moterims, išgyvenančioms menopauzę. Idealiai 

subalansuota sudėtis grąžina hormonų balansą, gerina 
savijautą ir teigiamai veikia sveikatą bei išvaizdą, leidžia 

mėgautis gyvenimu.

Vartokite 3 kapsules per dieną, užgerkite vandeniu.

30 ir 60 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ 
30 DIENŲ SISTEMA 

33 g, 66 g | 801012

71,00 EUR
717,17 EUR/1 kg
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VITAMINS FOR HIM
VYRŲ SĄJUNGININKAS
Testosteronas tai vienas iš svarbiausių vyrų kūno hormonų. 
Atlieka esminį vaidmenį daugelyje svarbių organizmo funkcijų. 
Ne tik didina lytinį potraukį, bet taip pat stimuliuoja raumenų 
augimą ir stiprina kaulus. Esant jo trūkumui mažėja libido, 
traukiasi raumenų ir kaulų masė, prastėja nuotaika ir gebėjimas 
susikaupti. Tam, kad būtų užtikrintas organizmui vertingų 
maistinių medžiagų tiekimas, reikia suprasti jo poreikius. 
Preparato VITAMINS FOR HIM sudėtis buvo tobulinama ilgai 
ir kruopščiai, todėl ji puikiai tenkina vyrų organizmo vitaminų ir 
mineralų poreikius. Su VITAMINS FOR HIM vyrai gali džiaugtis 
puikia organizmo būkle bei mėgautis lytiniu gyvenimu.

GYVYBINGUMAS IŠ GAMTOS
*Gulsčioji ragužė tai išskirtinis augalas, kuris jau tūkstančius 
metų naudojamas kinų ir indų medicinoje. Ypač vertinamas už 
nepaprastas organizmo stiprinimo galias. Ypatingai svarbus 
vyrams, nes reguliuoja testosterono išsiskyrimą, stiprina libido ir 
seksualinius potyrius. Natūralus gulsčiosios ragužės ekstraktas 
teigiamai veikia visą organizmą.

TOBULAI SUBALANSUOTAS VITAMINŲ, MINERALŲ IR AUGALINIŲ EKSTRAKTŲ RINKINYS:
• tribulus terrestris (gulsčioji ragužė*), kuris žadina geismą ir puikiai stimuliuoja lytinę funkciją
• cinkas padeda palaikyti normalią rūgštinę-bazinę apykaitą (kitaip: rūgščių ir šarmų balansą) bei normalią testosterono koncentraciją kraujyje
• tiaminas padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir širdies veiklą
• pantoteno rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, o taip pat padeda palaikyti normalią protinę veiklą
• vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje, normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią imuninės sistemos veiklą

GERIAUSIAI TENKINANTIS VISUS VYRŲ POREIKIUS MAISTO PAPILDAS:
• modernus preparatas, kurio sudėtyje yra aukščiausios kokybės, subalansuotų vyrams, maistinių medžiagų
• tobulas mineralų ir vitaminų derinys kompleksiškai stiprina fizinę ir psichinę būklę
• natūralus gulsčiosios ragužės ekstraktas reguliuoja testosterono lygį, stiprina libido, skatina geismą ir teigiamai veikia lytinę funkciją
• maisto papildas, kuris skatina gyvybingumą, normalų organizmo funkcionavimą ir suteikia fizinių jėgų 

VITAMINS FOR HIM
MAISTO PAPILDAS

Unikalus maisto papildas vyrams. Novatoriškas kruopščiai atrinktų 
komponentų derinys suteikia galimybę kompleksiškai pasirūpinti 
sveikata bei lytine potencija. Tobulas derinys suteikia kūnui 
aukščiausios kokybės vitaminų ir mineralų, kurie yra privalomi 
tinkamam organizmo funkcionavimui. Gulsčiosios ragužės ekstraktas 
reguliuoja testosterono lygį kraujyje ir teigiamai veikia potenciją. 
VITAMINS FOR HIM padeda pagerinti fizinę, psichinę būklę bei 
seksualinę funkciją. 

Vartokite 2 kapsules per dieną, užgerkite vandeniu. 

2 x 30 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ 
30 DIENŲ SISTEMA 
2 x 33 g | 801010

71,00 EUR
1075,76 EUR/1 kg

NAUJIENA
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VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
Patogi, skysta produkto forma užtikrina nepaprastai greitą medžiagų įsisavinimą. VITALITY BOOST & MAGNESIUM 
POWER pasižymi puikiu, gaiviu skoniu, todėl yra ne tik naudingas, bet ir suteikia saldaus malonumo akimirkų! Tai 
skystas vitaminų ir energijos užtaisas!

VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER
Tai novatoriškas maisto papildas, kurį sudaro šešios kupinos gyvybingumo 
ir energijos pakuotės. Lengvai vartojamo, skysto pavidalo produktas 
užtikrina geriausią vertingų komponentų įsisavinimą ir beveik 
neatidėliotiną veikimą. VITALITY BOOST preparatas tai tikras vertingų 
maistinių medžiagų užtaisas, kuris užkerta kelią nuovargiui. MAGNESIUM 
POWER papildo magnio atsargas, užtikrina normalią nervų, kraujotakos 
ir raumenų sistemų veiklą. VITALITY BOOST & MAGNESIUM POWER 

KOMPLEKSIŠKA DVIEJŲ ETAPŲ ENERGIJOS DOZĖ

1. NUTRICODE VITALITY BOOST  
 – maistinga injekcija  
 Dienos metu išgerkite vieną VITALITY BOOST. 
  
Intensyvus darbas, mokslai ar fizinis aktyvumas lemia, 
kad organizmas greitai eikvoja savo energijos atsargas. To 
pasekoje mūsų nuotaika blogėja – jaučiamas nuovargis, 
atsiranda mieguistumas. NUTRICODE VITALITY BOOST 
sudėtyje yra guaranos ir žaliosios arbatos ekstraktų, kurie 
puikiai žadina kūną! Produkto sudėtyje esančios maistinės 
medžiagos reguliuoja nervų ir raumenų sistemų veiklą, grąžina 
gebėjimą susikaupti ir pakelia nuotaiką.
• guaranos ekstraktas pasižymi dideliu kofeino kiekiu, 

stimuliuoja esant fiziniam ir psichiniam nuovargiui, suteikia 
energijos, šalina mieguistumo ir nuovargio jausmą, gerina 
gebėjimą susikaupti ir atmintį

• niacinas, pantoteno rūgštis, riboflavinas atsako už 
normalų nervų sistemos funkcionavimą – tinkamai valdo 
energijos srautus kūne, mažina nervinę įtampą, teigiamai 
veikia nuotaiką ir intelektinę veiklą

• žaliosios arbatos ekstraktas tai natūralus antioksidantas, 
kuris padeda organizmui kovoje su laisvaisiais radikalais

2. NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
 – idealus balansas 
 Dvi valandos po VITALITY BOOST suvartojimo  
 išgerkite vieną MAGNESIUM POWER 
  
Magnis yra atsakingas už beveik visų kūno organų tinkamą 
funkcionavimą. Svarbus vaidmuo yra susijęs su elektrolitų 
balansu. Šis balansas yra gyvybiškai svarbus kai intensyvaus 
fizinio ar protinio krūvio metu geriame daug skysčių, pvz. kavą, 
arbatą ar vandenį. Kartu su skysčiais iš kūno pasišalina ir vertingi 
mineralai. NUTRICODE MAGNESIUM POWER sudėtyje 
esanti didelė lengvai įsisavinamo magnio dozė atstato tinkamą 
elektrolitų lygį ir padeda subalansuoti energetinius poreikius.
• magnis padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, padeda 

palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų 
funkciją

• vitaminas B6 tai magnio sąjungininkas – gerina jo 
įsisavinimą, padeda palaikyti normalią psichologinę 
funkciją bei energijos apykaitą

sudėtis subalansuota taip, kad visi elementai papildytų ir 
sustiprintų savo teigiamą poveikį. 

Vieną kartą per dieną atidarykite ir iš karto išgerkite Vitality Boost, 
o po dviejų valandų išgerkite Magnesium Power, kad papildytumėte 
magnio atsargas.

NAUJIENA

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST 
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 

6 x 25 ml | 801013

18,20 EUR
121,33 EUR/1 l
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INNER BALANCE
MAISTO PAPILDAS

 `  palaiko normalią rūgštinę-bazinę apykaitą (kitaip: rūgščių-šarmų balansą) 
 `  svarbių mikroelementų šaltinis

Mėnesio kursas diena-naktis, 24-valandų poveikis palaikant normalią rūgštinę-
bazinę apykaitą.

60 PAKETĖLIŲ + 60 KAPSULIŲ 
30 DIENŲ SISTEMA 
240 g + 30 g | 801001

70,00 EUR
259,26 EUR / 1 kg

SLIM EXTREME
MAISTO PAPILDAS

 `  padeda numesti svorį, slopina apetitą
 `  sudėtyje yra gliukomanano, kuris labai efektyviai mažina kūno masę
 `  lieknėkite ir išsaugokite gražią odą

Nutricode Slim Extreme tai komponentų, skatinančių kūno masės mažinimą 
slopinant apetitą, kompozicija. Unikali sistema „All day weight control“ buvo 
sudaryta specialiai žmonėms norintiems racionaliu būdu sumažinti svorį. Taip 
pat leidžia išsaugoti gražią odą, laikantis liekninančių dietų. Tinka vegetarams 
ir veganams.  

180 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ + 30 ŠNYPŠČIŲJŲ TABLEČIŲ 
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

70,00 EUR
204,68 EUR / 1 kg

Paketėliai su naujo, dar geresnio apelsinų skonio vandenyje tirpiais milteliais dienai
Inner Balance pagrindinis komponentas yra šimtalapio erškėčio žiedų ekstraktas, kuris paspartina fiziologinius metabolizmo produktų šalinimo procesus bei 
padeda palaikyti normalią rūgštinę-bazinę apykaitą. Cinkas papildomai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, magnis ir geležis padeda mažinti 
pavargimo jausmą ir nuovargį, o dilgelių ekstraktas padeda pašalinti iš organizmo vandenį.

Paketėlio turinį ištirpinti 200 ml vandens. Vartoti 2 kartus per dieną po 1 paketėlį.

Kapsulės nakčiai
Kapsulės nakčiai, dėl sudėtyje esančio 
melisos ir apynių ekstrakto, padeda 
užmigti, o geras miegas prisideda prie 
tolesnio rūgščių organizmo mažinimo.

Vartoti 2 kapsules nakčiai. Užgerti dideliu 
kiekiu vandens (bent 1 stikline).

Vynuogių skonio 
šnypščiosios tabletės
Jų užduotis - papildyti mineralų ir 
vitaminų trūkumą, kurių netenkame 
mažindami suvartojamo per dieną 
maisto kiekį. Tai tinkamai parinkti 
komponentai, kurie padės Jums 
išsaugoti odos grožį. Vitaminas C 
padeda palaikyti normalų kolageno 
susidarymą, o biotinas ir vitaminas 
B2 padeda palaikyti normalią odos 
būklę. Kalcis padeda palaikyti 
normalų virškinimo fermentų veikimą.

1 tabletę per dieną ištirpinti stiklinėje (200 ml) 
vandens. Išgerti prieš valgį.

Plėvele dengtos tabletės
Sudėtyje yra pažangus komponentas –
gliukomananas, kuris laikantis sumažintos 
energinės vertės dietos, padeda mažinti 
svorį. Chromas padeda palaikyti normalią 
gliukozės koncentraciją kraujyje, 
ribodamas potraukį saldumynams ir 
norą užkandžiauti tarp valgių. Tuo tarpu 
briaunotosios garcinijos ekstraktas 
yra hidroksicitrininės rūgšties (HCA), 
stabdančios riebalų sudarymą organizme, 
šaltinis.

Vartoti per burną po 2 tabletes 3 kartus per dieną. 
Vartoti užgeriant dideliu kiekiu vandens (1 arba 2 
stiklinėmis).

Kulinariniai receptai, blogas, KMI ir BMA skaičiuoklės - 
parama siekiantiems tikslo – visa tai ir dar daugiau rasite 
mūsų tinklalapyje! Išbandykite ir mobiliąją programėlę 
Nutricode!  
Daugiau informacijos rasite nutricode.fmworld.com.

KAM? 
Idealus asmenims, kurie nesilaiko sveiko gyvenimo 
būdo, jaučia nuovargį, vartoja daug rūgštingumą 
keliančių produktų, tokių kaip cukrus, kava, alkoholis, 
stipriai apdoroti maisto produktai.

KAM? 
Asmenims, kuriems lieknėjant racionaliu būdu 
reikalinga parama, kurie nori pasiekti išsvajotą 
figūrą, nejaučiant pastovaus alkio jausmo.

GLIUKOMANANAS – APETITO ŽUDIKAS 
Gliukomananas tai vandenyje tirpi skaidula, kuri išgaunama iš Amorphophallus Konjac rūšies augalų. Šios skaidulos brinksta skrandyje, jį užpildo ir tuo 
pačiu siunčia signalą į pagumbryje esantį sotumo receptorių, kad esame sotūs. Tai leidžia sumažinti vartojamo maisto porcijų skaičių ir dydį. Tyrimų 
duomenimis, gliukomananas kartu su nedidelio kaloringumo dieta mažina antsvorį turinčių asmenų kūno masę vidutiniškai po 3 kg per mėnesį.1 Kad 
gliukomananas gerai atliktų savo darbą, nepamirškite tablečių užgerti dideliu kiekiu vandens.
1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

INNER BALANCE
MAISTO PAPILDAS

SLIM EXTREME
MAISTO PAPILDAS

NAUJA SUDĖTIS 
BE ASPARTAMO

NAUJA SUDĖTIS 
BE ASPARTAMO
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VITALITY BOOST
MAISTO PAPILDAS

 ` Tavo kasdienė energijos porcija kūnui ir protui

 `  gyvybinių jėgų atstatymas
Idealiai parinktų komponentų, įtakojančių fizinės ir proto 
energijos antplūdį dienos metu ir kokybiškesnį nakties 
poilsį, kompozicija.

30 PAKETĖLIŲ + 60 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ 
300 g + 48 g | 801003

70,00 EUR
201,15 EUR / 1 kg

IMMUNO
MAISTO PAPILDAS

 `  100% natūralaus vitamino C iš malpigijos (kitaip: acerolos)

 `  formulė su cinku, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos 
veiklą

Vitaminas C išskirtinai iš natūralių malpigijos vaisių ekstraktų. Malpigija, 
vadinama vyšnia iš Barbadoso ar acerola – tai super vaisius, kurio sudėtyje 
yra 30 kartų daugiau vitamino C negu citrinoje. Tuo tarpu erškėčiuose taip 
pat yra gausu bioflavonoidų, kurie yra natūralūs antioksidantai. Reguliarus 
vitamino C vartojimas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, 
palankiai veikia dantis, odą, kaulus, padeda palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą bei padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 
Tinka vegetarams ir veganams 

60 MALPIGIJOS BEI VYŠNIOS SKONIO ČIULPIAMŲ PASTILIŲ 
72 g | 801004

17,50 EUR
243,06 EUR / 1 kg

Vartoti per burną 2 pastiles per dieną. Čiulpti lėtai.

HAIR SKIN NAILS
MAISTO PAPILDAS

 ` Pro-Beauty formulė
 `  granatų ekstraktas

Idealus komponentų derinys žvilgantiems plaukams, aksominei odai ir 
sveikiems nagams. Pro-Beauty formulėje yra vario, kuris padeda palaikyti 
normalią plaukų pigmentaciją, geležies, kuri rūpinasi jų taisyklingu augimu, 
bei cinko, kuris padeda palaikyti normalią nagų būklę, o tai pat vitamino 
E ir granatų ekstrakto. Kompleksas taip pat praturtintas alaus mielėmis, 
vitaminais A, B2, B6, B12 ir C, biotinu ir sieros aminorūgštimis.

56 PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS 
44,8 g | 801005

17,50 EUR
390,63 EUR / 1 kg

Vartoti per burną 1 tabletę per dieną. Užgerti vandeniu.

Paketėliai su apelsinų skonio skysčiu dienai
Kasdienė energijos porcija. Niacinas, pantoteno rūgštis bei riboflavinas, kartu su kofeinu, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Pantoteno rūgštis 
papildomai padeda palaikyti normalią protinę veiklą. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, o tiaminas padeda palaikyti normalią 
širdies veiklą. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Vartoti per burną 1 paketėlio turinį per dieną. Tinka vegetarams ir veganams 

Tabletės nakčiai
Turtingas vitaminų ir mineralų, 
paspartinančių metabolizmą 
nakties metu, šaltinis, padedantis 
efektyviau veikti dienos metu. 
Chromas padeda palaikyti normalią 
gliukozės koncentraciją kraujyje, 
selenas padeda apsaugoti ląsteles 
nuo oksidacinės pažaidos, o geležis 
dalyvauja deguonies pernešime 
organizme. Juoduosiuose pipiruose 
esantis piperinas palaiko virškinimą ir 
maistinių medžiagų įsisavinimą.

Vartoti per burną 2 tabletes nakčiai.  
Užgerti vandeniu.

KAM? 
Parama asmenims, kurie jaučia energijos trūkumą, 
nuovargį, išsiblaškymą, kurie nori savo gyvenimui 
suteikti gerą ritmą. Tai taip pat geras pasirinkimas 
sportuojantiems.

KAM? 
Rekomenduojame tiems, kas dažnai peršąla, kas 
nori sustiprinti savo imunitetą. Puikus pasirinkimas 
sportuojantiems arba fizinį darbą dirbantiems 
asmenims.

KAM? 
Tiems, kas svajoja apie nepriekaištingą odą, apie 
tankius, sveikus plaukus bei stiprius nagus.

VITALITY BOOST
MAISTO PAPILDAS

NAUJA FORMULĖ 
SU CINKU
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NUTRICODE FIZINIO AKTYVUMO 
APYRANKĖ - PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

Daugiafunkcinė apyrankė NUTRICODE sukurta aktyviems 
žmonėms. Tarp daugelio funkcijų atrasite pulso matuoklę, 
laikrodį, kalorijų skaičiuoklę, žingsniamatį, žadintuvą, pranešimus 
apie įeinančius skambučius. Sąsają su išmaniuoju telefonu 
/ mobiliąja programėle NUTRICODE užtikrina Bluetooth 
technologija. Apyrankė veikia su Android ir iOS programine 
įranga.

920084 | JUODOS SPALVOS

55,00 EUR

NUTRICODE

NUTRICODE FIZINIO AKTYVUMO 
APYRANKĖ - STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

Daugiafunkcinė apyrankė NUTRICODE sukurta aktyviems 
žmonėms. Tarp daugelio funkcijų atrasite laikrodį, kalorijų 
skaičiuoklę, žingsniamatį, žadintuvą, pranešimus apie įeinančius 
skambučius. Sąsają su išmaniuoju telefonu užtikrina Bluetooth 
technologija. Apyrankė veikia su Android ir iOS programine 
įranga.

920082 | JUODOS SPALVOS
920083 | BALTOS SPALVOS

50,00 EUR

NUTRICODE apyrankės taps Jūsų kelrodžiu į išsvajotąją figūrą.  
Pasitelkite modernias technologijas ir pasiekite puikių rezultatų. Sveiko gyvenimo būdo kelias dar 
niekada nebuvo toks paprastas!

FIZINIO AKTYVUMO  
APYRANKĖ

FITNESS TRACKER

ATSISIŲSKITE MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ:
Nutricode tai šiuolaikiška mobilioji programėlė, kuri Jums padės laikytis 
sveikos mitybos principų bei patars, kaip aktyviai praleisti laiką. Naudodamiesi 
aktyvumo dienoraščiu lengvai pasieksite užsibrėžtus tikslus, o motyvuojantys 
įvertinimai paskatins nenuleisti rankų ir suteiks galimybę džiaugtis pergalėmis 
kiekvieną dieną.

 `  naudodamiesi programėle kas dieną seksite savo pažangą pagal 
svorio grafiką ir be vargo planuosite savo mitybą su puikiomis 
patiekalų idėjomis

 `  programėlė apskaičiuos Jūsų KMI ir WHR, bei pateiks aiškius 
statistinius duomenis

NUTRICODE 
ATSISIŲSKITE MOBILIĄJĄ 
PROGRAMĖLĘ
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PAVERGIANTI 
KVEPALŲ 
MAGIJA
Mūsų gyvenime kvapai atlieka nepaprastai 
svarbų vaidmenį - sukelia prisiminimus, 
intriguoja, stimuliuoja jausmus, suteikia 
energijos, žadina geismus... Dažnai pasako 
apie mus daugiau nei žodžiai. Plačioje mūsų 
kolekcijoje tikrai atrasite kvapus, kurie 
pabrėš Jūsų asmenybę. Jie bus tiesiog 
Jūsų. Nuo šiol siūlome ir mažesnės talpos 
variantus, todėl galėsite juos turėti visados 
su savimi. Kvepalai naujuose, elegantiškuose 
buteliukuose džiugina ne tik nosį, bet ir akį. 
Sveiki atvykę į stebuklingą kvepalų pasaulį.
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Leiskite sau būti suviliotais karališkų kvepalų, kurie dabar yra ranka pasiekiami.

PURE ROYAL 
NAUJA KVEPALŲ KOLEKCIJA

Su pasididžiavimu pristatome Jums naująją, karališkąją 
kvepalų kolekciją – PURE ROYAL. 

Sveiki atvykę į PURE ROYAL pasaulį, dvelkiantį aristokratiška didybe 
ir subtilia elegancija. Skoninguose, nesenstančio stiliaus buteliukuose 
atrasite visiškai naujus, kupinus prabangos kvepalus ir jau pamėgtus 
kvapus iš PRABANGIOS KOLEKCIJOS. Bet tai dar ne viskas... Kvapais iš 
PRABANGIOS KOLEKCIJOS, kurie lyg šiol buvo kvapiaisiais vandenimis, įgavo 
didesnę koncentraciją ir tapo rafinuotais PURE ROYAL kvepalais.

Neįtikėtinai ilgai išsilaikantys, kilmingi akordai, užrakinti didinguose, 
imponuojančio grožio buteliukuose sukuria naują kokybę parfumerijos 
pasaulyje. Platus, išskirtinių kvepalų moterims ir vyrams pasirinkimas – tarp jų 
tikrai atrasite kvapą, kuris Jus pakerės ir leis Jums pajusti karališkai.

NAUJA KOLEKCIJA, NAUJA KOKYBĖ,
NAUJOS KOMPOZICIJOS…PURE ROYAL 
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PURE ROYAL 
MOTERIMS

Būti moterimi... Kvepėti kaip karalienė... Pavergti kvapu, traukti žvilgsnius, įstrigti atmintyje – apie tai 
svajoja kiekviena iš mūsų. Derindami kvapų natas pasirūpinome, kad niekas nepraeitų pro Jus abejingai! 
Patirkite aristokratiškos didybės grožį.
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PURE ROYAL 
MOTERIMS

NAUJI KVAPAI

Naujųjų, išskirtinių PURE ROYAL kvepalų išraiškingos kvapų natos ir intriguojantys akordai kiekvieną 
dieną dovanos Jums malonumą jaustis kaip karalienė. Tobulos kompozicijos sukurtos su mintimi apie 
šiuolaikiškas moteris, kurios ima iš gyvenimo viską. Kruopščiai išrinktos aukščiausios kokybės esencijos 
išsilaikys ant Jūsų odos neįtikėtinai ilgai.

CITRUSINIAI 
džiaugsmingi ir 

energizuojantys

SU MANDARINO NATA

PURE ROYAL 801 
170801
Charakteris: gaivus, romantiškas, 

jausmingas, kupinas 
elegancijos

Kvapų natos:
Galvos:  citrusinis kokteilis, rožinės 

uogos, kriaušė, žalumos 
natos

Širdies:  rožė, magnolija, jazminas
Bazinė:  pačulis, vanilė, 

tongapupės, sandalmedis

RYTIETIŠKI 
stiprūs ir nesutramdomi

SU GĖLIŲ NATA

PURE ROYAL 171 
170171
Charakteris: išraiškingas, intensyvus, 

pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos:  ananasas, nektarinas, 

sultinga kriaušė
Širdies:  rožinis bijūnas, frezija, 

jostras
Bazinė:  muskusas, sandalmedis, 

pačulis, tongapupės, 
vanilė

PURE ROYAL 809 
170809
Charakteris: sudėtingas, rafinuotas, 

elegantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, imbieras, 

vandens natos
Širdies:  smilkalai, rožė, pačulis
Bazinė:  muskusas, vanilė, 

vetiveris

ŠIPRINIAI 
viliojantys ir gundantys

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 804  
170804
Charakteris: drąsus, modernus, 

kupinas elegancijos
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, juodieji 

serbentai, bambuko lapai
Širdies: rožė, bijūnas, apelsino 

žiedas
Bazinė:  pačulis, pralinė saldainiai, 

muskusas

PURE ROYAL 811  
170811
Charakteris: gaivus, išdykęs, 

nevaržomas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, kriaušė, 

avietė
Širdies:  jazminas, apelsino žiedas, 

rožė
Bazinė:  gintaras, pačulis, 

muskusas

SU GĖLIŲ NATA

PURE ROYAL 802  
170802
Charakteris: provokuojantis, 

jausmingas, 
nekasdieniškas

Kvapų natos:
Galvos:  greipfrutas, rožiniai 

pipirai, jūros akordai
Širdies:  snaputis, jazminas, rožė
Bazinė:  pačulis, muskusas, vanilė

PURE ROYAL 803  
170803
Charakteris: jausmingas, viliokliškas, 

skandalingas
Kvapų natos:
Galvos:  apelsinas, medus, laukinis 

persikas
Širdies:  gardenija, apelsino žiedas, 

vilkdalgis
Bazinė:  pačulis, vanilė, gintaras

PURE ROYAL 805 
170805
Charakteris: giedras, gaivus, moteriškas
Kvapų natos:
Galvos:  kriaušė, bergamotė, juodieji 

serbentai
Širdies:  vandens natos, rožė, jazminas
Bazinė:  mediena, muskusas, gintaras

PURE ROYAL 806
170806
Charakteris: drąsus, džiaugsmingas, 

pozityvus, prabangus
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, jazminas, 

vandens natos
Širdies:  rožė, tuberožė, kvapieji 

kanangai
Bazinė:  muskusas, sandalmedis, 

kedras

PURE ROYAL 807
170807
Charakteris: romantiškas, lengvas, gaivus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, Neroli aliejus, 

apelsinmedžio lapai
Širdies:  laukiniai persikai, pakalnutė, 

jazminas
Bazinė:  kedras, muskusas

PURE ROYAL 808
170808
Charakteris: viliokliškas, jausmingas, 

kerintis
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, citrina, baltasis 

šilkmedis, avietė
Širdies:  jazminas, rožė, tuberožė, 

magnolija, našlaitės
Bazinė:  pačulis, muskusas, 

sandalmedis, heliotropas, 
ąžuolo samanos

SU CITRUSINE NATA

PURE ROYAL 810 
170810
Charakteris:  subtilus, švelnus, moteriškas, 

ramus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, mandarinas, 

juodieji serbentai
Širdies:  rožinis bijūnas, rožė, 

pakalnutė, persikas, 
abrikosas

Bazinė:  muskusas, gintaras, pačulis, 
ąžuolo samanos

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

21,00 EUR
420,00 EUR / 1 l

GĖLIŲ  
labai moteriški

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 800 
170800
Charakteris: moteriškas, 

džiaugsmingas, saulėtas, 
pilnas teigiamos energijos

Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, greipfrutas, 

juodieji serbentai
Širdies:  jazminas, tuberožė, 

kvapieji kanangai
Bazinė:  rožė, sandalmedis, 

muskusas
NAUJIENA
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PURE ROYAL 
MOTERIMS

NAUJAS AMPLUA

Jausmingi, rafinuoti, stulbinantys – tai PURE ROYAL kvapai moterims. Atraskite savo mėgstamiausius, 
prabangius kvepalus naujame, nepaprastai stilingame ir prašmatniame amplua.

Hipnotizuojantys, stiprūs ir žavingai ilgai išliekantys kvapai užtikrins, kad jausitės puikiai ir pasitikinčiai 
kiekvienoje situacijoje.

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

21,00 EUR
420,00 EUR / 1 l

SU VANDENS NATA

PURE ROYAL 141 
170141
Charakteris: krištolinio tyrumo, 

romantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  japoniškas citrinmedis, 

granatai, ledo akordai
Širdies:  lotosas, magnolija, bijūnas
Bazinė:  ambra, muskusas, 

raudonmedis

SU CITRUSINE NATA

PURE ROYAL 283
170283
Charakteris: provokuojantis, saldus
Kvapų natos:
Galvos:  nektarinas, juodieji 

serbentai, persikas
Širdies:  apelsinmedžio žiedas, 

laukinė orchidėja
Bazinė:  muskusas, gintaras

PURE ROYAL 298 
170298
Charakteris: kupinas energijos, gaivus
Kvapų natos:
Galvos:  citrusiniai vaisiai, bijūnas
Širdies:  rožė, osmantas
Bazinė:  pačulis, sandalmedis

SU MEDŽIO NATA

PURE ROYAL 365  
170365
Charakteris: klasikinis, su barokinės 

prabangos natomis
Kvapų natos:
Galvos:  greipfrutas, bergamotė
Širdies:  rožė, narcizas, jazminas, 

snaputis, pačulis
Bazinė:  sandalmedis, vanilė, 

baltasis muskusas, 
tongapupės

SU RYTETIŠKA NATA

PURE ROYAL 146
170146
Charakteris: kupinas saldumo, 

paslaptingas
Kvapų natos:
Galvos:  frezija, obuolys, Jamaikos 

pipirai
Širdies:  našlaitė, kinrožė, rožė, 

alyvos
Bazinė:  gauruotasis švitrūnas, 

sandalmedis, kedras, 
zomša

PURE ROYAL 147
170147
Charakteris: skoningas, viliojantis
Kvapų natos:
Galvos:  ličiai, mandarinas, 

persikas
Širdies:  slyva, pakalnutė, lelija
Bazinė:  vanilė, ambra, muskusas

PURE ROYAL 317
170317
Charakteris: gundantis, aistringas
Kvapų natos:
Galvos:  rožiniai pipirai, 

raudonosios uogos
Širdies:  avietė, persikas, našlaitė, 

alyvos
Bazinė:  pačulis, ambra

PURE ROYAL 352
170352
Charakteris: aksominis, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos:  apelsinmedžio žiedas
Širdies:  jazminas
Bazinė:  pačulis, medus

PURE ROYAL 355
170355
Charakteris:  aistringas, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos:  citrusinių vaisių natos
Širdies:  jazminų arbata, lelija
Bazinė:  sandalmedis, kedras, 

vanilė

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 281
170281
Charakteris: energingas, karštas
Kvapų natos:
Galvos:  juodieji serbentai
Širdies:  jazminas, rožė
Bazinė:  muskusas, braškė

PURE ROYAL 322 
170322
Charakteris: giedras, aistringas
Kvapų natos:
Galvos:  cidonija, greipfrutas
Širdies:  jazminas, hiacintas
Bazinė:  kedras, baltasis muskusas

GĖLIŲ  
labai moteriški

NAUJIENA
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PURE ROYAL 
MOTERIMS

MEDŽIO 
elegantiški ir stilingi

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 358 
170358
Charakteris: ypač moteriškas, žavus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, juodieji 

serbentai
Širdies: jazminas, pakalnutė
Bazinė:  kedras, sandalmedis, 

tongapupės, vanilė

RYTIETIŠKI 
stiprūs ir nesutramdomi

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 286
170286
Charakteris: seksualus, rafinuotas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė
Širdies:  rožė, pačulis
Bazinė:  ambra, apelsinas

SU MEDŽIO NATA

PURE ROYAL 142
170142
Charakteris: provokuojantis, 

pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos:  gervuogė, mandarinų lapai
Širdies:  rožė, tuberožė, 

apelsinmedžio žiedas
Bazinė:  sandalmedis, tongapupės, 

vanilė

PURE ROYAL 162
170162
Charakteris: klasikinis, lengvai saldus
Kvapų natos:
Galvos:  gėlių medus
Širdies:  rožė, vanilė
Bazinė:  muskusas, pačulis

SU PRIESKONIŲ NATA

PURE ROYAL 366 
170366

Charakteris: maištingas, miesto, 
seksualus, aštrus

Kvapų natos:
Galvos:  rožiniai pipirai, 

apelsinmedžio žiedas, 
kriaušė

Širdies:  kava, jazminas
Bazinė:  vanilė, pačulis, kedras

NAUJAS AMPLUA

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

21,00 EUR
420,00 EUR / 1 l

ŠIPRINIAI 
viliojantys ir gundantys

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 362
170362
Charakteris: kaustantis, viliojantis
Kvapų natos:
Galvos:  juodųjų serbentų lapai
Širdies:  rožė, frezija
Bazinė:  pačulis, vanilė, 

ambroksanas, medžio 
natos

SU RYTIETIŠKA NATA

PURE ROYAL 356
170356
Charakteris: egzotiškas, seksualus
Kvapų natos:
Galvos:  našlaitės, jostras
Širdies:  jazminas, osmantas
Bazinė:  pačulis, muskusas
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PURE ROYAL 
VYRAMS

Šiuolaikiškas džentelmenas visados rūpinasi kiekviena, net smulkiausia detale. Žino, kad kvapas yra 
jo vizitine kortele. Būtent jis lemia pirmąjį įspūdį, bei kitus jausmus, kurie ilgam išlieka atmintyje. 
Intensyvūs, intriguojantys kvepalai, kurie veikia lyg afrodiziakas. Surask savo kvapą, pabrėžk savo 
vyriškumą. PURE ROYAL tai aristokratiškos prabangos kvintesencija.
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SU PRIESKONIŲ NATA

PURE ROYAL 815 
170815
Charakteris: drąsus, geidulingas, 

magnetiškas, vibruojantis
Kvapų natos:
Galvos:  imbieras, čiobreliai, 

bergamotė, greipfrutas, 
derva, citrina

Širdies:  likeris, obuolys, 
cinamonas, pipirai, vanilė, 
levanda, pelargonija

Bazinė:  cukrus, vetiveris, mira, 
ladanas, gintaras, 
muskusas, ąžuolo 
samanos, oda

SU MEDŽIO NATA

PURE ROYAL 812 
170812
Charakteris: tvirtas, modernus, 

rafinuotas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, juodieji 

pipirai, muskato riešutai
Širdies:  monoi aliejus, čiobreliai, 

levanda
Bazinė:  kedras, pačulis, muskusas

FOUGERE 
viliojančiai vyriški

SU LEVANDOS NATA

PURE ROYAL 814 
170814
Charakteris: intensyvus, magnetiškas, 

dinamiškas
Kvapų natos:
Galvos: imbieras, kardamonas, 

anyžiai, obuolys
Širdies:  cinamonas, levanda, 

absentas, slyva, našlaitė
Bazinė:  kedras, sausa mediena, 

gintaras, vanilė, 
tongapupės, muskusas

RYTIETIŠKI 
stiprūs ir nesutramdomi

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 813 
170813
Charakteris: jaudinantis, kultinis
Kvapų natos:
Galvos:  jazminas, citrina, mėta, 

bergamotė
Širdies:  pelynas, levanda, kava
Bazinė:  muskusas, sandalmedis, 

tongapupės, pačulis, 
vanilė, gintaras, samanos

NAUJI KVAPAI

NAUJIENA

Naujieji kvapai karališkame apipavidalinime. PURE ROYAL sukurti tikriems vyrams – stipriems, 
subrendusiems, prašmatniems. Intensyvūs kvepalai, kurių užteks tik lašo, kad kvapas lydėtų Jus visą 
dieną. Būsite sužavėti kvapų turtais.PURE ROYAL 

VYRAMS

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

21,00 EUR
420,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 326 
170326
Charakteris: viliojantis, aistringas
Kvapų natos:
Galvos:  beržo lapai
Širdies:  kardamonas, afrikinės 

žibuoklės
Bazinė:  medžio natos, muskusas

PURE ROYAL 335
170335
Charakteris: raiškus, šiuolaikiškas
Kvapų natos:
Galvos:  juodoji dalbergija, 

kardamonas, pipirai
Širdies:  vetiveris, agarmedis 

(ūdas)
Bazinė:  vanilė, ambra

MEDŽIO 
elegantiški ir stilingi

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 195 
170195
Charakteris: taurus, klasikinis
Kvapų natos:
Galvos:  kalendra, bazilikas
Širdies:  kardamonas
Bazinė:  kedras, ambra, tabakas

SU PAČULIO NATA

PURE ROYAL 160 
170160
Charakteris: švelnus, stebinantis
Kvapų natos:
Galvos:  pomidoro lapai, vandens 

gėlės, juodieji serbentai
Širdies:  juodieji pipirai, rožė
Bazinė:  pačulis

ŠIPRINIAI 
viliojantys ir gundantys

SU VAISIŲ NATA

PURE ROYAL 169 
170169
Charakteris: atpalaiduojantis, 

pikantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  Sicilijos mandarinas
Širdies:  rozmarinas, juodoji 

dalbergija, Sičuano pipirai
Bazinė:  smilkalai, ąžuolo samanos

RYTIETIŠKI 
stiprūs ir nesutramdomi

SU PRIESKONIŲ NATA

PURE ROYAL 199
170199
Charakteris: turtingas, sudėtinis
Kvapų natos:
Galvos:  itališkas mandarinas, 

pipirmėtė
Širdies:  cinamonas, turkiška rožė, 

kardamonas
Bazinė:  odos natos

SU MEDŽIO NATA

PURE ROYAL 301
170301
Charakteris: energingas, stiprus
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, citrina
Širdies:  kedras, kalendra
Bazinė:  ambra, gauruotasis 

švitrūnas

DIDESNĖ KONCENTRACIJA

PURE ROYAL 198 
170198

Charakteris: ekstravagantiškas, raiškus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė
Širdies:  juodieji pipirai, tabakas
Bazinė:  pačulis, kiparisas

PURE ROYAL 327  
170327
Charakteris: nesutramdytas, stiprus
Kvapų natos:
Galvos:  greipfrutas, rožiniai pipirai
Širdies:  muskato riešutas, imbieras, 

jazminas
Bazinė:  vetiveris, pačulis, gauruotasis 

švitrūnas

PURE ROYAL 331 
170331
Charakteris: drąsus, kupinas energijos
Kvapų natos:
Galvos:  kriaušė, apelsinas
Širdies:  muskato riešutas
Bazinė:  pačulis, oda

PURE ROYAL 334  
170334
Charakteris: gaivinantis, truputį pikantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  greipfrutas, apelsinas
Širdies:  pelargonijų lapai, juodieji 

pipirai, rožiniai pipirai
Bazinė:  kedras, vetiveris, pačulis

SU VETIVERIO NATA

PURE ROYAL 151  
170151
Charakteris: rafinuotas, imponuojantis
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, bergamotė, imbieras
Širdies:  kedras, gintaras
Bazinė:  afrikinis snaputis, muskusas

PURE ROYAL 152 
170152
Charakteris: galantiškas, harmoningas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė
Širdies:  pipirai, smilkalai, oda, tabakas
Bazinė:  kedras

PURE ROYAL 329 
170329
Charakteris: aistringas ir šiuolaikiškas
Kvapų natos:
Galvos:  juodieji pipirai, bergamotė
Širdies:  levanda, kalendra
Bazinė:  vetiveris

FOUGERE  
viliojančiai vyriški

SU PAPARČIO NATA

PURE ROYAL 332    
170332
Charakteris: lengvas, kupinas 

energijos
Kvapų natos:
Galvos:  žalieji obuoliai, mėta, 

mandarinas
Širdies:  imbieras, šalavijas, 

papartis
Bazinė:  ąžuolo samanos, 

sandalmedis, muskusas

SU LEVANDOS NATA

PURE ROYAL 300
170300
Charakteris: lengvas, dinamiškas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, citrina, 

greipfrutas
Širdies:  imbieras, levanda
Bazinė:  Atlaso kedras

Tarp puikiųjų PURE ROYAL kvepalų atrasite ir jau išbandytas, išskirtines kompozicijas. Visos užrakintos 
naujuose, elegantiškuose buteliukuose, kurie tobulai tinka modernaus XXI amžiaus vyro įvaizdžiui. 
Kvepalai pasižymi itin aukšta koncentracija, kuri užtikrina jaudinančius potyrius. Visi pavergiantys.

NAUJAS AMPLUA

PURE ROYAL 
VYRAMS

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

21,00 EUR
420,00 EUR / 1 l
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GĖLIŲ  
labai moteriškiPRABANGI KOLEKCIJA  

Moterims

Kvepalų pasaulyje nėra vietos rutinai ir nuspėjamumui. Todėl sukūrėme Jums visiškai naują jaudinančių potyrių 
dimensiją – prabangos kvapą išskirtinėje pakuotėje. Intriguojančios kvapų natos gražiame buteliuke pavirs 
stulbinančiu ritualu.

SU RYTIETIŠKA NATA

FM 297
Charakteris: seksualus, kupinas aistros
Kvapų natos:
Galvos:  šviežias, saldus obuolys
Širdies:  apelsinmedžio žiedas, 

baltųjų rožių žiedai
Bazinė:  sandalmedis, crème 

brûlée, vanilė

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

40,00 EUR
800,00 EUR / 1 l

ŠIPRINIAI 
viliojantys ir gundantys

YPATINGAS DIZAINAS

SU VAISIŲ NATA 

FM 192
Charakteris: pavergiantis, saldus
Kvapų natos:
Galvos: kriaušė, apelsinmedžio 

žiedas
Širdies:  Taičio gardenija, lelija
Bazinė:  medus, pačulis

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

34,00 EUR
680,00 EUR / 1 l

MEDŽIO  
elegantiški ir stilingi

SU GĖLIŲ NATA

FM 313
Charakteris: stilingas, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, avietė
Širdies:  apelsinmedžio žiedas, 

jazminas
Bazinė:  pačulis, baltas medus

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

40,00 EUR
800,00 EUR / 1 l
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GĖLIŲ  
labai moteriški

PRABANGI KOLEKCIJA  
Moterims

SU CITRUSINE NATA

FM 360
Charakteris: švelnus, žavus
Kvapų natos:
Galvos:  žalioji citrina, greipfruto 

žiedas
Širdies:  frezija, sausmedis, balti 

žiedai
Bazinė:  ambra, beržas

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

24,50 EUR
490,00 EUR / 1 l

SU MEDŽIO NATA

FM 320
Charakteris: romantiškas, truputį 

paslaptingas
Kvapų natos:
Galvos:  gervuogė, spanguolė
Širdies:  našlaitė, Damasko rožė, 

bijūnas
Bazinė:  pačulis, sandalmedis

Kvapusis vanduo 100 ml
Koncentracija: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR / 1 l

SU MEDŽIO NATA

FM 351
Charakteris: daugiamatis, geidulingas
Kvapų natos:
Galvos:  persikas, frezija, žaliasis 

absentas
Širdies:  rožė, vilkdalgis
Bazinė:  sandalmedis, muskusas, 

ambra

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

19,50 EUR
390,00 EUR / 1 l
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SU RYTIETIŠKA NATA

FM 353
Charakteris: svaiginančiai saldus, 

masinantis
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė
Širdies:  apelsinmedžio žiedas, 

jazminas, bulgariškoji rožė
Bazinė:  vanilė, karamelizuotas 

cukrus

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

22,00 EUR
440,00 EUR / 1 l

SU RYTIETIŠKA NATA

FM 354
Charakteris: ramus, atpalaiduojantis
Kvapų natos:
Galvos:  rožė, alpinė našlaitė, 

medvilnės žiedas
Širdies:  audinio aromatas
Bazinė:  vilkdalgis, muskusas

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

22,00 EUR
440,00 EUR / 1 l

SU RYTIETIŠKA NATA

FM 318
Charakteris: lengvas, suteikiantis 

energijos
Kvapų natos:
Galvos:  mėta, citrina
Širdies:  raudonieji pipirai, bijūnas, 

jazminas
Bazinė:  kedras, gauruotasis 

švitrūnas, cukrus

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

26,00 EUR
520,00 EUR / 1 l

GĖLIŲ  
labai moteriški

GĖLIŲ  
labai moteriški

SU VAISIŲ NATA

FM 291
Charakteris: žavus, sultingas
Kvapų natos:
Galvos:  avietė, ličiai
Širdies:  frezija, rožė
Bazinė:  pačulis, vanilė

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

19,50 EUR
390,00 EUR / 1 l

SU VAISIŲ NATA

FM 292
Charakteris: egzotiškas, gaivinantis
Kvapų natos:
Galvos: ličiai, slyva, braškė, 

kriaušė
Širdies:  našlaitė, jazminas
Bazinė:  ambra, vanilė, tikmedis

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

19,50 EUR
390,00 EUR / 1 l

SU VAISIŲ NATA

FM 367
Charakteris: stilingas, prašmatnus, išskirtinis
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, mango, Neroli 

aliejus, mandarinas, greipfrutas
Širdies:  našlaitė, apelsinmedžio žiedas
Bazinė:  ambra, muskusas, kedras, 

sandalmedis

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

30,00 EUR
600,00 EUR / 1 l
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SU MEDŽIO NATA

FM 357
Charakteris: koncentruotas, lyg pudros milteliai
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, rožiniai pipirai
Širdies:  rožė, mimoza, vilkdalgis, pačulis
Bazinė:  vanilė, sandalmedis, tongapupės

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

22,00 EUR
440,00 EUR / 1 l

MEDŽIO  
elegantiški ir stilingi

RYTIETIŠKI  
stiprūs, kerintys

ŠIPRINIAI 
viliojantys ir gundantys

SU MEDŽIO NATA

FM 363
Charakteris: hipnotizuojantis, egzotiškas
Kvapų natos:
Galvos:  šafranas, plėvėtoji viksvuolė, 

gauruotasis švitrūnas
Širdies:  agarmedis (ūdas), turkiška 

rožė, bulgariškoji rožė
Bazinė:  agarmedis (ūdas), gvajoko 

medis, pačulis

FM 364
Charakteris: drąsus, intriguojantis
Kvapų natos:
Galvos:  apelsinmedžio žiedas, 

kardamonas
Širdies:  agarmedis (ūdas), rožė, odos 

natos
Bazinė:  šafranas, vanilė, medžio natos

Kvapusis vanduo 100 ml 
Koncentracija: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR / 1 l

SU GĖLIŲ NATA 

FM 287
Charakteris: viliojantis, paslaptingas
Kvapų natos:
Galvos:  gardenija, žalumos natos
Širdies:  jazminas, migdolai
Bazinė:  Kinijos saldymedis, ambra, 

muskusas, vanilė

Kvepalai 50 ml | Koncentracija: 20%

19,50 EUR
390,00 EUR / 1 l
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MEDŽIO  
elegantiški ir stilingi

SU VAISIŲ NATA 

FM 325
Charakteris: šiuolaikiškas, suteikiantis 

energijos
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas
Širdies:  Neroli aliejus, kardamonas
Bazinė:  pačulis, kedras, absentas

Kvapusis vanduo 100 ml
Koncentracija: 16%

26,00 EUR
260,00 EUR / 1 l

SU GĖLIŲ NATA

FM 328
Charakteris: galantiškas, kupinas žavumo
Kvapų natos:
Galvos:  pipirai
Širdies:  levanda, kardamonas, 

pankolis
Bazinė:  pačulis, vanilė

Kvapusis vanduo 100 ml
Koncentracija: 16%

19,50 EUR
195,00 EUR / 1 l

RYTIETIŠKI  
stiprūs, kerintys

SU VAISIŲ NATA 

FM 333
Charakteris: vėsus, dinamiškas
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, greipfrutas, 

bergamotė
Širdies:  galbaninė ferula, našlaitė, 

muskato riešutas
Bazinė:  vetiveris, pačulis, kedras

Kvapusis vanduo 100 ml
Koncentracija: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR / 1 l

SU PRIESKONIŲ NATA

FM 336
Charakteris: solidus, išsiskiriantis iš 

minios
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, apelsinmedžio 

žiedas, levanda, anyžius
Širdies:  muskato riešutas, vandens 

lelija, slyva, cinamonas, 
kadagio uogos

Bazinė:  gauruotasis švitrūnas, 
pačulis, oda, gintaro sakai

Kvapusis vanduo 100 ml
Koncentracija: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR / 1 l

PRABANGI KOLEKCIJA 
Vyrams



31 | FEDERICO MAHORA / PURE MOTERIMS FEDERICO MAHORA / PURE MOTERIMS | 32

PURE 
MOTERIMS

Moters nepastovumas… Jos nenuspėjama esybė nuolatos ieško naujų įkvėpimų ir jaudinančių potyrių. 
Todėl sukūrėme nuostabius kvapus, kurie taps Jūsų išskirtinių potyrių šaltiniu. Ženkite koja kojon su laiku 
ir atraskite naujas, įkvepiančias kvapų natas!

PURE TŪRIO
50 ml ir 30 ml
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SU CITRUSINE NATA

PURE 702
100702 
Charakteris:  išraiškingas, kupinas aistros
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, bergamotė, 

vandens natos
Širdies:  jazminas, pelargonija, 

pakalnutė
Bazinė:  muskusas, gintaras

SU VANDENS NATA

PURE 07
100007 / 100007.02
Charakteris: subalansuotas, švelnus
Kvapų natos:
Galvos:  ananasas, bijūnas, kvapieji 

žirneliai
Širdies:  frezija, jazminas, lelija
Bazinė:  sandalmedis, kedras, 

muskusas

PURE 174
100174 
Charakteris: magiškas, kibirkščiuojantis
Kvapų natos:
Galvos:  frezija, ličiai
Širdies:  lelija, magnolija, jazminas, 

imbieras, pipirai
Bazinė:  gintaras, muskusas

PURE 439
100439 
Charakteris: moteriškas, intriguojantis
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, apelsinas, 

mėta
Širdies: jazminas, pakalnutė
Bazinė:  kedras, pačulis, samanos

PURE 701
100701 / 100701.02
Charakteris:  magnetinis, jutiminis
Kvapų natos:
Galvos:  ananasas, rabarbaras, 

obuolys
Širdies:  jazminas, pakalnutė, frezija
Bazinė:  muskusas, persikas

PURE 427
100427 / 100427.02
Charakteris: džiaugsmingas, žavingas
Kvapų natos:
Galvos:  avietės, bergamotė
Širdies:  rožė, vilkdalgis, našlaitės
Bazinė:  pačulis

PURE 433
100433 / 100433.02
Charakteris: elegantiškas, nepaisantis 

kompromisų
Kvapų natos:
Galvos:  vyšnia, juodieji serbentai, 

rožiniai pipirai
Širdies: rožė, persikas, ananasas
Bazinė:  muskusas, pačulis, 

tongapupės

PURE 437
100437 / 100437.02
Charakteris: viliojantis, pilnas saldumo
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, braškė, 

šviežios gėlės
Širdies:  persikas, osmantas, 

avietiniai makaronai
Bazinė:  kakava, gintaras, vanilė

PURE 438
100438 / 100438.02
Charakteris:  saldus, moteriškas, 

geidulingas
Kvapų natos:
Galvos:  obels žiedas, nektarinas, 

kriaušė
Širdies:  jazminas, bijūnas, 

heliotropas
Bazinė:  rudasis cukrus, ladanas, 

vanilė, muskusas

PURE 443
100443 / 100443.02
Charakteris: elegantiškas, viliojantis, 

šiltas
Kvapų natos:
Galvos:  apelsinas, bergamotė, 

juodieji serbentai
Širdies:  jazminas, apelsinų 

žiedas, kvapieji kanangai, 
pakalnutės

Bazinė:  kedras, sandalmedis, 
vanilė

GĖLIŲ  
gražūs ir moteriški

Tai didžiausia kvapų šeima, 
galite drąsiai eksperimentuoti su 
kvapais ir keisti juos priklausomai 

nuo situacijos. Romantiškas, 
pavergiantis ir jausmingas šių 
kvepalų charakteris sukurtas 

pabrėžti moteriškumą.

SU VAISIŲ NATA

PURE 10
100010 / 100010.02
Charakteris: skatinantis, saldus
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, gebenės 

lapai, čampako žiedai
Širdies:  jazminas, afrikinė 

orchidėja, rožė
Bazinė:  burnočio mediena, 

gervuogė, muskusas

PURE 17
100017 / 100017.02
Charakteris: skatinantis, saldus
Kvapų natos:
Galvos:  melionas, persikas, 

obuolys
Širdies:  frezija, lelija, mimoza, 

tuberožė, jazminas
Bazinė:  kedras, kvapieji kanangai, 

muskusas

PURE 25
100025 / 100025.02
Charakteris: harmoningas, truputį 

įžūlus
Kvapų natos:
Galvos:  žalieji obuoliai, vandens 

akcentai
Širdies:  jazminas, frezija, 

vilkdalgis, pasiflora
Bazinė:  sandalmedis, kedras, 

vanilė

PURE 180
100180 / 100180.02
Charakteris: viliojantis, besikeičiantis
Kvapų natos:
Galvos:  ličiai, avietė, rožė
Širdies:  frezija, pakalnutė, kedras
Bazinė:  vanilė, ambra, vetiveris

PURE 420
100420 
Charakteris: gundančiai saldus, 

viliojantis
Kvapų natos:
Galvos:  raudonieji vaisiai, 

mandarinas
Širdies:  pakalnutė, bijūnas
Bazinė:  pralinė saldainiai, 

gintaras, muskusas, 
karamelė

PURE 700 
100700  / 100700.02

Charakteris: moteriškas, geidulingas
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, obuolys, našlaičių 

lapai
Širdies:  bijūnas, pakalnutė
Bazinė:  kedras, muskusas, gintaras

SU ŽALIĄJA NATA

PURE 01
100001 / 100001.02
Charakteris: vėsus ir šiltas tuo pačiu 

metu
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, arbata, spanguolė
Širdies:  jazminas, bijūnas, vandens 

lelija
Bazinė:  medžio natos, pačulis

PURE 81
100081 / 100081.02
Charakteris: ekscentriškas, tačiau 

subtilus
Kvapų natos:
Galvos:  žalieji obuoliai, agurkas, 

magnolija
Širdies:  pakalnutė, rožė, našlaitė
Bazinė:  sandalmedis, ambra

SU MEDŽIO NATA

PURE 414
100414 / 100414.02
Charakteris: nepriklausomas, labai 

moteriškas
Kvapų natos:
Galvos:  kaktusas
Širdies:  rožinė frezija, jazminas, 

rožė
Bazinė:  kedras, medžio natos

PURE 428
100428 / 100428.02
Charakteris:  klasiškai moteriškas, 

viliojantis
Kvapų natos:
Galvos:  žalumos natos, jūros gaiva, 

persikas
Širdies:  lotoso žiedas, frezija, 

heliotropas
Bazinė:  muskusas, vanilė

PURE 
MOTERIMS

SU ALDEHIDŲ NATA 

PURE 21
100021 / 100021.02
Charakteris: klasikinis, šiltas ir jaukus
Kvapų natos:
Galvos:  aldehidai, kvapieji 

kanangai, apelsinmedžio 
žiedai

Širdies:  rožė, pakalnutė, vilkdalgis
Bazinė:  cibetas, ąžuolo samanos, 

sandalmedis

PURE 418
100418
Charakteris: prašmatnus, modernus, 

dinamiškas
Kvapų natos:
Galvos:  obuolys, vandens natos, 

našlaitė
Širdies:  rožė, aldehidai, gardenija
Bazinė:  muskusas, sandalmedis, 

ambra

SU RYTETIŠKA NATA

PURE 20
100020 / 100020.02
Charakteris: viliojantis, geidulingas
Kvapų natos:
Galvos:  osmantas, juodoji arbata, 

bergamotė
Širdies:  rožė, frezija, magnolija, 

orchidėja
Bazinė:  muskusas, pačulis

PURE 97
100097 
Charakteris: prabangus, aksominis
Kvapų natos:
Galvos:  frezija, pakalnutė, rožė
Širdies:  lelija, gardenija, palmė, 

narcizas
Bazinė:  juodieji serbentai, 

muskusas, ąžuolo 
samanos

PURE 132
100132 / 100132.02
Charakteris: prabangus, intensyvus
Kvapų natos:
Galvos:  imbieras, kardamonas, 

pipirai, apelsinas
Širdies:  tuberožė, kokosas, 

gardenija, bijūnas
Bazinė:  ambra, muskusas

PURE 183
100183 / 100183.02
Charakteris: aštrus, stiprus
Kvapų natos:
Galvos:  spanguolė, rožiniai pipirai, 

tamarindas
Širdies:  juodoji našlaitė, kakava, 

rožė, eleboras
Bazinė:  pačulis, vanilė, masojų 

medis

PURE 239
100239/ 100239.02
Charakteris: energingas, intensyvus
Kvapų natos:
Galvos:  kardamonas, rožiniai 

pipirai, mandarinas
Širdies:  vilkdalgis, miško varpeliai, 

Ceilono arbata
Bazinė:  kedras, vetiveris, 

muskusas

PURE 434
100434 
Charakteris: įžūlus, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos:  apelsinas, greipfrutas, 

saldymedis
Širdies:  rožė, apelsino žiedas, 

pakalnutė, vilkdalgis
Bazinė:  sandalmedis, vanilė, 

muskusas

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

15,00 EUR
300,00 EUR / 1 l

Talpa: 30 ml

10,00 EUR
333,33 EUR / 1 l

Kalbėjimas - sidabras, tylėjimas... tai kvapas.
Kvepalai perteikia daugiau nei tūkstančiai žodžių.

Ką norėtumėte, kad jie pasakyti apie Jus?

Kvepalus galite užsakyti 30 arbar 50 ml tūrio
Pvz.: PURE 25 | 50 ml kodas: 100025 | 30 ml kodas: 100025.02
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SU VAISIŲ NATA

PURE 98
100098 / 100098.02
Charakteris: šviežias, subtilus
Kvapų natos:
Galvos:  juodieji serbentai, 

bergamotė, citrina
Širdies:  jazminas, pakalnutė, rožė
Bazinė:  sandalmedis, kedras, 

gintaras

PURE 237
100237/ 100237.02
Charakteris: provokuojantis, 

koketiškas
Kvapų natos:
Galvos:  egzotiniai vaisiai, juodieji 

serbentai
Širdies:  bijūnas, jazminas, slyva
Bazinė:  vanilė, muskusas, ambra

PURE 413
100413 / 100413.02
Charakteris: kupinas saldumo, truputį 
Kvapų natos:
Galvos:  juodieji serbentai, kriaušė
Širdies:  vilkdalgis, jazminas, 

apelsinmedžio žiedas
Bazinė:  šokoladiniai saldainiai, 

pačulis, vanilė

PURE 426
100426 / 100426.02
Charakteris:  drąsus, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, Neroli aliejus
Širdies:  apelsino žiedas, avietė, 

jazminas
Bazinė:  pačulis, vanilė, kašmyro 

medis

PURE 431 
100431 / 100431.02
Charakteris:  įžūlus, jausmingas, 

intriguojantis
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, obuolys
Širdies:  jazminas, pakalnutė
Bazinė:  tongapupės, muskusas

PURE 436
100436 / 100436.02
Charakteris:  kerintis, maištingas
Kvapų natos:
Galvos:  kokosas, lazdyno riešutai, 

pakalnutė
Širdies:  apelsino žiedas, rožė
Bazinė:  kašmyro medis, vanilė, 

gintaras

PURE 440
100440 / 100440.02
Charakteris: prabangus, jausmingas, 

įsimintinas
Kvapų natos:
Galvos:  juodieji serbentai, 

lazdyno riešutai, persikas, 
rabarbaras

Širdies:  vilkdalgis, apelsinų žiedas, 
karamelė, kokosų riešutai

Bazinė:  vanilė, pačulis, muskusas

SU MEDŽIO NATA

PURE 26
100026
Charakteris: sušildantis, jaukus
Kvapų natos:
Galvos:  gvajava, avietė, 

bergamotė, kokosas
Širdies:  vandens lelija, rožė, 

paprika, magnolija
Bazinė:  sandalmedis, vanilė, kava, 

karamėlė

RYTIETIŠKI 
stiprūs, kerintys

Tolimųjų Rytų šalis primenantys 
kvapai priverčia prisiminti 

egzotiškas keliones, paslaptingas 
vietas ir intriguojančias situacijas. 

Idealus pasirinkimas drąsioms ir 
aistringoms moterims.

SU GĖLIŲ NATA 

PURE 09
100009
Charakteris: giliai įstringantis į atmintį, 

magiškas
Kvapų natos:
Galvos:  našlaitė, kardamonas, žalieji 

vaisiai
Širdies:  migdolai, jazminas
Bazinė:  vanilė, muskusas

PURE 101
100101 
Charakteris: įmantrus, neužmirštamas
Kvapų natos:
Galvos:  apelsinmedžio žiedas, 

kriaušė
Širdies:  imbieras, smilkalai
Bazinė:  sandalmedis, vanilė, medus, 

muskusas

PURE 257
100257 / 100257.02
Charakteris: prašmatnus, stebinantis
Kvapų natos:
Galvos:  rožė, sausmedis, 

mandarinas
Širdies:  saulutė, jazminas
Bazinė:  muskusas, pačulis

PURE 423
100423
Charakteris: prašmatnus, jausmingas, 

nuotaikingas
Kvapų natos:
Galvos:  kriaušė, nektarinas, 

mandarinas, bergamotė
Širdies:  vilkdalgis, frezija, jazminas, 

afrikinio apelsino žiedai
Bazinė:  vanilė, tongapupės, 

heliotropas, kedras

PURE 430
100430 
Charakteris:  rafinuotas, žavingas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, nektarinas, 

obels žiedas
Širdies:  tuberožė, kvapieji kanangai
Bazinė:  vetiveris, vanilė, muskusas

SU PRIESKONIŲ NATA

PURE 24
100024 / 100024.02
Charakteris: egzotiškas, stipriai 

pikantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, kmynai, 

prieskoniniai gvazdikai
Širdies:  mango, heliotropas, 

kardamonas, kvapieji 
kanangai

Bazinė:  muskusas, vanilė, ambra

PURE 173
100173 
Charakteris: svajingas, romantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  anyžius, saldymedis
Širdies:  Jacaranda medis, kartieji 

migdolai
Bazinė:  sandalmedis, muskusas, 

samanos

PURE 177
100177 / 100177.02
Charakteris: geidulingas, šiltas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, lauro lapai, 

rožiniai pipirai
Širdies:  šafranas, apelsinmedžio 

žiedas
Bazinė:  smilkalai, vanilė, sandalmedis

SU AMBROS NATA

PURE 32
100032 / 100032.02
Charakteris: žavus, dviprasmiškas
Kvapų natos:
Galvos:  melionas, kokosas, 

mandarinas, cukrinė vata
Širdies:  gervuogė, mango, slyva, 

medus
Bazinė:  vanilė, šokoladas, toffi

PURE 429
100429 / 100429.02
Charakteris:  ekspresyvus, nepriklausomas
Kvapų natos:
Galvos:  didysis greipfrutas (pomelo), 

juodieji serbentai
Širdies:  rožė, vilkdalgis, šafranas
Bazinė:  zomša, saldžioji ambra, 

muskusas

PURE 
MOTERIMS

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

15,00 EUR
300,00 EUR / 1 l

Talpa: 30 ml

10,00 EUR
333,33 EUR / 1 l

Kvepalus galite užsakyti 30 arbar 50 ml tūrio
Pvz.: PURE 436 | 50 ml kodas: 100436 | 30 ml kodas: 100436.02
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PURE 435
100435 
Charakteris:  spindintis, žavingas, 

sodrus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, kriaušė, 

citrina, greipfrutas
Širdies:  juodieji serbentai, frezija, 

rožė
Bazinė:  kedras, samanos, muskusas

SU CITRINOS NATA

PURE 33
100033 / 100033.02
Charakteris: gaivinantis, džiugus
Kvapų natos:
Galvos:  mango, Sicilijos citrina, 

obuolys
Širdies:  jazminas, bambukas, 

baltos rožės
Bazinė:  kedras, ambra

SU VAISIŲ NATA 

PURE 419
100419 / 100419.02
Charakteris: optimistiškas, 

neįpareigojantis
Kvapų natos:
Galvos:  citrusiniai vaisiai, 

greipfrutas, bergamotė, 
vandens natos, calone, 
melionas, persikas

Širdies:  medžio natos, jazminas, 
pakalnutė

Bazinė:  muskusas, ambra

CITRUSINIAI 
džiaugsmingi ir 

energizuojantys
Mėgstate bendrauti, esate 

linksmos ir energingos? Vertinate 
laisvę, atsipalaidavimą ir patogumą 

bet kokioje situacijoje? Citrusiniai 
kvapai suteiks Jums energijos, 

pabrėš temperamentą ir užtikrins 
gerą nuotaiką.

SU MANDARINO NATA

PURE 23
100023 / 100023.02
Charakteris: aistringas, su saldžia nata
Kvapų natos:
Galvos:  pakalnutė, raudonas 

apelsinas
Širdies:  mandarinas, jazminas, rožė
Bazinė:  vanilė, sandalmedis, baltas 

muskusas

SU APELSINO NATA

PURE 06
100006 / 100006.02
Charakteris: nepaprastai lengvas, 

santūrus
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, bergamotė, mėta
Širdies:  apelsinas, žalioji arbata
Bazinė:  ąžuolo samanos, ambra

SU MEDŽIO NATA

PURE 18
100018 / 100018.02
Charakteris: spinduliuojantis, 

patrauklus
Kvapų natos:
Galvos:  apelsinas, apelsinmedžio 

žiedas
Širdies:  rožė, jazminas, kvapieji 

kanangai
Bazinė:  baltas muskusas, 

vetiveris, tongapupės, 
vanilė

SU GĖLIŲ NATA 

PURE 421
100421
Charakteris:  neabejotinai moteriškas, 

aštrus
Kvapų natos:
Galvos:  greipfrutas, persikas, 

žalieji lapai
Širdies:  rožė, apelsinmedžio 

žiedas, tuberožė, bijūnas, 
vilkdalgis

Bazinė:  pačulis, ambra, vanilė, 
muskusas

PURE 432
100432 / 100432.02
Charakteris:  puošnus, kupinas 

elegancijos
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, bergamotė, 

žalumos natos
Širdies:  rožė, jazminas
Bazinė:  medžio ir muskuso natos

ŠIPRINIAI 
viliojantys ir gundantys
Šiprinių šeimos kvapai primena 

prabangų šilkinį šalį, elegantiškas 
pirštinaites. Tinka stiprioms 

asmenybėms, intriguojančioms ir 
aistringoms moterims. Šipro nata 

suteiks Jums drąsos.

MEDŽIO  
elegantiški ir stilingi
Jausminga, paslaptinga, išsiskirianti ir 
elegantiška... šiais žodžiais apibrėžiama medžio 
kvapų šeima. Šie būdvardžiai tinka ir juos 
pasirenkančių moterų charakteriui: pasitikinčioms 
savimi ir mėgstančioms būti dėmesio centre.

PURE 
MOTERIMS

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

15,00 EUR
300,00 EUR / 1 l

Talpa: 30 ml

10,00 EUR
333,33 EUR / 1 l

SU VAISIŲ NATA

PURE 05
100005 
Charakteris: intriguojantis, šiuolaikiškas
Kvapų natos:
Galvos:  frezija, gardenija
Širdies:  sandalmedis, rožė, 

kalendra
Bazinė:  vetiveris, pačulis

PURE 34
100034 / 100034.02
Charakteris: laisvas, džiugus
Kvapų natos:
Galvos:  vilkdalgis, ananasas, 

hiacintai, rožiniai pipirai
Širdies:  jazminas, citrina
Bazinė:  vanilė, vetiveris, muskusas

PURE 80
100080 / 100080.02
Charakteris: stebinantis, gundantis
Kvapų natos:
Galvos:  braškių šerbetas, vyšnia, 

ananasas
Širdies:  karamelizuoti kukurūzų 

spragėsiai, našlaitė, rožė
Bazinė:  muskusas, ambra, pačulis

SU PRIESKONIŲ NATA   

PURE 703
100703  / 100703.02
Charakteris: gaivus, lengvas, 

džiaugsmingas
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, juodieji serbentai, 

spanguolė, arbatos lapai
Širdies:  vandens lelija, rožė, baltasis 

bijūnas
Bazinė:  vanilė, pačulis, muskusas

Kvepalus galite užsakyti 30 arbar 50 ml tūrio
Pvz.: PURE 18 | 50 ml kodas: 100018 | 30 ml kodas: 100018.02

SU GĖLIŲ NATA 

PURE 241
100241/ 100241.02
Charakteris: viliojantis, nesuvaržytas, 

kupinas žavumo
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė
Širdies:  kvapieji kanangai, 

Kasablankos lelija, 
apelsinmedžio žiedai

Bazinė:  sandalmedis, gintaro 
sakai, vanilė
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PURE 
VYRAMS

Atsikratykite tradicinių rėmų ir išreikškite save visai kitaip. Specialiai Jums sukūrėme naujus, 
pavergiančius kvapus. Tai dar nematytos, gaivios kompozicijos, kurios pabrėš Tavo individualumą. 
Išbandykite tai patys!

PURE TŪRIO
50 ml ir 30 ml



41 | FEDERICO MAHORA / PURE VYRAMS FEDERICO MAHORA / PURE VYRAMS | 42

PURE 
VYRAMS

Tinkamai išsirinktas kvapas tai kiekvieno vyro vizitinė kortelė: apibrėžia jo ego, pabrėžia temperamentą 
ir nusako asmenybę. Svarbus kaip gero kirpimo kostiumas. Todėl rinkitės jums tinkamiausius kvepalus. 
Kvepalai, kurie kvepia sėkme.

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

15,00 EUR
300,00 EUR / 1 l

Talpa: 30 ml

10,00 EUR
333,33 EUR / 1 l

SU GĖLIŲ NATA

PURE 52
100052 / 100052.02
Charakteris: įsimenantis, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos:  obuolys, bergamotė, 

mėta
Širdies:  jazminas, pelargonija, 

levanda
Bazinė:  cinamonas, prieskoniniai 

gvazdikai, muskusas

PURE 465
100465 / 100465.02
Charakteris: įtaigus, aromatingas
Kvapų natos:
Galvos:  kardamonas, bergamotė, 

citrina, mėta, apelsinas
Širdies:  šalavijas, levanda, 

apelsinmedžio žiedas, 
tongapupės, apelsinų 
eterinis aliejus

Bazinė:  sandalmedis, vanilė, 
ambra, muskusas

RYTIETIŠKI 
stiprūs, kerintys

Ypatingai intensyvūs, stiprūs, 
provokuojantys, skatinantys 

vaizduotę. Idealūs niūrią rudens 
ar žiemos dieną bei išskirtinėms 

progoms. Tai kvapai savimi 
pasitikinčiam vyrui.

SU PRIESKONIŲ NATA 

PURE 224
100224 / 100224.02
Charakteris: saldus, viliojantis
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, greipfrutas, 

žolė
Širdies:  šafranas, našlaitė, 

jazminas, muskato riešutai
Bazinė:  švendrių cukrus, vanilė, 

ambra

PURE 466
100466 
Charakteris: seksualus, intriguojantis, 

miglotas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, bazilikas, 

levanda, apelsinas, citrina
Širdies:  obels žiedas, heliotropas, 

vandens natos, arbūzas, 
gvazdikas

Bazinė:  muskusas, kedras, 
tongapupės, sandalmedis, 
pačulis, gvajako medis

PURE 468
100468
Charakteris: apsisprendęs, subrendęs, 

viliojantis
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, cinamonas, 

ananasas
Širdies:  kedras, pačulis, 

tongapupės
Bazinė:  ambra, muskusas, gvajako 

medis

VANDENS 
šalti ir įkvepiantys

Įkvėpti gaivaus brizo, atostogų 
nuotykių, vasariško lietaus. 

Paprasti, modernūs, džiaugsmingi 
ir neįpareigojantys. Puikiai tinka 

situacijoms, kuriose galite sau 
leisti daugiau laisvės.

SU ŽALIĄJA NATA 

PURE 463
100463 / 100463.02
Charakteris: verslo, bet neįprastas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, kardamonas, 

japoniškas citrinmedis
Širdies:  rozmarinas, jūros vandens 

akordas, pelargonija
Bazinė:  kedras, vetiveris, ąžuolo 

samanos

SU AMBROS NATA

PURE 64
100064 / 100064.02
Charakteris: skoningas ir aistringas
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, kedras, 

anyžiai
Širdies:  rozmarinas, alyvmedžio 

žiedai
Bazinė:  muskusas, gvajoko 

medis, tongapupės

SU MEDŽIO NATA

PURE 470
100470 
Charakteris: modernus, 

charizmatiškas
Kvapų natos:
Galvos:  šafranas, levanda
Širdies:  našlaitės lapai, medus, 

slyva
Bazinė:  kedras, pačulis, 

tongapupės

PURE 471
100471 / 100471.02
Charakteris: paslaptingas, 

ekstravagantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, apelsinas
Širdies:  cinamonas, tabakas, 

gvazdikas
Bazinė:  pačulis, tongapupės, 

mira

PURE 475
100475 / 100475.02
Charakteris: šiltas, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, mandarinas, 

citrina, kardamonas
Širdies:  levanda, jazminas, 

ciklamenas
Bazinė:  kedras, muskusas, 

pačulis, tongapupės

Kvepalus galite užsakyti 30 arbar 50 ml tūrio
Pvz.: PURE 463 | 50 ml kodas: 100463 | 30 ml kodas: 100463.02
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PURE 460
100460 
Charakteris: gaivus, nesenstantis, 

nevaržomas
Kvapų natos:
Galvos:  citrina, obuolys, bazilikas, 

bergamotė, gvazdikas
Širdies:  rožė, pipiras, jazminas, 

kardamonas, muskato 
riešutas, pakalnutė

Bazinė:  kedras, muskusas, vanilė

PURE 462
100462 
Charakteris: balansuojantis tarp 

prabangos ir minimalizmo
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, citrina, jūros 

natos
Širdies:  apelsinmedžio žiedas, 

cinamonas, ąžuolo 
samanos

Bazinė:  kašmyro medis, pačulis, 
ambra, muskusas

PURE 474
100474 
Charakteris: nepriklausomas, 

patrauklus
Kvapų natos:
Galvos:  mėta, citrina
Širdies:  kardamonas, pelargonija, 

jūros natos
Bazinė:  kedras, muskusas, pačulis, 

sandalmedis

MEDŽIO  
rafinuoti ir visados madingi

Nuotaikingi, apgaubti paslapties 
šydu, šilti ir kilnūs medžio kvapai 

suteikia pasitikėjimo savo jėgomis. 
Išsiskiria dervos, miško aromatu. 

Kompozicijos elegantiškiems 
vyrams.

SU VAISIŲ NATA 

PURE 55
100055 
Charakteris: lengvas, tačiau 

elegantiškas
Kvapų natos:
Galvos:  kalendra, obuolys
Širdies:  smilkalai, Sičuano pipirai
Bazinė:  vanilė, medžio natos

PURE 472
100472 
Charakteris: išraiškingas, prabangus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, juodieji 

serbentai, žalioji citrina
Širdies:  obuolys, ananasas, 

rozmarinas, kvapiųjų 
kanarių derva

Bazinė:  muskusas, pačulis, kedras

SU VANDENS NATA 

PURE 457
100457 / 100457.02
Charakteris: gaivus, minimalistinis
Kvapų natos:
Galvos:  greipfrutas, mandarinas, 

vandens natos
Širdies: jazminas, laura lapai
Bazinė:  ambra, pačulis, ąžuolo 

samanos

FOUGERE 
viliojančiai vyriški

Sukurti vyrams, kurie vertina 
klasiką ir yra prisirišę prie 

tradicinių vyriškumo kanonų. 
Tai kompozicijos, kurios puikiai 

pabrėžia profesionalumą ir 
subrendusių vyrų stilių.

SU PAPARČIO NATA

PURE 43
100043
Charakteris: suteikiantis energijos, 

pritraukiantis dėmesį
Kvapų natos:
Galvos:  mandarinas, kumquat, 

rožiniai pipirai
Širdies:  kalendra, frezija, 

kardamonas
Bazinė:  odos natos, jacaranda 

medis

PURE 135
100135 / 100135.02
Charakteris: stebinantis, intensyvus
Kvapų natos:
Galvos:  kartusis apelsinas, 

mandarinas
Širdies:  santolinas, jūrinis andras
Bazinė:  ambra, medžio natos

SU LEVANDOS NATA 

PURE 54
100054 / 100054.02
Charakteris: dviprasmis, gaivus
Kvapų natos:
Galvos:  mėta, bergamotė, romas
Širdies:  kedras, šalavijas, levanda
Bazinė:  ąžuolo samanos, 

vetiveris, zomša

PURE 464
100464
Charakteris: laisvalaikio, neįkyrus, 

gaivus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, citrina, 

levanda, melionas, 
ananasų lapai

Širdies:  kadagys, frezija, kalendra
Bazinė:  sandalmedis, ąžuolo 

samanos, muskusas, 
kedras

 

 ŠIPRINIAI 
aistringi, pritraukiantys 

dėmesį
Šioje šeimoje dominuoja drąsūs, 

ryžtingi, stilingi ir elegantiški 
kvapai. Jų išraiškingas ir gaivus 
aromatas ilgai išlieka atmintyje.

SU MEDŽIO NATA 

PURE 56
100056 
Charakteris: įkaitina aistras, 

energingas
Kvapų natos:
Galvos:  greipfrutas, levanda, 

muskato riešuto žiedai, 
sausmedis

Širdies:  avietė, heliotropas, 
gvazdikas

Bazinė:  kedras, sakai, kadagys

PURE 
VYRAMS

KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

15,00 EUR
300,00 EUR / 1 l

Talpa: 30 ml

10,00 EUR
333,33 EUR / 1 l

SU VETIVERIO NATA

PURE 477
100477 
Charakteris: viliojantis, veikia kaip 

afrodiziakas
Kvapų natos:
Galvos:  pipiras, bergamotė, 

kvapiųjų kanarių (elemi) 
sakai 

Širdies:  sausa mediena, 
gauruotasis švitrūnas

Bazinės:  muskusas, vetiveris, 
gvajako medis

SU CITRUSINE NATA

PURE 461
100461 
Charakteris: energingas, gaivinantis, 

žvalus
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, mandarinas, 

žalioji citrina, gebenės 
lapai, rožinis greipfrutas

Širdies:  muskato riešutas, 
levanda, šalavijas

Bazinė:  muskusas, kedras, 
sandalmedis, pačulis

SU MANDARINO NATA

PURE 134
100134 / 100134.02

Charakteris: gaivinantis, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos: kartusis apelsinas, citrina, 

bergamotė
Širdies:  rozmarinas, jūrinis andras, 

našlaitė
Bazinė:  pačulis, kedras, ambra

PURE 452
100452 / 100452.02
Charakteris: stipriai gaivinantis, 

kibirkščiuojantis
Kvapų natos:
Galvos:  aldehidai, mėta, citrusiniai 

vaisiai, vandens natos
Širdies:  Neroli aliejus, kedras, 

pipirai, kiparisas
Bazinė:  tongapupės, vanilė, 

vetiveris

CITRUSINIAI 
gaivūs ir žadinantys

Lengvi, stipriai gaivinantys ir 
energizuojantys, kvapai sukurti 
su mintimi apie visados jaunus 

ir mylinčius gyvenimą vyrus. 
Suteikia atsipalaidavimo jausmą, 

bet kartu skatina veikti.

SU CITRINOS NATA

PURE 57
100057 
Charakteris: labai saulėtas, 

profesionalus
Kvapų natos:
Galvos:  slyva, obuolys, 

bergamotė
Širdies:  cinamonas, rožiniai pipirai
Bazinė:  vanilė, Jamaikos romas

SU APELSINO NATA

PURE 93
100093 / 100093.02
Charakteris: šiuolaikiškas, gyvas
Kvapų natos:
Galvos:  ananasas, rozmarinas, 

bergamotė
Širdies:  ciklamenas, levanda, 

jazminas, imbieras
Bazinė:  ąžuolo samanos, gebenė

SU VANDENS NATA

PURE 467
100467
Charakteris: padaužiškas, lengvas ir 

nepagaunamas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, mandarinas, 

pipirmėtė
Širdies:  jūros natos, imbieras, 

kardamonas, levanda
Bazinė:  gauruotasis švitrūnas, 

kedras, ambra, muskusas

PURE 473
100473 
Charakteris: gaivus, kilmingas, 

maištingas
Kvapų natos:
Galvos:  bergamotė, rožiniai pipirai
Širdies:  gintaras, levanda
Bazinė:  pačulis, vetiverijos, sausa 

mediena

Kvepalus galite užsakyti 30 arbar 50 ml tūrio
Pvz.: PURE 134 | 50 ml kodas: 100134 | 30 ml kodas: 100134.02
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PHEROMONE 

PHEROMONE Feromonų galia – sustiprina patrauklumą, sutelkia dėmesį į Jus. Poroje su puikiais kvepalais garantuoja, 
kad išsiskirsite iš minios. Susipažinkite su jausmingais PHEROMONE kvapais ir tapkite viliojimo 
meistru! Kvepalai siūlomi dviejų skirtingų talpų buteliukuose – 50 ml ir 30 ml – galite juos visados 
turėti su savimi Jums svarbiausią akimirką.

TŪRIO
50 ml ir 30 ml
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KVEPALAI
Koncentracija: 20% | Talpa: 50 ml

15,80 EUR
316,00 EUR / 1 l

Talpa: 30 ml

13,50 EUR
450,00 EUR / 1 l

Ieškai tobulo stiliaus akcento idealiam pasimatymui? RINKIS PHEROMONE!
Būk įsimintinas! Šių kvepalų dėka niekas nepraeis pro Tave abejingai!
Feromonai tai bekvapė medžiaga, kuri sustiprina stimuliuojantį kvepalų poveikį. Feromonai tai slaptas 
ginklas, kuris prideda patrauklumo ir pasitikėjimo savimi. Dar niekados viliojimas nebuvo toks paprastas!

PATRAUKLUMAS 
97

120097
120097.02

413
120413

120413.02

 VILIOJIMAS
52
120052
120052.02

473
120473
120473.02

 SĖKMĖ
64
120064
120064.02

134
120134
120134.02

SĖKMĖ   
33

120033
120033.02

81
120081

120081.02

98
120098

120098.02

436
120436

120436.02

FLIRTAS   
05

120005
10

120010
18

120018 
120018.02

20
120020 

120020.02

23
120023

101
120101

Moterims Vyrams

PHEROMONE

Kvepalus galite užsakyti 30 arbar 50 ml tūrio
Pvz.: PHEROMONE 473 | 50 ml kodas: 120473 | 30 ml kodas: 120473.02
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Kvapas, kuris išlieka. Malonumas, kuris neapleidžia. Kvepalai INTENSE garantuoja intensyvius potyrius, 
kurie stiprėja su kiekviena valanda. Džiugins Jus neįtikėtinai ilgą laiką, nes jų koncentracija siekia net iki 
30%. Šiuos kvepalus siūlome ir mažesnėse 30 ml talpose, todėl galite juos visados turėti po ranka.INTENSE

INTENSE 

Odekolonas (3-5%)

Tualetinis vanduo (iki 16%)

Kvapusis vanduo (16%)

Kvepalai (20%)

INTENSE (24-30%)

TŪRIO
50 ml ir 30 ml
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KVEPALAI
Talpa: 50 ml

17,70 EUR
354,00 EUR / 1 l

Talpa: 30 ml

16,00 EUR
533,33 EUR / 1 l

SU MANDARINO NATA 

INTENSE 23
110023 / 110023 .02
Romantiškai džiaugsmingi

ŠIPRINIAI 
SU VAISIŲ NATA 

INTENSE 05
110005 / 110005.02 
Pažadina jausmus

SU MEDŽIO NATA 

INTENSE 18
110018 / 110018.02
Švelni provokacija

RYTIETIŠKI 
SU GĖLIŲ NATA 

INTENSE 436
110436 / 110436.02
Suteikia pasitikėjimo savimi

SU VAISIŲ NATA 

INTENSE 98
110098
Elegantiškumas versle

INTENSE 413
110413 / 110413.02
Laisvės kvapas

SU ŽALIĄJA NATA

INTENSE 81
110081 
Gaivu ir švelnu

SU ALDEHIDŲ NATA 

INTENSE 21
110021 
Klasika  

CITRUSINIAI 
SU CITRINOS NATA

INTENSE 33
110033 / 110033.02 
Gaivinantys ir energizuojantys

Ieškai ilgai išsilaikančio kvapo...  labai ilgai išsilaikančio... 
RINKIS INTENSE!
Džiaukis mėgstamiausiu kvapu neįtikėtinai ilgai! Kvepalų koncentracija net iki 30%!

GĖLIŲ  
SU VAISIŲ NATA 

INTENSE 17
110017 
Viliojimo galia

INTENSE 25
110025 
Kerinti kompozicija

SU RYTETIŠKA NATA 

INTENSE 20
110020 / 110020.02
Aistros eksplozija

INTENSE 97
110097 / 110097.02
Visada aktualūs

MOTERIMS 
Koncentracija: 30% 

VYRAMS 
Koncentracija: 24% 

INTENSE

FOUGERE 
SU LEVANDOS NATA

INTENSE 473
110473 / 110473.02
Maištininko siela 

RYTIETIŠKI 
SU GĖLIŲ NATA 

INTENSE 52
110052 / 110052 .02
XXI amžiaus vyro etalonas

SU AMBROS NATA

INTENSE 64
110064  
Elegantiškumo galia

Kvepalus galite užsakyti 30 arbar 50 ml tūrio
Pvz.: INTENSE 33 | 50 ml kodas: 110033 | 30 ml kodas: 110033.02

CITRUSINIAI 
SU MANDARINO NATA 

INTENSE 134
110134 
Lengvumo esencija
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KVEPALŲ PURŠKIKLIS  | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Jūsų mylimiausi kvepalai visados su Jumis, net tolimiausioje kelionėje. 
Patogu ir klasiška. Išsukamas purškiklis su stikliniu flakonėliu užtikrina 
saugų transportavimą. Elegantiškas matinio aliuminio korpusas.

Aukštis: 9,5 cm

920088 | juodas 

5,20 EUR

KVEPALŲ PURŠKIKLIS 



JŪSŲ 
POREIKIUS 
ATITINKANTI 
PRIEŽIŪRA
Stresas, oro užterštumas ir kintančios klimato 
sąlygos lemia, kad oda reikalauja ypatingo 
dėmesio. Dėl greito gyvenimo tempo dažnai 
pamirštame ja tinkamai pasirūpinti. Sukūrėme 
kosmetikos priemones, kurių kruopščiai 
išrinkti ir koncentruoti aktyvieji komponentai 
kiekvieną dieną maitins ir regeneruos Jūsų 
odą. Puoselėjama oda atgaus švytėjimą ir 
sveiką išvaizdą lyg po geriausių SPA procedūrų. 
Platus produktų asortimentas užtikrina 
kompleksišką priežiūrą, teigiamai veikia kūną 
bei dovanoja Jums malonias akimirkas.
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COMPLETE CARE linija - tai aukščiausios kokybės kasdien naudojami produktai, kurių negali pristigti 
Jūsų namuose. Platus asortimentas ir efektyvumas garantuoja, kad pamilsite juos nuo pat pirmo 
bandymo. Dabar papildėme COMPLETE CARE liniją naujais, fantastiškais produktais. Tarp jų yra 
specializuotos dantų pastos: balinamoji (59 psl.), mažinanti jautrumą (59 psl.) bei stiprinanti dantenas 
(60 psl.), taip pat Švelnaus mėtų skonio burnos skalavimo skystis (60 psl.), pasižymintis skaidria formule 
be sintetinių dažiklių. Glotninamasis rankų šveitiklis bei Maitinamasis rankų kremas (66 psl.) pavers 
delnus Jūsų gražiausia vizitine kortele. Plaukų grožiu ir sveikata puikiai pasirūpins naujieji šampūnai: 

ploniems ir purumą praradusiems plaukams (63 psl.), sausiems ir pažeistiems plaukams (63 psl.), 
dažytiems plaukams (65 psl.), o taip pat šampūnas vyrams (65 psl.) ir kondicionierius sausiems 
ir pažeistiems plaukams (63 psl.). Enziminis veido šveitiklis iš ALOE VERA (68 psl.) linijos švelniai 
šalina negyvas epidermio ląsteles ir kruopščiai valo odą, gerina jos būklę. Nepaprastai turtinga 
Revitalizuojančios veido kaukės (68 psl.) formulė puikiai pasirūpins visų tipų oda. Tikrą palaimą 
sudirgusiai odai dovanoja Vėsinantis gelis po saulės vonių (69 psl.) su vertingosiomis alavijo 
minkštimo sultimis.

12 FANTASTIŠKŲ 
NAUJŲ PRODUKTŲ

3 INOVACINIŲ
NAUJIENŲ

NAUJIENOS 

COMPLETE CARE I ALOE VERA



 1

 1
 2

 2
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Siekdami pasirūpinti Jūsų švytinčia šypsena sukūrėme specializuotus kasdieninės burnos higienos 
produktus. Puikiai suderintos veikliosios medžiagos užtikrina gražius, baltus dantis ir sveikas dantenas.

NATŪRALIAI BALTI DANTYS JAU 
PO DVIEJŲ SAVAIČIŲ NAUDOJIMO

EFEKTYVIAI MAŽINA DISKOMFORTO JAUSMĄ 
VALGANT KARŠTUS AR ŠALTUS PATIEKALUS

JAUTRUMĄ MAŽINANTI DANTŲ PASTA
SENSITIVE TOOTHPASTE 

Jaučiate diskomfortą valgymo metu ar gerdami? Su jautrumą 
mažinančia dantų pasta COMPLETE CARE efektyviai 
atsikratysite diskomforto susijusio su susilpnėjusiu dantų emaliu.
Tai puikus jautrių dantų ir dantenų problemos sprendimo būdas. 
Speciali veikliųjų medžiagų kombinacija efektyviai mažina 
diskomforto pojūčius valgant karštus ar šaltus patiekalus. 
Švelni pastos formulė saugo jautrius dantis ir padeda sustiprinti 
dantenas.

 `  efektyviai mažina diskomforto pojūčius valgant karštus 
ar šaltus patiekalus

 `  švelni pastos formulė saugo jautrius dantis ir padeda 
sustiprinti dantenas

 `  produktas skirtas suaugusiems

75 ml | 501006

5,60 EUR
74,67 EUR / 1 l

BALINAMOJI DANTŲ PASTA
WHITENING TOOTHPASTE

Žavėkite gražia ir spindinčia šypsena. Dėl tobulai suderintų 
aktyviųjų medžiagų pasta jau po dviejų savaičių naudojimo 
garantuoja pastebimą natūraliai baltų dantų efektą. Sudėtyje 
esantis natrio fluoridas efektyviai mineralizuoja dantų emalį, 
stiprina ir mažina ėduonies pavojų.

 `  šalina dėmes, atsiradusias dėl tam tikrų produktų 
vartojimo - pvz. kavos ar arbatos, taip pat rūkymo

 `  turtinga sudėtis su, pvz. natrio fluoridu, kuris efektyviai 
mineralizuoja dantų emalį, stiprina ir mažina ėduonies 
pavojų.

 `  baltesni dantys po vos dviejų savaičių 
 `  produktas skirtas suaugusiems

75 ml | 501008

5,60 EUR
74,67 EUR / 1 l

COMPLETE CARE 

NAUJIENOS
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ŠVELNAUS MĖTŲ SKONIO BURNOS 
SKALAVIMO SKYSTIS
MILD MINT MOUTHWASH

Specializuota skysčio formulė puikiai papildo kasdieninę dantų 
ir dantenų priežiūrą. Efektyviai pasiekia vietas, kurių neišvalo 
dantų šepetėlis, padeda palaikyti tinkamą burnos higieną. 
Švelnus mėtinis skonis užtikrina švaros pojūtį ir ilgalaikį gaivų 
kvapą. Burnos skalavimo skysčio sudėtyje nėra sintetinių 
dažiklių.

 `  kruopščiai subalansuota formulė be alkoholio apsaugo 
dantų emalį nuo apnašų kaupimosi – vienos pagrindinių 
ėduonies, parodontozės ir dantų akmenų susidarymo 
priežasčių

 `  užtikrina ilgalaikį gaivų burnos kvapą
 `  be alkoholio
 `  produktas skirtas suaugusiems

500 ml | 501009

7,00 EUR
14,00 EUR / 1 l

NAUJIENOS

COMPLETE CARE 

3 IN 1 TRIGUBA NAUDA STIPRIOMS 
DANTENOMS: RAMINA, REGENERUOJA, SAUGO

UNIKALI, SKAIDRI KONSISTENCIJA 
BE SINTETINIŲ DAŽIKLIŲ IR ALKOHOLIO

DANTENAS STIPRINANTI DANTŲ PASTA
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Specializuota, geriausių ekspertų sukurta formulė užtikrina 
kompleksišką pagalbą asmenims, kurie susiduria su jautrių 
dantenų problema ir užtikrina efektyvią periodontito 
prevenciją. Išskirtinė veikliųjų medžiagų kombinacija užtikrina 
trejopą poveikį: ramina sudirgusias dantenas, regeneruoja 
jas, suteikdama komforto jausmą ir saugo dantenas nuo 
mikropažeidimų. Švelni formulė puikiai valo dantis ir apsaugo 
nuo apnašų kaupimosi.

 `  trejopas poveikis: ramina sudirgusias dantenas, 
regeneruoja ir saugo nuo mikropažeidimų

 `  užtikrina efektyvią periodontito prevenciją
 `  produktas skirtas suaugusiems

75 ml | 501007

5,60 EUR
74,67 EUR / 1 l

Sveikos dantenos, spindinti, sniego baltumo šypsena ir gaivus burnos kvapas... Efektyvūs COMPLETE 
CARE produktai kompleksiškai rūpinasi sveika Jūsų dantų išvaizda. Išbandykite jau dabar.
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NAUJIENOS

COMPLETE CARE

ŠAMPŪNAS PLONIEMS IR  
PURUMĄ PRARADUSIEMS 
PLAUKAMS
VOLUME SHAMPOO

Speciali, paremta aukščiausios kokybės 
veikliosiomis medžiagomis, šampūno formulė 
suteikia plaukams purumo ir optiškai padidina 
jų apimtį. Kruopščiai subalansuotoje sudėtyje 
yra pantenolio, kuris užtikrina drėkinimą, bei 
kviečių proteino darinių – suteikiančių apimties ir 
minkštumo.

 `  vertingi augaliniai ekstraktai valo ir ramina 
galvos odą

 `  subalansuota sudėtis apsaugo plaukus nuo 
elektrinimosi, palengvina iššukavimą ir 
suteikia išskirtinio lengvumo

230 ml | 501010

6,10 EUR
26,52 EUR / 1 l

ŠAMPŪNAS SAUSIEMS IR 
PAŽEISTIEMS PLAUKAMS
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Skirtas plaukams, kuriems reikia intensyvios 
regeneracijos. Kruopščiai subalansuoti 
komponentai, tokie kaip alavijų lapų sultys, 
glicerinas, natrio hialuronatas puikiai drėkina 
plaukus. Speciali formulė palengvina iššukavimą, 
apsaugo plaukus nuo elektrinimosi ir lūžinėjimo.

 `  greita ir efektyvi dažymo, džiovinimo ar 
tiesinimo procedūrų metu pažeistų plaukų 
regeneracija

 `  unikalus veikliųjų medžiagų derinys 
suteikia plaukams minkštumo, glotnumo ir 
elastingumo

230 ml | 501012

6,10 EUR
26,52 EUR / 1 l

KONDICIONIERIUS SAUSIEMS 
IR PAŽEISTIEMS PLAUKAMS
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Koncentruotas veikliųjų medžiagų derinys 
sugrąžins Jūsų plaukams prarastą spindesį. 
Išskirtinė sudėtis regeneruoja net labiausiai 
pažeistus plaukus, užtikrina jiems gražią ir sveiką 
išvaizdą. Praturtinta veikliosiomis medžiagomis, 
pvz. pantenoliu ir natrio hialuronatu,  kreminės 
konsistencijos kondicionierius giliai drėkina ir 
regeneruoja plaukus, apsaugo nuo išsausėjimo.

 ` nepaprastai vertingas taukmedžio sviestas 
intensyviai maitina plaukus ir užtikrina jiems 
glotnumą ir spindesį

 `  nuskalaujamas
 ` siekdami geresnių rezultatų naudokite 
kartu su šampūnu sausiems ir pažeistiems 
plaukams

180 ml | 501015

5,50 EUR
30,56 EUR / 1 l

Sveiki ir spindintys plaukai tai Jūsų gražiausia puošmena. Tam, kad užtikrintumėte geriausią savo plaukų 
būklę, naudokite jų poreikius atitinkančias priemones. Naujieji COMPLETE CARE linijos šampūnai 
užtikrina Jūsų plaukams geriausią priežiūrą ir aukščiausios kokybės maistingąsias medžiagas.
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NAUJIENOS

COMPLETE CARE

ŠAMPŪNAS VYRAMS
MEN’S SHAMPOO

Šampūnas skirtas kasdieninei vyrų plaukų ir 
galvos odos priežiūrai. Sudėtyje yra plaukus 
stiprinančio ir regeneruojančio keratino 
bei šilko, kuris apgaubia kiekvieną plauką 
apsauginiu šydu, saugo juos nuo kenksmingo 
aplinkos veiksnių poveikio.

 `  šampūno sudėtyje yra pantenolio ir 
turtingo vitaminu E argano aliejaus, kurie 
tobulai maitina plaukus ir apsaugo juos 
nuo išsausėjimo

230 ml | 501011

5,90 EUR
25,65 EUR / 1 l

DAŽYTŲ PLAUKŲ ŠAMPŪNAS
COLORED HAIR SHAMPOO

Intensyvi ir sodri spalva neįtikėtinai ilgą laiką? 
Taip. Kruopščiai subalansuota šampūno sudėtis 
puikiai maitina plaukus ir apsaugo juos nuo 
išsausėjimo. Dviskiaučio ginkmedžio ekstraktas 
stiprina plaukus, UV filtrai saugo nuo neigiamo 
saulės spindulių poveikio ir blukimo.

 `  pieno baltymai minkština plaukus ir 
palengvina jų formavimą

 `  plaukai blizga ir sveikai atrodo

230 ml | 501013

6,10 EUR
26,52 EUR / 1 l

ŠAMPŪNAS NUO PLEISKANŲ
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Pamirškite apie neestetiškus pleiskanų 
pėdsakus ant Jūsų drabužių. Reguliariai 
naudojamos specializuotos veikliosios 
medžiagos – cinko piritionas – efektyviai 
ramina sudirgusią galvos odą ir sugrąžina 
natūralų balansą.

 `  Negyvosios jūros mineralai pasižymi 
stipriu maitinančiuoju ir mineralizuojančiu 
poveikiu, užtikrina plaukams elastingumą, 
minkštumą ir blizgesį

 `  skirtas kasdieniniam naudojimui

230 ml | 501014

6,60 EUR
28,70 EUR / 1 l
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NAUJIENOS

COMPLETE CARE
Kiekvieną dieną rankomis atliekame begalę veiksmų, nejučia bandome odos atsparumą, rizikuojame ją 
sudirginti. Tam, kad Jūsų delnai atrodytų gražiai ir jaunatviškai, rankomis reikia rūpintis ištisus metus.

Ką daryti, kad kiekvieną dieną atrodytumėte žavingai? Mūsų patarimas yra labai paprastas.  
Tai išpuoselėta ir sudrėkinta oda. Su COMPLETE CARE kosmetika kasdieninė veido ir kūno 
priežiūra gali būti paprasta ir maloni!

KREMINIS  
PRAUSIMOSI GELIS
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Idealiai plauna kūną ir užtikrina glotnios odos 
jausmą. Skirtas visų tipų odai, taip pat vaikams nuo 
3 metų amžiaus. Sudėtyje esantis migdolų aliejus 
apsaugo odą nuo išsausėjimo, intensyviai drėkina ir 
glotnina. Pantenolis ir alantoinas maloniai ramina.

 `  lengvai putoja ir švelniai plauna

250 ml | 501002

7,00 EUR
196,00 EUR / 1 l

INTENSYVIAI DRĖKINANTIS 
KŪNO BALZAMAS
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

Turtinga balzamo formulė, kurios sudėtyje yra 
migdolų ir kokosų aliejų, pantenolio, alantoino 
ir bisabololio, intensyviai drėkina, suteikia 
elastingumo ir maitina odą. Balzamas idealiai 
glotnina šiurkščią ir sausą odą, palieka ją minkštą 
ir glotnią.

 `  kruopščiai atrinkta veikliųjų medžiagų 
kompozicija švelniai maitina ir drėkina odą, 
užtikrina komforto jausmą

 `  ramina ir atpalaiduoja, apsaugo nuo 
išsausėjimo

250 ml | 501003

8,40 EUR
33,60 EUR / 1 l

GLOTNINAMASIS  
RANKŲ ŠVEITIKLIS
SMOOTHING HAND PEELING

Padovanokite savo delnams puikią terapiją, kuri 
suminkštins, sudrėkins ir pagerins odos elastingumą. 
Vulkaninis perlitas ir graikiškų riešutų kevalo dalelės 
švelniai nušveičia negyvas odos ląsteles ir stimuliuoja 
jų atsinaujinimą. Raminantis pantenolis, alantoinas 
ir  trigliceridai pavers delnus Jūsų gražiausia vizitine 
kortele.

 ` puikiai išlygina net labiausiai išsausėjusią ir 
suskeldėjusią odą 

 `  idealiai paruošia rankų odą tolimesnei priežiūrai
 `  puikiai tepasi ir pasižymi švelniu, maloniu 
aromatu – jo naudojimas tai tikras malonumas ir 
atsipalaidavimas

100 ml | 501005

5,60 EUR
56,00 EUR / 1 l

MAITINAMASIS RANKŲ KREMAS
NOURISHING HAND CREAM

Turtinga sudėtis idealiai glotnina šiurkščią ir sausą 
odą, oda tampa minkšta ir glotni. Sudėtyje yra 
karbamido ir glicerino, kurie įsiskverbia į odą ir 
intensyviai ją drėkina. Raminantis pantenolis šalina 
sudirgimus, vertingi aliejai – kokosų ir avokadų – 
maitina, regeneruoja ir švelniai riebina odą.

 `  maloniai tepasi ir greitai įsigeria 
 `  palieka nematomą plėvelę, kuri apsaugo odą 
nuo išsausėjimo

 ` hipoalerginis

100 ml | 501004

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 l

UNIVERSALUS  
PUOSELĖJANTIS KREMAS
COMPLETE CARE CREAM

Kompleksiška priežiūra visai šeimai! Išskirtinė, 
švelni formulė tinka visiems odos tipams, taip 
pat ir jautriai bei vaikų nuo 3 metų odai. Idealiai 
susigeria ir palieka švelnią apsauginę plėvelę, kremo 
komponentai optimaliai drėkina ir lygina veido, kūno 
ir rankų odą.

 `  sudėtyje esantys kokosų ir avokadų aliejai 
stiprina apsauginį odos barjerą

 ` pantenolis ir alantoinas ramina sudirgintą odą 
ir apsaugo nuo uždegimų

 ` vitaminų C ir E kompleksas stabdo senėjimo 
procesus

30 ml | 501001

10,00 EUR
333,33 EUR / 1 l

MAŽAS KREMAS – 
DIDELIS MALONUMAS

Šia priemonę verta 
visados turėti su savimi. 
Puikiai tinkamas kelionei. 
Nedidelė pakuotė tilps net 
mažiausioje rankinėje!
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Išbandyk  
ALIJOŠIAUS GALIĄ! 
•  ramina sudirgusią 

odą
•  drėkina ir minkština
•  mažina paraudimą
•  padeda regeneruoti 

audinius
•  kovoja su laisvaisiais 

radikalais
•  pagerina elastingumą

GERIAUSIAS GELIO PAVIDALO MAITINAMASIS 
KOMPRESAS TAVO ODAI:
•  alavijo minkštimo sultys pagreitina odos atsinaujinimą, 

puikiai ramina sudirgimus, padeda sumažinti paraudimą 
•  alantoinas ir pantenolis puikiai ramina ir glotnina odą
•  mentolis užtikrina vėsinimo efektą, ramina sudirgusią ir 

niežtinčią odą, atkuria komforto jausmą
• glicerinas intensyviai drėkina odą

ALOE VERA 

NAUJIENOS

NAUJIENA

REZULTATAS 
PASTEBIMAS 

JAU PO PIRMO 
NAUDOJIMO

AUGALINIŲ 
EKSTRAKTŲ 

TURTAI

Alavijas tai turtingas vitaminų A, B, C ir E, bei mineralų, tokių kaip cinkas, selenas ar varis, šaltinis. 
Nenuostabu, kad nuo seniausių laikų yra plačiai naudojamas medicinoje ir kaip kosmetinė priemonė. 
Mes taip pat vertiname jo gerąsias savybes ir papildėme mūsų produktų asortimentą trimis 
nepakartojamais produktais.

REVITALIZUOJANTI VEIDO KAUKĖ 
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Kaukės veikliosios medžiagos veikia dvejopai: valo ir 
detoksikuoja odą, intensyviai gaivina ir remineralizuoja. 
Sudėtyje yra žaliosios arbatos ir bosvelijos žievės ekstraktų, 
kurie gaivina ir tonizuoja odą, bei alavijų ir paprastojo 
saldymedžio šaknies ekstraktų, kurie ramina sudirgimus ir 
skatina epidermio regeneraciją.

 `  tinka visų tipų odai
 `  biomimetinis peptidas, kuris atkartoja jūrinės 
aktinijos baltymo funkciją, ramina jautrią odą ir 
mažina jos jautrumą

 ` užtikrina sveiką ir švytinčią odos išvaizdą
 ` hipoalerginis

50 ml | 514007

7,70 EUR
154,00 EUR / 1 l

ENZIMINIS VEIDO ŠVEITIKLIS
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Tai puiki tradicinių mechaninių šveitiklių alternatyva. 
Priemonė švelniai pašalina negyvas epidermio ląsteles, 
šviesina pigmentines dėmes ir efektyviai išvalo odą, 
skatina jos natūralius atsinaujinimo procesus. Be to, 
sudėtyje esantis alavijo ekstraktas ir alantoinas ramina 
sudirgimus ir drėkina odą. Oda tampa glotni ir minkšta.

 `  tinka visų tipų odai, ypač labai jautriai
 `  nereikia trinti odos
 `  hipoalerginis

50 ml | 514006

7,00 EUR
140,00 EUR / 1 l

VĖSINANTIS GELIS  
PO SAULĖS VONIŲ
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Ultra lengva formulė užtikrina, kad gelis greitai įsigeria 
ir iš karto ramina odą. Prabangiomis alavijo sultimis 
praturtinta vertinga sudėtis tobulai drėkina odą ir 
suteikia jai subtilų, gaivų aromatą. 

 `  ramina sudirgimus ir skatina odos regeneraciją
 `  kovoja su laisvaisiais radikalais
 `  gaivinantis mentolis užtikrina vėsinimo efektą

150 ml | 503030

17,00 EUR
113,33 EUR / 1 l
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INTYMIOS HIGIENOS 
EMULSIJA
INTIMATE HYGIENE WASH

Švelniai valo, suteikia gaivumo ir 
švarumo pojūtį. Sustiprina intymių 
vietų natūralų apsauginį barjerą 
ir atstato tinkamą pH. Švelnina 
sudirginimus, drėkina ir sumažina 
infekcijų riziką.

200 ml | AV05

6,70 EUR
33,50 EUR / 1 l

NULUPAMA VEIDO 
KAUKĖ PEEL-OFF
 PEEL-OFF FACIAL MASK

Švelniai pašalina negyvas ląsteles, pui-
kiai valo ir sumažina poras. Sumažina 
odos blizgesį, minkština, suteikia elas-
tingumo ir malonaus gaivumo pojūtį.

 `  su raminamuoju jazmino 
ekstraktu ir odos riebalų 
(sebumo) išsiskyrimą 
reguliuojančiu Enantia chlorantha 
medžio žievės ekstraktu

 `  normaliai, mišriai ir riebiai odai

50 ml | AV02

7,40 EUR
148,00 EUR / 1 l

VEIDO  
TONIKAS
FACIAL TONER

Atstato tinkamą odos pH ir suteikia 
reikiamą drėkinimą. Paprasta naudoti 
purškiant ant veido.

 `  nealkoholinis ir hipoalerginis

150 ml | AV03

7,70 EUR
51,33 EUR / 1 l

VEIDO  
GELIS-KREMAS
FACIAL GEL-CREAM

Ypatingai lengvas, greitai įsigeria. 
Intensyviai drėkina, maitina ir ramina 
odą. Suteikia aksominį švelnumą ir 
gaivią, sveiką išvaizdą. Puikiai paruošia 
odą makiažui.

 `  hipoalerginis

50 ml | AV04

8,00 EUR
160,00 EUR / 1 l

VALOMOSIOS  
VEIDO PUTOS
FACIAL CLEANSING FOAM

Švelnios, bet veiksmingos – ideali 
priemonė kasdieninei priežiūrai! 
Valo makiažą ir pašalina nešvarumus 
– Jūsų oda tampa gaivi ir puikiai 
sudrėkinta.

 `  hipoalerginės 

150 ml | AV01

8,70 EUR
58,00 EUR / 1 l

ALOE VERA 
Užteršta aplinka, neigiami išoriniai veiksniai, netinkama dieta – Jūsų oda yra priversta gintis.  
Pirmąją pagalbą suteiks vertingas raminantis alijošius.
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GOLD REGENESIS
Gold Regenesis kolekcija – tai išskirtinių kosmetikos priemonių serija brandžiai odai, nuo 40 metų. 
Specialiai sukurta efektyviai kovai su visais senėjimo požymiais. Turtinga kremų formulė paremta 
unikalia aktyviąja sudedamąja dalimi – biologiškai suderinamu koloidiniu auksu.

JAUNINAMASIS 
PAAKIŲ KREMAS
ANTI-AGEING EYE CREAM

Grąžina jautriai paakių odai tamprumą 
ir lygumą. Stabdo senėjimo požymius 
ir pigmentinių dėmių susidarymą.

 `  poveikio tyrimai atlikti prižiūrint 
akių ligų gydytojui

20 ml | KP01

23,00 EUR
1150,00 EUR / 1 l

JAUNINAMASIS 
DIENINIS KREMAS
ANTI-AGEING DAY CREAM

Pastebimai išlygina raukšles, 
grąžina odai stangrumą ir 
užtikrina optimalų jos drėkinimą.

50 ml | KD01

25,50 EUR
510,00 EUR / 1 l

JAUNINAMASIS  
NAKTINIS KREMAS
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Maitina, drėkina ir intensyviai atkuria 
odą, išlygina raukšles ir modeliuoja 
veido ovalą (kontūrus) miegant.

50 ml | KN01

25,50 EUR
510,00 EUR / 1 l

JAUNINAMASIS  
TONIKAS-GELIS
ANTI-AGEING GEL TONER

Prabangi, neturinti sudėtyje 
alkoholio formulė aktyvuoja 
apsaugines odos funkcijas ir 
atstato tinkamą odos pH.

 `  sudėtyje esantis rožių 
vanduo ramina odą ir grąžina 
jos jaunatvišką spindesį

150 ml | OT01

9,80 EUR
65,33 EUR / 1 l

T
E

P
T I  K

R E M Ą  M E NTELE

CUKRAUS 
KŪNO ŠVEITIKLIS
SUGAR BODY SCRUB

Kruopščiai išvalo, išlygina odą ir ją intensyviai maitina. 
Naudojant šveitiklį kūnas nuostabiai kvepia, oda 
atgauna ypatingą minkštumą ir standumą. Naudoti 
du kartus per savaitę.

 `  su argano aliejumi, kuris saugo epidermį nuo 
išsausėjimo, didina stangrumą bei stabdo 
senėjimo procesus

 `  su saldžiųjų migdolų aliejumi, kuris pasižymi 
sustiprinančiomis savybėmis. Aliejuje gausu E, 
PP vitaminų, B grupės vitaminų, magnio, kalio 
ir cinko, kuris turi sustiprinančių savybių

150 ml | HH02

10,50 EUR
70,00 EUR / 1 kg

KŪNO PUDINGAS
BODY PUDDING

Ilgalaikis ir intensyvus drėkinimas bei satino 
švelnumas. Nuostabiai kvepiantis ir neįtikėtinai 
purios konsistencijos sviestas. Maloniai tepasi ir 
greitai įsigeria.

 `  su nuostabiai drėkinančiu saldžiųjų 
migdolų aliejumi ir medaus ekstraktu

 `  su odą maitinančiu taukmedžio sviestu

130 ml | HH04

9,30 EUR
71,54 EUR / 1 kg

KŪNO PRAUSIKLIS 
-NEKTARAS
NECTAR BODY WASH

Minkšta ir kvepianti oda su švelniu aliejuko 
konsistencijos prausikliu. Nektaras valo ir 
puoselėja odą. Tinka naudoti ir vonioje, ir duše.

 `  sudėtyje yra medaus ekstrakto, pieno 
rūgšties ir alantoino, kurie užtikrina 
tinkamą odos drėkinimą

 `  sudedamosios dalis papildytos figavaisės 
opuncijos, kriaušių ir marakujos 
ekstraktais

220 ml | HH03

5,50 EUR
25,00 EUR / 1 l

HELLO HONEY
Iš gamtos lobyno paėmėme tai, kas geriausia - medaus ekstraktą – ir sujungėme jį su odą 

puoselėjančiomis sudedamosiomis dalimis, kad kiekvieną dieną galėtum mėgautis saldžia kūno priežiūra.
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BETA-GLIUKANO VEIKSMINGUMAS BUVO PATVIRTINTAS GAUSIAIS 
TYRIMAIS:
• užtikrina optimalų odos drėkinimą
• skatindamas kolageno gamybą atjaunina ir stabdo senėjimą
• atnaujina sausą odą, ramina sudirgusias vietas, skatina gijimo procesus
• įtempia ir stangrina odą, ji tampa stangri ir lygi
• yra natūralus nuo UV spindulių saugantis veiksnys

 
VEIDO SERUMAS
FACE SERUM

Moderni, intensyviai veikianti 
kosmetikos priemonė visų tipų odai, 
ypač rekomenduojama į spuogus 
linkusiai, jautriai, pavargusiai ir 
sausai odai. Serumą reikia reguliariai 
naudoti vakarais ir rytais vietoj 
kremo. Galima naudoti ir toms kūno 
vietoms, kurioms reikalinga speciali 
priežiūra.

 `  be alergenų

30 ml | GA04

19,50 EUR
650,00 EUR / 1 l

REGENERUOJANTIS  
IR MAITINAMASIS  

RANKŲ KREMAS
REGENERATING & NOURISHING HAND 

CREAM

Sukurtas tenkinti išsausėjusios, labai 
pažeistos, nuolat kenksmingų išorės 

veiksnių poveikį patiriančios odos 
poreikius. Intensyviai maitina ir glotnina 

odą bei pagerina nagų būklę, suteikia jiems 
sveikų prižiūrėtų nagų išvaizdą.

 ` tobula formulė: beta-gliukanas, ryžių 
aliejus, ricinos aliejus, alantoinas

50 ml | GA50

12,50 EUR
250,00 EUR / 1 l

ANTICELIULITINIS  
KŪNO BALZAMAS
ANTICELLULITE BODY BALM

Į sudėtį įeina unikalus tobulinantis kūno 
formas ir stiprinantis audinius „Anticellulite 
Forte” kompleksas. Nuolat naudojant 
mažina vadinamąjį „apelsino žievelės“ 
efektą, pastebimai lieknina šlaunis, klubus, 
sėdmenis ir pilvo sritį.

300 ml | GA30

15,00 EUR
50,00 EUR / 1 l

DRĖKINAMASIS  
VEIDO KREMAS
MOISTURISING FACE CREAM

Giliai drėkinama oda kasdien vis 
labiau atgauna gyvybingumą ir 
sveikiau atrodo. Avižų beta-gliukanas 
skatina kolageno sintezę, hialiurono 
rūgštis, natrio laktatas ir glicerinas 
saugo odą nuo sausėjimo, o 
aukštesniųjų riebalų rūgščių esteriai 
atkuria epidermio lipidų sluoksnį.

 `  problema: sausa ir dehidratuota 
oda

30 ml | GA01

18,00 EUR
600,00 EUR / 1 l

PUSIAU RIEBUS  
VEIDO KREMAS
SEMI-RICH FACE CREAM

Į sudėtį įeina maitinančios ir 
atnaujinančios sudedamosios dalys. 
Beta-gliukanas aktyviai atkuria odą 
ir ją stangrina, aukštesniųjų riebalų 
rūgščių esteriai padeda išlaikyti 
tinkamą epidermio drėkinimo lygį, o 
kokosų aliejus ir taukmedžio sviestas 
atstato standumą.

 `  problema: odai trūksta 
stangrumo arba mišri oda

30 ml | GA02

18,00 EUR
600,00 EUR / 1 l

ß-Glucan Active kolekcijos produktai pasižymi unikaliu komponentu: inovatyviu ir natūraliu avižų 
beta-gliukanu. Universalios priemonės rekomenduojamos moterims ir vyrams, nepriklausomai nuo jų 
amžiaus. Jų poveikio efektai yra stulbinantys!

MAKIAŽO VALYMO 
EMULSIJA  
„TRYS VIENAME“
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Ypač švelni, lengvos konsistencijos 
hipoalergiška formulė. Puikiai nuvalo 
makiažą, net ir atsparų vandeniui, 
veiksmingai šalina nešvarumus ir 
tonizuoja, oda tampa lygi ir tinkamai 
aprūpinta.

 `  sudedamųjų dalių galia: iš avižų 
išgaunamas beta-gliukanas, 
pantenolis, saldžiųjų migdolų 
aliejus, E vitaminas, hamamelio 
hidrolatas, šimtalapių rožių 
ekstraktas

 `  nereikia nuplauti
 `  produktas patikrintas okulisto

200 ml | GA60

10,50 EUR
52,50 EUR / 1 l

β-GLUCAN ACTIVE
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KVAPIOSIOS 
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Ekskliuzyvinė kosmetikos priemonių kolekcija pasižymi tuo, kad produktų aromatai harmoningai dera 
su populiariausiais Federico Mahora aromatais.

KVAPUSIS KŪNO  
BALZAMAS  | 200 ml 
PERFUMED BODY BALM 

Aksominis balzamas apgaubia kūną 
nuostabiausių kvepalų skraiste. 
Sudėtyje yra drėkinančių ir aktyviai 
atnaujinančių elementų.

 `  su E ir B5 vitaminais bei 
alantoinu

GALIMI KVAPAI: 33B, 81B

8,30 EUR
41,50 EUR / 1 l

KVAPUSIS PRAUSIMOSI 
GELIS  | 200 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Lepina pojūčius šilko konsistencija ir 
nuostabiu kvapu. Švelniai nuprausia 
kūną bei padengia jį švelnia 
mėgstamų kvepalų migla.

GALIMI KVAPAI: 18G, 33G, 
81G

6,00 EUR
30,00 EUR / 1 l

KVAPUSIS RUTULINIS 
ANTIPERSPIRANTAS | 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Nuo prakaitavimo apsaugančių savybių derinys su 
kvapų kompozicija užtikrina patogumo ir šviežumo 
pojūtį. Idealiai tinka aktyvioms, dinamiškoms 
moterims.

GALIMI KVAPAI:  18R, 33R, 81R, 173R

6,00 EUR
120,00 EUR / 1 l

BEKVAPIS RUTULINIS 
ANTIPERSPIRANTAS UNISEX
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Bekvapį, skirtą moterims ir vyrams, rutulinį 
antiperspirantą galima derinti su bet kuriuo kvepalų 
kvapu. Užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo nemalonaus 
kvapo.

50 ml | R01

6,00 EUR
120,00 EUR / 1 l

KVEPALAI PLAUKAMS | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Kiekvienas plaukų judesys skleidžia aistringą kvepalų 
aromatą. Patogi purškiklio forma, todėl galima juos 
nešioti rankinėje.

 `  specialiai parinkti polimerai švelniai fiksuoja 
šukuoseną ir suteikia blizgesį

 `  keramidai atkuria ir išlygina plaukus

GALIMI KVAPAI:  18H, 33H, 81H, 173H

6,50 EUR
130,00 EUR / 1 l
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LOSJONAS  
PO SKUTIMOSI
AFTER SHAVE 

Intensyvaus kvapo losjonas po 
skutimosi vainikuoja tobulo skutimosi 
procedūrą. Gaivinantis mentolis 
suteikia malonų šviežumą.

 `  alantoinas ramina sudirgintą 
odą, pašalina sutrauktos odos 
pojūtį

GALIMI KVAPAI:   
52S (PURE 52), 134S (PURE 
134), 199S (PURE ROYAL 
199)

100 ml

8,40 EUR
84,00 EUR / 1 l

BALZAMAS  
PO SKUTIMOSI
AFTER SHAVE BALM

Sudėtyje yra po skutimosi sudirgintą 
veido odą raminančių ir drėkinančių 
sudedamųjų dalių, be to jis gerai 
įsigeria ir užtikrina patogumo jausmą 
visą dieną.

 `  su maitinamuoju makadamijų 
aliejumi

 `  su regeneruojančiu pantenoliu

GALIMI KVAPAI: BS52 (PURE 
52), BS34 (PURE 134), BS99 
(PURE ROYAL 199)

50 ml

8,40 EUR
168,00 EUR / 1 l

SKUTIMOSI PUTOS
SHAVING FOAM 

Veiksmingai suminkština plaukelius ir 
palengvina tobulą skutimąsi, suteikia 
lygumo, gaivumo ir gerai prižiūrėtos 
veido odos pojūtį.

 `  alantoinas ramina sudirgintas 
vietas

 `  alijošiaus lapų ekstraktas 
drėkina ir regeneruoja

GALIMI KVAPAI: P52 (PURE 52)

250 ml

7,50 EUR
30,00 EUR / 1 l

Be dirginimo, įaugančių plaukelių, išsausėjimo jausmo 
– pasirūpinkite savo oda skutimosi metu ir po jo.

KVAPUSIS PRAUSIMOSI 
GELIS | 200 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Kruopščiai nuprausia kūną, 
palikdamas puikiausių kvapiųjų 
vandenų kvapą. Į sudėtį įeina 
drėkinančiomis ir atnaujinančiomis 
savybėmis pasižymintis pantenolis.

GALIMI KVAPAI:  52G, 134G, 
199G

6,00 EUR
30,00 EUR / 1 l

KVAPUSIS RUTULINIS 
ANTIPERSPIRANTAS | 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Unikali formulė naikina gausaus 
prakaitavimo pasekmes, o parfumerijos 
kompozicijos puikiai dera su kvapiaisiais 
vandenimis. Užtikrina patogumo ir 
šviežumo pojūtį.

GALIMI KVAPAI:  52R, 134R, 199R

6,00 EUR
120,00 EUR / 1 l

KVAPIOSIOS 
KOSMETIKOS PRIEMONĖS

GAIVINANTI 
KOLEKCIJA
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RAMINANTIS GAIVUS  
GELIS PĖDOMS
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

Sudėtyje esantis arnikos ekstraktas sustiprina 
kraujagysles ir pagerina kraujotaką, sumažina 
tinimą ir sukelia lengvumo pojūtį. Natūralus 
žolių rinkinys, į kurį įeina manuka (šluotinis 
sėklutis) ir baltasis gluosnis, pasižymi 
antibakterinėmis savybėmis, mažina 
prakaitavimą.

 `  su gaivinančiu mentoliu

75 ml | S003

6,30 EUR
84,00 EUR / 1 l

GILIAI ĮSISKVERBIANTIS 
DRĖKINAMASIS KREMAS 
PĖDOMS
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

Intensyviai drėkina sausą ir šiurkščią 
pėdų odą, puikiai maitina, atnaujina ir 
išlygina. 8% karbamido koncentracija 
švelnina suragėjusią odą. Kviečių gemalų 
aliejus stiprina odą ir švelniai ją riebina, o 
provitaminas B5 ramina sudirgusią odą.

 ` reguliariai naudojamas kremas 
mažina pėdų odos skilinėjimo 
tikimybę

75 ml | S002

6,30 EUR
84,00 EUR / 1 l

ANTIPERSPIRANTAS PĖDOMS
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

Sukurtas kruopščiai atrinktų aktyvių 
sudedamųjų dalių pagrindu, užtikrina kasdienį 
komfortą. Kaštainių ekstraktas sandarina 
kraujagysles, švelnina sudirginimus ir ramina 
odą.

 `  žinomas dėl antibakterinių savybių 
šalavijų ekstraktas mažina pėdų 
prakaitavimą ir užtikrina gaivumo pojūtį

150 ml | S004

7,00 EUR
46,67 EUR / 1 l

FOOT CARE Efektyvios ir laiko patikrintos - tai pėdų priežiūros 
priemonės. Komfortas ir patogumas kiekviename 
žingsnyje.

SAVAIMINIO ĮDEGIO  
KŪNO PUTOS
GOLDEN FOAM SELF-TANNER 

ŠVIESIAI ODAI | 504012
FAIR SKIN

TAMSIAI ODAI | 504013
MEDIUM SKIN 

Saulės nubučiuotos odos efektas jau po pirmo 
potėpio! Suteikia odai švelnų, auksinį atspalvį, 
kuris įgauna intensyvumo per 3-5 valandas. 
Labai taupios. Puoselėja odą.

 `  įdegio efektas išlieka net iki kelių dienų
 `  nenuteka, nepalieka dėmių ir dryžių

150 ml

15,40 EUR
102,67 EUR / 1 l

SAVAIMINIO ĮDEGIO 
SERVETĖLĖS
SELF-TAN WIPE

Atostogų įdegiu džiaukitės visus metus! Savaiminio 
įdegio servetėlė suteikia odai tolygų, sveiką 
atspalvį ir ja be galo paprasta naudotis.

 `  natūralaus įdegio efektas per trumpą laiką
 `  nereikia įtrinti, nepalieka dėmių ir dryžių
 `  novatoriška formulė paremta gintaro ir 
graikiškų riešutų ekstraktais

1 vnt. | 504015

1,40 EUR

DAUGIAFUNKCINĖ  
KŪNO MASKAVIMO PRIEMONĖ
ALL-IN-ONE BODY CONCEALER

Vienas produktas – milžiniškos galimybės! Ši kosmetikos priemonė 
puikiai drėkina odą ir išlygina jos spalvą. Maskuoja netobulumus ir 
suteikia spindesio. Puikiai glotnina ir stangrina kūno odą, suteikia 
gražią ir sveiką išvaizdą.

 `  jungia puoselėjančias balzamo ir maskuojančias kūno 
korektoriaus savybes

 `  su hialurono rūgštimi, kofermentu Q10 ir skaistinančiais 
mikropigmentais

175 ml | 504014

16,80 EUR
96,00 EUR / 1 l

ĮDEGIO KOSMETIKA
Saulės nubučiuota oda atrodo sveikai ir skaisčiai. Ką daryti, kad oda išsaugotų tokią išvaizdą visus 
metus? Naudokite mūsų įdegio kosmetiką. Ji padės išsaugoti nuostabų atspalvį. Džiaukitės gražiu 

įdegiu ir po atostogų!



IŠREIŠKITE 
SAVE 
Makiažas yra žinomas jau 
nuo seniausių laikų.

Atlieka taip daug skirtingų vaidmenų, kaip 
įvairialypė ir kintama gali būti moteris. 
Kartais pabrėžia grožį ir suteikia pasitikėjimo, 
kartais kuria visiškai naują įvaizdį, atitinkantį 
nuotaiką ir situaciją. Su fantastiška Federico 
Mahora kosmetika makiažas tampa menu, 
taigi žaiskite spalvomis, eksperimentuokite, 
parodykite savo įvairialypiškumą. 
Paruošėme plačią madingų atspalvių 
paletę – džiaugsmingų, drąsių, jausmingų. 
Išsirinkite tuos, kurie Jums tinka labiausiai.
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NOWOŚCI

NAUJIENOS

Šis sezonas priklauso Jums - žavėkite tobulu įvaizdžiu. Mūsų naujienos suteiks Jums galimybę išreikšti savo 
nepakartojamą asmenybę kuriant stebinantį makiažą. Milžiniškas Automatinių akių pieštukų (108 psl.) nepakartojamų 
atspalvių pasirinkimas garantuoja išraiškingą akių makiažą, kuris išliks neįtikėtinai ilgą laiką. O Kajal akių pieštukai 
nušvies ir optiškai padidins Jūsų akis (108 psl.). Dar didesnes Jūsų poreikius atitinkančių kosmetikos priemonių derinimo 
galimybes siūlo nauji MIX & MATCH palečių dydžiai – XL (86 psl.) ir XXL (87 psl.). Ilgai išliekančių matinių skystų lūpų 
dažų (118 psl.) super lengva formulė užtikrins Jūsų lūpoms tobulą spalvą. O Viršutinis nagų lakas hybrid look (124 psl.) 
užtikrins Jūsų nagams profesionalaus hibridinio manikiūro efektą be UV lempos. Makiažo menas dar niekados nebuvo 
toks paprastas.
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MIX & MATCH
Renkatės, jungiate, keičiate, turite visišką pasirinkimo laisvę, kuri kosmetikos priemonė pateks į Jūsų 
MIX & MATCH paletę! Akių vokų šešėliai, pudros, skaistalai, skaistinamoji pudra – iš jų sukursite savo 
išsvajotąjį kosmetikos rinkinį, kurį galėsite pasiimti visur su savimi. Naujų XL ir XXL MIX & MATCH 
palečių dėka turite dar daugiau galimybių.

MIX & MATCH PALETĖ XL
MIX & MATCH XL PALETTE

Puikiai tinka tiems, kas vertina praktiškumą 
ir patogumą. Į paletę galite įdėti tobulam 
makiažui reikalingas priemones - joje telpa 
2 pudros, maskavimo priemonė, skaistalai, 
skaistinamoji pudra ir 3 akių vokų šešėliai. O 
gal norite kitaip? Norite 4 pudrų arba 16 akių 
vokų šešėlių rinkinio? Jus riboja tik vaizduotė!

12,9 X 12,9 cm | 608120

13,00 EUR

MIX & MATCH PALETĖ XXL
MIX & MATCH XXL PALETTE

Profesionali paletė rekomenduojama ne tik 
profesionalioms vizažistėms! Joje tilps visos 
Jūsų idėjos ir ji niekada Jūsų nenuvils! Jeigu 
mėgstate eksperimentuoti su akių vokų šešėliais 
– paletėje telpa net 24 spalvos! Galite taip 
pat sukomplektuoti makiažo priemones, kurių 
reikia, norint sukurti tobulą makiažą bet kokiai 
progai – įdėkite 2 pudras, maskavimo priemonę, 
skaistalus, skaistinamąją pudrą ir 11 akių vokų 
šešėlių. Sukurkite savo idealų rinkinį!

18,4 x 12,8 cm | 608121

18,00 EUR

NAUJIENA

NAUJIENA

PATOGUS UŽDARYMAS MAGNETU 
PUIKIAI TINKA KELIONĖMS BEI 
KIEKVIENAI DIENAI!

MAŽA MIX & MATCH PALETĖ
MIX & MATCH SMALL PALETTE

Magnetinėje paletėje telpa keturi akių vokų šešėliai arba skaistalai 
ir skaistinamoji pudra arba viena pudra. O gal Jums labiau patinka 
dviejų šešėlių ir skaistalų rinkinys? Jūs galite rinktis!

608101 

9,00 EUR

DIDELĖ MIX & MATCH PALETĖ
MIX & MATCH LARGE PALETTE 

Didelė paletė tai daugiau galimybių. Joje telpa pvz. dvi pudros arba 
keturi skaistalai. Į kelionę galite pasiimti pudrą, skaistalus ir du šešėlius 
arba pudrą, skaistalus, maskavimo priemonę ir šešėlius – viską, ko 
reikia.

608102 

11,00 EUR



CINNAMON ROLL 
602019

RADIANT GLOW 
602018

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

NATURAL BEIGE 
602004

15 g

CAMEO BEIGE
602006

13 g
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MIX & MATCH
Viskas, ko Jums reikia, vienoje vietoje. Sukurkite nuosavą puikių 
makiažo priemonių paletę MIX & MATCH.

 SU ŽĖRUČIAIS

PUDRA MIX & MATCH
MIX & MATCH POWDER 

13 g, 14 g, 15 g 

12,00 EUR
92,31 EUR / 100 g,  
85,71 EUR / 100 g,  
80,00 EUR / 100 g

DAUGIAFUNKCINĖ  
MASKAVIMO PRIEMONĖ MIX & MATCH 
MIX & MATCH MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

Patepus odą šia priemone visi netobulumai akimirksniu dingsta! 
Kreminė konsistencija ir puiki sudėtis. Daugiafunkcinė priemonė: galima 
naudoti viso veido odai, sudėtyje nėra sausinančių medžiagų (pvz. 
alkoholio), puikiai tinka patamsėjusių paakių maskavimui.

 `  jei norite, kad priemonė išsilaikytų labai ilgai, užfiksuokite ją 
biria pudra ir purškiamu fiksatoriumi

1,5 g 

8,80 EUR
589,67 EUR / 100 g

GOLDEN TAN 
602001

14 g

 

PUDRA MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

14 g 

12,00 EUR
85,71 EUR / 100 g 

Radiant Glow ir Cinnamon Roll tai produktai, kurie naudojami pačioje makiažo pabaigoje. Pakanka 
labai nedidelio kiekio, kad Jūsų oda įgautų nuostabų spindesį ir sveiką išvaizdą. Tai kasdieninio 
makiažo paskutinis akcentas, kuris užtikrins Jums tobulą išvaizdą!

Radiant Glow 
Tai privaloma priemonė visoms moterims, kurios 
nori, kad jų veidas visados švytėtų jaunyste, gaiva ir 
skaistumu! Šviesinamoji pudra tobulai išlygina veido odos 
atspalvį ir subtiliai skaistina odą. Švelnios mikroskopinės 
dalelytės atspindi šviesą ir suteikia jai sveikos ir 
pailsėjusios odos išvaizdą.

Cinnamon Roll 
Bronzinė pudra, kuri suteikia veidui gražų natūralaus 
įdegio efektą. Subtilios aukso dalelės puikiai šviesina odą, 
suteikia jai gaivią ir spindinčią išvaizdą. Priemonė tinka 
visų tipų odai.



WHITE GOLD
602101

THE ONE 
602102

COCKTAIL PEACH 
602202

AMOUR 
602205

CHARISMA 
602201
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 SU ŽĖRUČIAIS

SKAISTINAMOJI PUDRA  
MIX & MATCH 
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

MIX & MATCH skaistinamoji pudra lengvai 
atskleis visą natūralų odos spindesį! Pakaks vos 
vieno šepetėlio mosto, kad Jūsų oda prašvistų 
nepakartojamu spindesiu.

 `  užtikrina natūralų pailsėjusios odos efektą, 
bei efektingą „glamour” stiliaus makiažo 
efektą

6,5 g 

8,30 EUR
127,69 EUR / 100 g

SKAISTALAI 
MIX & MATCH BLUSH

MIX & MATCH skaistalai puikiai pagyvina odą ir 
suteikia jai sveiką atspalvį. Plati atspalvių paletė 
užtikrina, kad tikrai atrasite savo idealiausius 
skaistalus!

 `  švelnios pudros konsistencijos, puikiai 
padengia

6,5 g 

8,00 EUR
123,08 EUR / 100 g



GALAXY
606010

 

INFUSION
606003

  

COPPER GODDESS
606016

FIRST LOVE
606012

 

SIN
606014

 

FADE TO BLACK
606005

SILVER LUSTRE 
606049

 

HYPNOTIC LILAC 
606045

  

COPPER SHINE
606042

  

TAUPE DELIGHT 
606043

  

NIGHT SKY
606046

 

ANGEL MIST
606041

YELLOW DIAMOND
606054

GRAPHITE QUINN
606050

 

AUTUMN GREEN 
606051

WARM BROWN 
606048

 

  

RUSTY GOLD
606053

FROZEN DUST 
606044

 

ROYAL BLUE  
606052

  

2,6 g
LOVELY ORCHID
606074

  

ULTRAMARINE
606071

 

2,8 g
LIME JOY
606072

  

2,7 g
SUNNY SKY
606073

 

2,8 g
SPRING GRASS
606070

 

2,5 g

  

SPARKLING VIOLET 
606069

STYLISH ULTRA VIOLET 
606068

 

2,8 g

2,5 g

3 g

2,8 g2,5 g

2,8 g 3 g
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AKIŲ VOKŲ ŠEŠĖLIAI 
MIX & MATCH 
MIX&MATCH EYESHADOW
MIX & MATCH EYESHADOW 

2,5 g, 2,6 g, 2,7 g, 2,8 g, 3 g

5,80 EUR
232,00 EUR / 100 g,
223,08 EUR / 100 g,
214,81 EUR / 100 g,
207,14 EUR / 100 g,
193,33 EUR / 100 g

 MATINIAI 
  SATININIAI

 METALO BLIZGESIO  
 SU ŽĖRUČIAIS

NAUJOS SPALVOS

MIX & MATCH



MISTY ROSE 
606057

SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

AZURE FANTASY 
606055

GOLDEN  
CINNAMON
606059

MYSTERIOUS  
BLUE
606061

PRETTY  
IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN  
SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065
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MIX & MATCH
Profesionalus akių makiažo pieštukas MIX & MATCH užtikrins, kad Jūsų žvilgsnis bus viliokliškas ir 
gundantis! Išsirinkite savo mėgstamiausias spalvas ir sujunkite su profesionaliais aplikatoriais, kurie 
užtikrina greitą ir tikslų šešėlių užtepimą. Suprojektuokite savo idealiąją kosmetikos priemonę! Juk tik 
Jūs žinote, kas yra geriausia Jums! Laisvė, kūrybiškumas, daugiafunkciškumas – tai yra MIX & MATCH.

AKIŲ MAKIAŽO PIEŠTUKAS
EYE ZONE CREATOR

Šis daugiafunkcinis produktas akių makiažui tilps 
į kiekvieną kosmetinę! Susideda net iš dviejų 
skirtingų aplikatorių, kuriuos galima sujungti 
su akių vokų šešėlių dėkliuku. Pati išsirinkite 
tinkamus šešėlių atspalvius ir sukurkite Jums 
labiausiai tinkamą kosmetikos priemonę. Tapkite 
savo pavergiančio žvilgsnio grožio kūrėja.

 `  smailas antgalis leidžia nubrėžti akių 
šešėliu tikslią liniją, o kitoje pusėje esantis 
apvalus aplikatorius puikiai padengs 
šešėliais visą voko paviršių

 `  nuo šiandien galite pamiršti apie 
varginančias šepetėlių ar aplikatorių 
paieškas tam, kad padažytumėte akis 
šešėliais. Dabar turite viską po ranka 
ir vienoje priemonėje! Nepaprastas 
patogumas ir laiko taupymas!

 `  žaibiškas akių makiažas: atsukate 
dėkliuką, o aplikatorius jau padengtas 
atitinkamu priemonės kiekiu, kuriuo 
galima iš karto pasidažyti akių vokus

 `  aplikatoriai yra daugkartinio naudojimo 
– juos galima paprastai išvalyti ir naudoti 
su kitos spalvos šešėliais. Tereikia juos 
nuplauti po tekančiu vandeniu ir palikti 
išdžiūti

606066 

10,50 EUR

DĖKLIUKAS  
SU AKIŲ VOKŲ ŠEŠĖLIAIS
EYESHADOW REFILL

Auksinis cinamonas ar blizgus sidabras? O gal abu 
kartu? Išsirinkite savo mėgstamiausias spalvas ir 
sujunkite jas su profesionaliu akių makiažo pieštuku. 
Speciali sistema užtikrina paprasta dėkliukų 
tvirtinimą ir nuėmimą. Priemonei pasibaigus be 
vargo pakeisi ją nauja. Bandykite, junkite, kurkite! 
MIX & MATCH tai neribota pasirinkimo laisvė!

 `  plati spalvų paletė – tikrai atrasite tinkamą 
sau!

 `  ideali šešėlių tekstūra užtikrina puikų akių 
voko padengimą

0,8 g

7,50 EUR
937,50 EUR / 100 g



ALMOST BLACK 
607023

PURE BROWN 
607024

LIGHT BROWN 
607022
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ANTAKIŲ MODELIAVIMO 
PRIEMONĖ
EYEBROW CREATOR

Svajojate apie idealius antakius? Su MIX & MATCH 
antakių modeliavimo priemone šis tikslas yra labai 
lengvai pasiekiamas! Išsirinkite Jums tinkamą 
šešėlio atspalvį ir sujunkite su antakių modeliavimo 
priemone. Antakių modeliavimas dar niekada 
nebuvo toks paprastas!

 `  tikslus aplikatorius užtikrina žaibišką antakių 
padengimą ir atspalvio tolygumą. Kitame 
priemonės gale esančiu specialiu šepetėliu 
suformuokite antakius

 `  greitai ir tiksliai pabrėžia antakių formą: 
atsukate dėkliuką, o aplikatorius jau 
padengtas atitinkamu priemonės kiekiu, 
kuriuo galima iš karto pasidažyti antakius

 `  kompaktiška ir patogi, telpa kiekvienoje 
kosmetinėje ar rankinėje

607025 

10,50 EUR

DĖKLIUKAS  
SU ANTAKIŲ ŠEŠĖLIAIS
EYEBROW SHADOW REFILL

Idealiai suderinti, natūralūs atspalviai užtikrins, kad 
Jūsų antakiai bus tobulai pabrėžti. Išsirinkite vieną 
iš trijų atspalvių ir sujunkite su antakių modeliavimo 
priemone. Profesionaliai sumodeliuoti antakiai nuo 
šiol bus Jūsų skiriamuoju ženklu!

 `  tobula šešėlių formulė užtikrina gražią formą 
ir natūralų efektą

 `  puikiai padengia antakių plaukelius
 `  tobulai modeliuoja antakių lanką, vizualiai 
koreguoja jų formą

0,8 g

7,50 EUR
937,50 EUR / 100 g
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Akys tai sielos veidrodis, o antakiai... šio veidrodžio rėmas! Šis svarbus 
akcentas su antakių modeliavimo priemone MIX & MATCH pasieks idealą 
vos per porą akimirkų! Tai priemonė moterims, kurios brangina savo laiką, 
vertina komfortą ir grožį.



CASHEW
601102

NUDE
601101

DESERT BEIGE
601103

PORCELAIN
601104

VANILLA
601002

IVORY
601001

NEUTRAL BEIGE
601003

CREAM
601201

LIGHT BEIGE
601202

GOLDEN BEIGE
601203
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VEIDAS
Nepriekaištinga oda, nuraudę skruostai... Kiekvieną dieną 

atrodykite gaiviai ir švytėkite! Specialiai Jums sukūrėme platų 
makiažo kosmetikos asortimentą, kuriame kiekviena moteris 

atras savo idealą.

MATINIS MAKIAŽO PAGRINDAS
MATTE ME UP FOUNDATION 

Užtikrina natūralią ir gaivią odos išvaizdą. Vitaminas 
B3 mažina porų matomumą ir odos blizgėjimą. 
Rekomenduojamas mišriai ir riebiai odai.

 `  ilgalaikis matinis efektas, vienodas atspalvis ir 
aksominis užbaigimas

 `  maskuoja netobulumus ir smulkias raukšles
 `  unikali pigmentų ir pudros komponentų 
kompozicija

30 g 

14,00 EUR
46,67 EUR / 100 g

MASKUOJANTIS MAKIAŽO 
PAGRINDAS
FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION 

Natūrali, gaivi ir tolygi išvaizda bei aksominis glotnumas. 
Tobulai pagerina mišrios odos, su netobulumais ir 
pigmentinėmis dėmėmis, išvaizdą.

 `  pasižymi didele mikropigmentų, kurie maskuoja 
netobulumus ir smulkias raukšleles, koncentracija

 `  su vitaminu E, kuris kovoja su senėjimu, drėkina ir 
glotnina odą

30 g 

14,00 EUR
46,67 EUR / 100 g

LIFTINGUOJANTIS  
MAKIAŽO PAGRINDAS
LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION 

Unikali formulė padeda odai kovoti su senėjimo 
požymiais! Suteikia švytėjimo, maskuoja 
netobulumus ir smulkias raukšles. Idealiai tinka 
spindesį dėl senėjimo ar išorinių veiksnių poveikio 
praradusiai odai.

 `  išskirtinė jauninančių veikliųjų medžiagų ir 
maskuojančiųjų pigmentų kompozicija

 `  glotnios kaip aksomas ir tolygios odos efektas

30 ml 

18,20 EUR
60,67 EUR / 100 ml

N
A

U
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A
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PA
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IS



PORCELAIN BEIGE 
MA01

FB01 FB02
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SILIKONINIS PAGRINDAS
SILICONE BASE

Prailgina makiažo patvarumą. Ilgam suteikia 
matinį atspalvį ir užtikrina odos gaivumo 
efektą. Oda tampa glotni, o poros ir smulkios 
raukšlės mažiau pastebimos.

 `  su antioksidacinių vitaminų C ir E 
kompleksu

 `  rekomenduojamas odai, kuriai reikia 
matiškumo, su polinkiu į blizgesį

15 ml | FB01

10,20 EUR
139,73 EUR / 100 ml

ŠVIESINANTIS 
MASKAVIMO PIEŠTUKAS
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Puikiai slepia ratilus po akimis ir nedideles 
pigmentines dėmes. Sumažina raukšlių 
matomumą.

 `  formulė praturtinta raminančiomis 
sudedamosiomis dalimis ir vitaminu E

 `  pašalina nuovargio požymius, užtikrina 
gaivios ir spindinčios odos efektą

2,2 g 

11,50 EUR
522,73 EUR / 100 g

GRAŽINAMASIS  
KREMINIS PAGRINDAS
BEAUTY CREAM PRIMER 

Perlų pigmentai suteikia odai spindesį, paslepia 
netobulumus ir raukšles. Švelniai rožinė spalva 
atgaivina odą ir mažina nuovargio požymius.

 `  hialurono rūgštis ir Hydromanil® užtikrina 
gilų drėkinimą ir išlygina odą

 `  puikiai tinka, jei oda yra papilkėjusi, 
pavargusi, praradusi spindesį

15 ml | FB02 

8,00 EUR
53,33 EUR / 100 ml



WISE GREEN 
CC09

SENSIBLE BISCUIT 
 CC07

BRIGHT IVORY
CC06
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CC MAKIAŽO PAGRINDAS  
COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Atlieka daug funkcijų: puikiai puoselėja, 
suvienodina odos atspalvį, idealiai paruošia 
tolimesniam makiažui ir užtikrina ilgesnį jo 
išlaikymą.

 `  žalias atspalvis maskuoja paraudimus ir 
padengia trūkumus

 `  ypač rekomenduojamas kapiliarinei odai 
su matomais paraudimais

15 ml 

11,00 EUR
73,33 EUR / 100 ml

CC KREMAS 
COLOUR & CARE
CC CREAM COLOUR & CARE

Viskas, ko reikia veido odai, viename produkte! 
Modernus kremo, makiažo pagrindo ir saulės 
filtro derinys. Maitina ir drėkina, oda tampa 
glotni, elastinga ir minkšta.

 `  padengia ir paslepia netobulumus, 
užtikrina naturalią odos išvaizdą

 `  efektas: spindinti, gaivi ir sveikai 
atrodanti oda

30 ml

14,80 EUR
49,33 EUR / 100 ml

CC KOLEKCIJA
Jūsų oda reikalauja 
išskirtinės priežiūros, o Jūs 
norite jai duoti visko, ko 
reikia? Norint tą pasiekti 
jau nebereikia leisti ilgų 
valandų prie veidrodžio. 
CC kosmetika tai išskirtinė 
kolekcija sukurta Jūsų odos 
poreikiams.

CC PUDRA  
COLOUR & CARE 
CC POWDER COLOUR & CARE

Unikali, daugelį funkcijų atliekanti pudra: 
suvienodina odos spalvą, puoselėja, apsaugo odą, 
užtikrina tobulą padengimą ir nepriekaištingą 
išvaizdą. Idealiai maskuoja paraudimus ir 
netobulumus, suteikia odai šilko glotnumo.

 `  praturtinta vitaminais C ir E, aviečių 
ekstraktu ir raminančiu marakujų aliejumi

 `  užtikrina patvarų, matinį makiažo 
užbaigimą

6,5 g 

12,00 EUR
184,62 EUR / 100 g



PT01

 P020

PERFECT BEIGE 
 P016
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FIKSUOJANTI BIRI PUDRA
FIXING POWDER 

Patvaraus makiažo užbaigimo garantija. Puiki 
mineralinių komponentų kombinacija užtikrina 
matinės, glotnios kaip aksomas odos efektą.

 `  prisitaiko prie makiažo pagrindo spalvos ir odos 
gymio

 `  švelnus baltosios arbatos aromatas

10 g | PT01 

11,00 EUR
110,00 EUR / 100 g

BIRI MINERALINĖ PUDRA
MINERAL LOOSE POWDER 

Idealus makiažo pagrindo fiksavimas ir tobulas 
makiažo užbaigimas. Pudros sudėtyje yra silicio 
oksido, kuris optiškai mažina raukšles ir smulkius odos 
nelygumus.

 `  su sugeriančiu sebumą kaolinu
 `  nepaprastai taupi ir ilgai išliekanti

10 g | P016 

12,00 EUR
120,00 EUR / 100 g

BAMBUKO PUDRA
BAMBOO POWDER 

Permatoma, tinka visiems odos tipams. Puikiai 
tiks makiažo užbaigimui ir pataisymams dienos 
metu.

 `  su bambuko ekstraktu, kuris suteikia odai 
matinį atspalvį

 `  kosmetikos priemonė, kurią visada verta 
turėti po ranka

6,4 g | P020 

9,80 EUR
153,13 EUR / 100 g



1.

2.

3.
3.
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PURŠKIAMAS MAKIAŽO 
FIKSATORIUS
MAKE UP SETTING SPRAY 

Sukuria nematomą, lengvą makiažo apsaugos 
sluoksnį. Nesukelia lipnumo ar odos sutraukimo 
pojūčio.

 ` dienos metu atgaivina odą ir suteikia jai 
spindesį

 ` lengvos, drėkinančios konsistencijos

100 ml | UM01 

7,10 EUR
7,10 EUR / 100 ml

VEIDO KONTŪRAVIMO  
RINKINYS
CONTOUR KIT 

Nepakeičiamas profesionalaus veido kontūravimo priemonių 
rinkinys: kontūravimo pudra, bronzinė pudra ir šviesinamoji 
pudra. Harmoningai derančios spalvos ir aksominė 
konsistencija leidžia koreguoti veido formą, pabrėžti 
privalumus ir paslėpti trūkumus.

 `  specialios sudedamosios dalys mažina odos blizgesį
 `  elegantiškas dėklas su veidrodėliu

6,6 g | ZT01

11,80 EUR
178,79 EUR / 100 g

3 ŽINGSNIS:
• Antakių lankas
• Skruostikaulių viršus
• Nosies tiltelis 
• Po akimis
• Kupidono lankas 
• Kaktos vidurys
• Smilkinkauliai 
• Smakras  
Išryškina, todėl ji puikiai pabrėžia centrinę veido dalį. Suteikia 
odai spindesį, atspindi šviesą ir taip slepia netobulumus.

1 ŽINGSNIS:
• Po skruostais 
• Apatinio žandikaulio linija
• Nosies šonai  
Sukuria šešėlio įspūdį  
ir pabrėžia skruostikaulius.

2 ŽINGSNIS:
• Skruostai
• Nosis 
Sustiprina kontūravimo efektą, 
suteikia odai natūralaus, 
sveiko įdegio atspalvį.

PABRĖŽKITE PRIVALUMUS
PAKOREGUOKITE VEIDO FORMĄ 
PASLĖPKITE NETOBULUMUS!

3 PAPRASTAIS ŽINGSNIAIS

1. KONTŪRAVIMO PUDRA

2. BRONZINĖ PUDRA

3. ŠVIESINAMOJI PUDRA



DECADENCE BLACK 
KR01

MALACHITE GREEN 
KR06

DARK BLUE 
KR05

CLASSIC WHITE 
607031

ECRU IDEAL 
607032

VIOLET VELVET 
607027

GRAPHITE DIMENSION 
607029

METALIC TEAL 
607028

BLUE DEPTH 
607030

OCEAN REFLECTION 
607026
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efektas: GILUS 
HIPNOTIZUOJANTIS 

ŽVILGSNIS

AUTOMATINIS AKIŲ PIEŠTUKAS
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Išraiškingas akių makiažas, kuris laikosi neįtikėtinai ilgai? 
Nuo šiol tai įmanoma - automatinio akių pieštuko dėka! 
Naujoviškos, vandeniui atsparios formulės dėka išlieka 
net iki 12 valandų! Tinka dieniniam ir vakariniam makiažui. 
Tiksliai brėžia tiek storą, tiek ir ploną liniją. Plati spalvų paletė 
užtikrina, kad tikrai atrasite tinkamą spalvą sau!

 `  minkšta, kreminė tekstūra puikiai pasidengia
 `  funkcionalus, automatinis mechanizmas su integruotu 
drožtuku užtikrina greitą ir tobulą naudojimą

 `  plati spalvų paletė - tikrai atrasite tinkamą spalvą sau
 `  patikrintas okulisto

0,31 g 

6,40 EUR
2064,52 EUR / 100 g

AKYS
Pabrėžkite savo akių grožį. Su mūsų makiažo priemonėmis sukursite pavergiantį makiažą 
– tiek dienai, tiek vakarui. Gražiausios produktų spalvos ir nepaprastai ilgai išliekančios 
formulės užtikrins, kad gundysite žvilgsniu, kuriam niekas nesugebės atsispirti. 

NAUJIENA

KAJAL AKIŲ PIEŠTUKAS 
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL 

Kajal akių pieštuko dėka sužavėsite kerinčiu žvilgsniu. 
Pieštuku nubrėžkite liniją (vadinamąją vandens liniją) 
išilgai apatinio voko– taip akys vizualiai atrodys didesnės ir 
šviesesnės. Be to, paslėpsite nuovargio požymius. Aksominė, 
vandeniui atspari formulė kartu su aukšta pigmentacija 
užtikrina išskirtinį patvarumą – net iki 12 val.! 

 `  vizualiai padidina ir pagyvina akį bei suteikia 
žvilgsniui žvalumo

 `  patvarus ir vandeniui atsparus
 `  su integruotu drožtuku 
 `  patikrintas okulisto

0,33 g 

6,40 EUR
1939,39 EUR / 100 g

efektas: DIDESNĖS, 
ATVERTOS AKYS, 

ŽVALUS ŽVILGSNIS 
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12 val.



CRYSTAL BLACK 
KR11

ASTRAL BLUE 
KR12

CARBON BLACK 
EL01

DEEP BLACK 
607001

CB01
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AKIŲ VOKŲ ŠEŠĖLIŲ PAGRINDAS
EYESHADOW BASE 

Padidina spalvų intensyvumą ir sodrumą.  
Prailgina makiažo patvarumą.

 `  kūno odos spalva suvienodindama vokų spalvą 
slepia netobulumus

 `  tinka visiems akių vokų šešėliams

4 g | CB01 

7,30 EUR
182,50 EUR / 100 g

DEIMANTINIS AKIŲ PIEŠTUKAS
DIAMOND EYE PENCIL 

Su spindinčiomis kaip deimantai dalelėmis, kurios suteikia 
žvilgsniui spindesio. Patogi retušavimo kempinėlė padės 
sukurti gundantį „smoky eyes“ efektą.

 `  „glamour” stilius
 `  vandeniui atsparus

0,34 g 

6,60 EUR
1941,18 EUR / 100 g

SKYSTAS AKIŲ PIEŠTUKAS
LIQUID EYELINER 

Gražiai pabrėžia akies kontūrą ir optiškai sutankina 
blakstienas suteikdamas žvilgsniui daugiau išraiškingumo.

 `  tai puikus būdas atlikti greitą, klasikinį makiažą
 `  puikus ir lengvas naudojimas

1,1 ml 

8,00 EUR
727,27 EUR / 100 ml

Saugokite 
vertikalioje padėtyje, antgaliu žemyn!

SKYSTAS AKIŲ KONTŪRAS
BOTTLED EYELINER 

Intensyvi juoda spalva, neįtikėtinas tikslumas  
išraiškingam ir gundančiam akių makiažui.

 `  ilgalaikis efektas, visą dieną be pataisymų
 `  hipoalergiškas, saugus jautrioms akims

5 ml 

7,80 EUR
156,00 EUR / 100 ml



BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09
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ANTAKIŲ STILIZAVIMO  
RINKINYS
EYEBROW SET 

Rinkinyje rasite vašką antakių modeliavimui, 
du matinius šešėlius jų stilizavimui ir antakių 
lanką šviesinantį šešėlį.

 `  idealiai modeliuoja antakius, suteikia 
norimą formą ir natūralumo efektą

5,2 g | ZB01 

9,00 EUR
173,08 EUR / 100 g

AUTOMATINIS  
ANTAKIŲ PIEŠTUKAS
AUTOMATIC BROW PENCIL

Pabrėžia antakių formą ir juos optiškai sutankina.

 `  užtikrina sodrią ir patvarią spalvą bei 
naturalią išvaizdą

 `  su drožtuku pieštuko pagrinde

0,31 g 

6,00 EUR
1935,48 EUR / 100 g



FEDERICO MAHORA MAKEUP / AKYS | 115

ANTAKIŲ IR BLAKSTIENŲ 
MODELIAVIMO PRIEMONĖ
BROW & LASH CREATOR 

Nepakeičiamas duetas: antakių gelis ir tušo 
pagrindas suteikia galimybę sukurti kerintį žvilgsnį 
ir tobulą akių makiažą.

 `  skaidrus gelis idealiai sutvarko neklusnius 
plaukelius ir sutvirtina antakių formą

 `  tušo pagrindas storina ir ilgina blakstienas, 
suteikia žavingos apimties, sustiprina 
kiekvieno tušo poveikį

14 ml | BL01

9,30 EUR
66,43 EUR / 100 ml

SPECIALIZUOTAS 
BLAKSTIENŲ SERUMAS
LASH SPECIALIST SERUM 

Koncentruotas eliksyras skatina blakstienų 
augimą ir stabdo jų kritimą.

 `  blakstienos tampa ilgesnės, storesnės bei 
tankesnės

 `  hipoalergiškas, tinka nešiojančioms 
kontaktinius lęšius

4 ml | SS01

14,80 EUR
370,00 EUR / 100 ml

BLAKSTIENŲ AUGIMĄ  
STIMULIUOJANTIS SERUMAS
EYELASH ENHANCING SERUM

Veiklioji medžiaga bimatoprostas (efektyviausias 
žinomas plaukų augimą stimuliuojantis junginys) 
skatina blakstienų augimą, tankina ir stiprina jų 
plaukelius, pastebimai gerina blakstienų būklę. 
Priemonė tinkama asmenims nešiojantiems 
kontaktinius lęšius (privaloma išimti prieš 
tepant), po chemoterapijos kurso, priaugintoms 
ir tankintoms blakstienoms, po permanentinio 
makiažo, taip pat blakstienoms dažytoms chna.

 `  blakstienos tampa ilgesnės ir tankesnės
 `  maitina ir regeneruoja net silpniausius 
plaukelius

3 ml | 607107

27,50 EUR
916,67 EUR / 100 ml

patvirtino akivaizdžius 
rezultatus jau po

4 naudojimo savaičių.*

90%
moterų

*TYRIMUS ATLIKO NEPRIKLAUSOMA LABORATORIJA, 
TYRIMO GRUPĘ SUDARĖ 29 29-53 METŲ AMŽIAUS 
MOTERYS 4 SAVAIČIŲ BĖGYJE.

GRAŽINAMASIS  
ANTAKIŲ SERUMAS 
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Kruopščiai išpuoselėtoje serumo formulėje 
atrandame bimatoprostą – efektyviausią 
žinomą junginį, kuris stimuliuoja plaukų augimą 
bei hidrolizuotus šilko baltymus, biotiną ir 11 
žolelių ekstraktų kompleksą. Serumas puikiai 
tankina ir stiprina antakius, puoselėja ir suteikia 
natūraliai jų spalvai sodrumo.

 `  stimuliuoja antakių augimą ir apsaugo 
nuo iškritimo

 `  idealus toms, kurios svajoja apie tankius 
ir madingus antakius

3 ml | 607018 

27,50 EUR
916,67 EUR / 100 ml
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BLAKSTIENŲ TUŠAS
3 STEP MASCARA 

Novatoriška formulė ekstremaliai 
didina blakstienų apimtį ir užtikrina 
optimalų drėkinimą.

 `  trys viename: prailgina, storina ir 
pakelia

 `  nepaprasta šepetėlio forma 
suteikia galimybę užtepti tušą 
nuo blakstienų šaknų iki jų 
galiukų

8 ml | M002 PERFECT BLACK

10,00 EUR
125,00 EUR / 100 ml

BLAKSTIENŲ TUŠAS
PHENOMENAL MASCARA 

Pažangi formulė ir preciziškas 
šepetėlis garantuoja panoraminių 
blakstienų efektą. Sudėtyje yra 
novatoriško komponento, kuris 
skatina blakstienų augimą.

 `  idealiai išskiria, ilgina, storina ir 
užriečia blakstienas

 `  elastingas mini šepetėlis tobulai 
pabrėžia net ir trumpiausias 
blakstienas

10 ml | M006 INTENSE BLACK

9,80 EUR
98,00 EUR / 100 ml

BLAKSTIENŲ TUŠAS
LASH EXPERT MASCARA 

Idealus makiažas net iki 12 valandų. 
Netepa ir nebyra.

 `  maksimaliai pailgintos ir 
koketiškai užriestos blakstienos

 `  asimetriško, lankstaus šepetėlio 
ilgesni šereliai modeliuoja ir 
pakelia blakstienas, o trumpesni 
- pabrėžia ir atskiria net 
trumpiausius plaukelius

11 ml | M007 GLAM BLACK

9,10 EUR
82,73 EUR / 100 ml

VANDENIUI ATSPARUS 
BLAKSTIENŲ TUŠAS
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Užtikrina blakstienoms neįtikėtiną 
apimtį, o tobulai suformuotas šepetėlis 
tolygiai padengia kiekvieną plaukelį nuo 
šaknų iki pat galiukų, suteikia ilginimo 
efektą. Sudėtyje esantis lakusis silikonas 
užtikrina tušo patvarumą. Garantuokite 
sau gražų, vilioklišką žvilgsnį vos per 
porą akimirkų!

 `  tušas yra atsparus vandeniui, todėl 
efektyviai apsaugo blakstienas 
nuo vandens ir drėgmės poveikio

 `  novatoriška formulė tinkama 
veganams, nes sukurta be 
gyvūninės kilmės produktų

8 ml | 607108

12,00 EUR
133,33 EUR / 100 ml
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TAFFY
604011

MAUVE
604009

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016

MATINIAI SKYSTI LŪPŲ 
DAŽAI
MATTE LIQUID LIPSTICK

Žavingas, matinis lūpų makiažas 
ir tobulas padengimas jau pirmu 
potėpiu. 

 `  nesausina lūpų

6,5 ml

9,60 EUR
137,14 EUR / 100 ml

COOL PASSION
604005

ROYAL RASPBERRY
604003
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LŪPOS
Nepaisant to, ar jos padažytos švelnia ar išraiškinga spalva, pabrėžtos lūpdažiu lūpos 
visados traukia dėmesį. Su Ilgai išliekančiais skystais matiniais lūpų dažais suteiksite 
savo lūpoms išsvajotą formą, o madingiausios šio sezono spalvos tobulai pabrėš Jūsų 
grožį.

ILGAI IŠLIEKANTYS SKYSTI MATINIAI  
LŪPŲ DAŽAI
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Tobulas matinis atspalvis, kuris išlieka ilgas valandas. Super 
lengva formulė garantuoja tobulą, intensyviai matinį atspalvį, 
neapsunkina lūpų ir užtikrina komforto jausmą.
Vertingi, natūralūs komponentai, tokie kaip bičių vaškas ir 
avokadų aliejus, apsaugo lūpų odą nuo išsausėjimo. Paprastas 
naudojimas ir ilgai išliekanti spalva be lipnumo jausmo, 
išsausėjimo ir tepimo - pamilsite šiuos lūpų dažus nuo pat 
pirmo bandymo.

 `  pamirškite apie dažnus makiažo pataisymus – lūpų dažai 
išlieka net iki 6 valandų

 `  išskirtinė sudėtis užtikrina intensyvų, matinį atspalvį, 
kuris ne tik nesausina lūpų, bet suteikia sudrėkintų lūpų 
jausmą

 `  tikslus aplikatorius ir malonaus aromato šilkinė tekstūra 
paverčia lūpų dažymą tikriausiu malonumu

6 ml 

10,00 EUR
166,67 EUR / 100 ml

NAUJIENA



PASSIONATE RED
604226

PLUM CHOCOLATE
604227

SWEET CORAL   
604228

AMAZING NUDE             
604231

PASSIONATE FIRE           
604229

CLASSIC RED      
604232

CARMINE BLISS            
604230

BURGUNDY WINE        
604233

VIBRANT FUCHSIA
604224

CUTE PINK
604223

RAVISHING ROSE
604222

SMOKED LYCHEE
604225

BLAZING CORAL
604220

CLASSIC NUDE
604221

SPLENDID MAGENTA
604234

DEEP PINK          
604235
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KLASIKINIAI LŪPŲ DAŽAI 
COLOR INTENSE
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Privalomas Jūsų kosmetinės elementas!
Užtikrina tobulą lūpų padengimą intensyvia, 
matine spalva. Šių lūpų dažų tepimas tai tikras 
malonumas – kreminė konsistencija užtikrina 
nepaprastai lengvą padengimą. Sudėtyje esantis 
maitinamasis ispaninio šalavijo sėklų aliejus 
užtikrina, kad lūpų dažai nesausina odos. Todėl 
lūpos atrodo nepaprastai gražiai ir gundančiai. 
Ilgalaikis padengimas be išsausėjimo jausmo tai 
kiekvienos moters svajonė – dabar pasiekiama 
ranka su klasikiniais lūpų dažais COLOR 
INTENSE!

 `  garantuoja aksominį, matinį padengimą ir 
intensyvią spalvą, kuri ilgai išlieka ant lūpų

 `  unikali lūpų dažų formulė su ispaninio 
šalavijo sėklų aliejumi užtikrina sudrėkintų 
lūpų efektą

 `  kreminė tekstūra nesulipina lūpų, užtikrina 
ilgalaikį komforto jausmą – Jūs net 
nejaučiate, kad lūpos yra padažytos!

4,2 g 

10,50 EUR
250,00 EUR / 100 g

SUDĖTYJE 
YRA VERTINGO 
ISPANINIO 
ŠALAVIJO 
SĖKLŲ ALIEJAUS,
kuris užtikrina sudrėkintos 
odos ir komforto jausmą. Nuo 
šiol galite džiaugtis gražia 
matine spalva ir pamiršti apie 
išsausėjusias lūpas!
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DVIFAZIS  
MAKIAŽO VALIKLIS
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Švelniai, bet efektyviai pašalina net atsparų 
vandeniui akių ir lūpų makiažą.

 `  palieka odą sudrėkinta, minkšta ir glotnia
 `  hipoalerginis, saugus naudoti jautrioms 
akims

150 ml | 609001

8,40 EUR
5,60 EUR / 100 ml

MICELIŲ SKYSTIS
MICELLAR LOTION 

Veiksmingai pašalina makiažą bei valo odą, 
puikiai ją paruošia tolesnei priežiūrai.

 `  sukurtas rožių vandens (iš šimtalapio 
erškėčio) pagrindu

 `  puikiai atgaivina odą

150 ml | 609002

7,70 EUR
5,13 EUR / 100 ml

MAKIAŽO VALYMAS
Ryte ir vakare idealiai nuvalyta oda tai sveikos ir gražios odos receptas. Nepamirškite apie tai ir visados 
turėkite po ranka tam reikalingas kosmetikos priemones.

MAKIAŽO VALYMO  
RANKŠLUOSTUKAS
MAKEUP REMOVER TOWEL

Puikiai pašalina net vandeniui atsparų makiažą 
be jokių kosmetikos priemonių.

 `  užtenka tik sudrėkinti vandeniu
 `  tinka visų tipų odai, taip pat ir jautriai

608107

8,60 EUR
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NAGŲ KIETIKLIS 
SU DEIMANTAIS
NAIL HARDENER 

Deimantų pudra sustiprina ir sukietina 
nagus, suteikdama jiems ilgalaikį blizgesį.

 `  puikus kaip nagų lako pagrindas

10 ml | N104

5,30 EUR
53,00 EUR / 100 ml

NAGŲ KONDICIONIERIUS 
8 IN 1
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Daugiafunkcis: intensyviai regeneruoja, 
sutvirtina, apsaugo, užtikrina glotnumą, 
grąžina spindesį, suteikia atspalvį, greitai 
džiūsta, yra ilgalaikis.

 `  pastebimai pagerina pažeistų nagų 
išvaizdą ir būklę

 `  apsaugo nuo trūkinėjimo, skilimo ir 
šerpetojimo

10 ml | N112

6,00 EUR
60,00 EUR / 100 ml

RANKOS
Tai ne mitas: Jūsų rankos tai Jūsų vizitinė kortelė. Pasirūpinkite jomis! Rekomenduojame kasdienę 
odelių priežiūrą ir stiprinančias priemones, kad dažyti nagai atrodytų sveikai ir elegantiškai.

VIRŠUTINIS NAGŲ LAKO SLUOKSNIS HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Nepriekaištingas manikiūras, kuris laikosi ant Jūsų nagų neįtikėtinai ilgai? 
Dabar tai įmanoma. Viršutinis nagų lako sluoksnis hybrid look suteiks Jūsų 
nudažytiems nagams profesionalaus hibridinio manikiūro efektą be UV lempos. 
Išskirtinė formulė efektyviai apsaugo laką nuo skilinėjimo ir nusitrynimo. Suteikia 
nagams kerintį blizgesį ir paryškina spalvą.

 `  be UV lempos 
 `  idealus manikiūras net iki 7 dienų!
 `  laką galima nuvalyti naudojant bet kurį nagų lako valiklį

11 ml | 603152

7,20 EUR
65,55 EUR / 100 ml

NAGŲ IR ODELIŲ KREMAS
CUTICLE & NAIL CREAM

Kasdienės priežiūros rezultatas – išpuoselėtos 
odelės ir sveiki nagai.

 `  argano aliejus sustiprina nagus, o 
taukmedžio sviestas intensyviai atkuria

 `  drėkina bei atkuria odelių minkštumą ir 
glotnumą, o nagų plokštelėms grąžina 
stangrumą

15 ml | N999

5,00 EUR
33,33 EUR / 100 ml

7
dienos

NAUJIENA

BE UV LEMPOS



PINK RAPTURE  
603143

LILAC EFFUSION  
603148

PERFECT NUDE  
603116

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

TRENDY VIOLET 
603142

SILVER CHROME 
603134
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NAGŲ LAKAS
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Super blizgi formulė su gelinio užbaigimo efektu.

 `  suteikia nagams ilgalaikę, sodrią spalvą ir 
puikiai dengia jau nuo pirmo patepimo

 `  atsparus skilimui, nusitrinimui ir blukimui
 `  platus, patogus šepetėlis

11 ml 

7,20 EUR
65,55 EUR / 100 ml

  METALO BLIZGESIO
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BEACETONINIS  
NAGŲ LAKO VALIKLIS
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Lengvai nuvalo nagų laką, o sudėtyje 
esantis ricinos aliejus puikiai drėkina. 
Padeda palaikyti puikią nagų būklę.

 `  paprastai naudojamas
 `  braškių ir vanilės kvapo

150 ml | 603008 

4,00 EUR
2,67 EUR / 100 ml

ACETONINIS  
NAGŲ LAKO VALIKLIS
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Nepaprastai efektyvus lako valiklis. Formulė 
su vitaminu E drėkina nagus, pantenolis gerina 
jų būklę.

 `  lengvai pašalina net sunkiai nuvalomus 
lakus

 `  vitaminas E drėkina nagus, o pantenolis 
gerina jų būklę

150 ml | 603009 

4,00 EUR
2,67 EUR / 100 ml
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AKSESUARAI
Profesionalūs įrankiai garantuoja gražų ir profesionalų makiažą.  
Siūlome Jums platų šepetėlių asortimentą bei daug kitų puikių aksesuarų.

 2

ŠEPETĖLIS AKIŲ VOKŲ ŠEŠĖLIŲ 
SKLAIDYMUI NR. 410
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Speciali šepetėlio forma pritaikyta šešėlių 
paskirstymui ant akių vokų paviršiaus. Puikiai 
sklaido šešėlių spalvą ir sumažina neestetiškų 
dėmių riziką.

 `  sintetiniai šereliai

608410 

9,80 EUR

 1

DVIPUSIS ŠEPETĖLIS ŠEŠĖLIAMS 
IR KONTŪRAMS NR. 408
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Idealus įrankis tiksliam akių makiažui! Vienas galas 
skirtas tobulam akių vokų padengimui šešėliais, o 
kitas - tiksliam viršutinio ar apatinio voko kontūrui 
brėžti. Lenta, ergonomiška forma užtikrina 
optimalų padengimą.

 `  sintetiniai šereliai

608408 

6,00 EUR

1 2

3

 3

PUDROS ŠEPETĖLIS NR. 402
POWDER BRUSH NO. 402

Tinkamas užtepti bei paskirstyti birią ir presuotą 
pudrą.

 `  sintetiniai šereliai

608402 

20,00 EUR
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 1

KABUKI ŠEPETĖLIS NR. 400 
KABUKI BRUSH NO. 400

Idealus greitai užtepti birią, presuotą ar mineralinę 
pudrą.

 `  sintetiniai šereliai

608400 

20,00 EUR

 4

ANTAKIŲ ŠEPETĖLIS NR. 404
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Skirtas užtepti antakių kosmetikos priemones: 
pudros, kremo, gelio ar vaško pavidalo.

 `  sintetiniai šereliai

608404 

10,40 EUR

 3

ŠEŠĖLIŲ ŠEPETĖLIS NR. 406
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Puikiai tinka tiksliai užtepti įvairios rūšies akių vokų 
šešėlius.

 `  sintetiniai šereliai

608406 

8,40 EUR

 2

MAKIAŽO PAGRINDO 
ŠEPETĖLIS NR. 403 
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Skirtas užtepti skystą makiažo pagrindą, 
maskavimo priemonę bei makiažo bazę.

 `  sintetiniai šereliai

608403 

18,00 EUR
1

2

3 4

PROFESIONALUS  
ŠEPETĖLIŲ PURŠKIKLIS
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Akimirksniu paruošia šepetėlius tolimesniam naudojimui, tobulai nuvalo 
net dekoratyvinės kosmetikos priemonių likučius. Rekomenduojamas 
kosmetinių šepetėlių iš natūralių ir sintetinių šerelių valymui.

 `  puikiai išvalo šepetėlius
 `  specialūs ingredientai puoselėja šerelius, suteikia malonų kvapą

100 ml | 608113

5,00 EUR
5,00 EUR / 100 ml

ŠEPETĖLIŲ VALIKLIS
SILICONE BRUSH CLEANER

Greitai ir efektyviai valo šepetėlius – tereikia tik truputėlio 
vandens ir šampūno.

 `  patogios ant pirštų užmaunamos formos

608106 

4,20 EUR



 
KOSMETIKOS PRIEMONIŲ LAGAMINĖLIS 
MAKEUP CASE 

Labai talpus, todėl jame sutilps visi aksesuarai ir kosmetikos priemonės, kurių reikia makiažui 
ar manikiūrui. Praktiškas veidrodėlis po dangčiu. Galima išsirinkti vieną iš trijų spalvų: sidabro, 
juodą ar rožinį.

 `  idealus kosmetikos priemonių transportavimui ar saugojimui
 `  atsidaro į dvi puses, keturios praktiškos lentynėlės

sidabrinis | 608114 
juodas | 608115 
rožinis | 608116

30,00 EUR

MATMENYS: 
24 x 22 x 18 cm
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MAKIAŽO KEMPINĖLĖ
MAKEUP SPONGE

Tobulai paskirsto makiažo bazę, pagrindą, skystą maskavimo 
priemonę ir kreminės konsistencijos skaistalus.

 `  išskirtinai patogi forma

608103 

7,00 EUR

MAKIAŽO KEMPINĖLĖ BE LATEKSO
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Padeda pasidaryti tobulą veido makiažą. Puikiai tinka tepti pvz. 
makiažo pagrindą ir maskavimo priemonę.

 `  be latekso
 `  unikali, tiksli forma

608104 

10,20 EUR

MATINĮ EFEKTĄ SUTEIKIANTYS 
LAPELIAI RITINĖLYJE
BLOTTING PAPER ROLL

Tobulas matiškumas ir apsauga nuo odos blizgėjimo.

 `  nepažeidžia makiažo
 `  su patogiu kirptuku - kerpate tiek kiek Jums reikia

608105

6,70 EUR

SILIKONINĖ MAKIAŽO KEMPINĖLĖ
SILICONE MAKEUP SPONGE

Pagaminta iš minkšto silikono lygi kempinėlė puikiai tepa skystas, 
pusiau skystas ir kremines priemones, tokias kaip makiažo 
pagrindas, skaistalai ar bazė. Nesugeria priemonių ir užtikrina jų 
optimalų naudojimą. Platesnė kempinėlės dalis skirta didesnio 
ploto paviršiams, o siauresnis galas užtikrina tikslų sunkiai 
pasiekiamų vietų padengimą, pvz. vidinių akių kampučių, šalia 
nosies ir lūpų.

 `  tiksliai paskirsto kosmetikos priemones, be dryžių ir 
dėmių

 `  higieniška – plaunama vandeniu

608112

7,00 EUR



MĖGAUKITĖS... 
Aurile kavos ir arbatos skoniais, kurie gimė 
iš nepaprastos aistros ir profesionalumo. 
Ypač rekomenduojame mokslininkų 
sukurtas įvairiafunkcines kavos rūšis, 
kurios pasižymi ne tik puikiu skoniu, bet 
taip pat yra turtingos vertingais sveikatai 
elementais: vitaminais ir mineralais. Tuo 
pačiu, mūsų arbatos praturtintos gėlių žiedais 
ir natūraliais aromatais, kad galėtumėte 
kiekvieną dieną džiaugtis jų puikiu skoniu. 
Kavą ir arbatą geriausia mėgautis su 
mūsų puikiaisiais saldumynais, kuriuos 
gaminame pagal tobuliausius receptus ir 
iš aukščiausios kokybės ingredientų.
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SALDUS MALONUMAS
Aukščiausios kokybės kavos ir arbatos privalo būti tinkamai pateiktos. Vaišinkitės jomis kartu 
su AURILE saldumynais – Šokoladukais Milky Delight ir Joy, kurie net nykiausią dieną užpildys 
palaimingu saldumu (144 psl.). O gaivių skonių gerbėjams siūlome išskirtines mėtines pastiles 
COOLing Mints (144 psl.). Praturtinkite savo gyvenimą išskirtiniais skoniais.

NAUJIENOS
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Atraskite gyvenimo skonį su įmantriais AURILE saldumynais! Tai gardi dangiškos palaimos ir kruopščiai 
atrinktų taurių ingredientų kombinacija. Padovanokite sau nepamirštamo malonumo akimirką!

PRALINĖ SALDAINIAI  
SWEETS COLLECTION
Glaistyti aksominiu šokoladu prabangūs įdarai - tai tikras malonumas 
mūsų skonio receptoriams. Pralinė saldainiai atrodo kaip šokoladiniai 
meno kūriniai, todėl džiugina ne tik gomurį, bet ir akį. Tai saldus 
malonumas, kuris žadina visus jausmus. Elegantiška saldainių dėžutė – 
tai puiki dovana.

110 g | 806001

4,00 EUR
36,36 EUR / 1 kg

SALDAINIAI  
TRUFFLE COLLECTION
Burnoje tirpstantis įdaras, kuris vilioja savo švelnumu ir 
rafinuotu skoniu… Dangiškasis triufelių saldumas patenkins 
reikliausią šokolado eksperto lūkesčius. Dėžutėje rasite 4 
skirtingas, unikalaus skonio, triufelių rūšis: Liqueur Truffle, True 
Truffle, Chocolate Truffle, Light Truffle. 
Tai skonio kvintesencija, užantspauduota žiupsneliu aistros.

100 g | 806002

4,00 EUR
40,00 EUR / 1 kg

SALDUMYNAI

NAUJIENOS

ŠOKOLADUKAI JOY 
JOY CHOCOLATES
Dėžutėje rasite 4 atskirai supakuotus išskirtinio skonio 
batonėlius. Pieniškas įdaras ir geriausias šokoladas - tai 
gardus duetas, kuris švelniai glamonėja gomurį ir verčia norėti 
dar ir dar... Tai saldus džiaugsmas, kuris neturi pabaigos.

50 g | 806003

1,80 EUR
36,00 EUR / 1 kg

MĖTINĖS PASTILĖS COOLING MINTS 
COOLING MINTS
Mėtinukai COOLing Mints - tai puikus gaivinančios mėtos ir nuostabaus skonio derinys. Žaibiškai atgaivina kvėpavimą 
ir dovanoja neįtikėtinus skonio potyrius. Skanios pastilės elegantiškoje, patogioje dėžutėje, kurią visados galite turėti su 
savimi.

50 g 

806005 / BALTA DĖŽUTĖ  
806006 / JUODA DĖŽUTĖ  

 7,00 EUR
140,00 EUR / 1 kg

ŠOKOLADUKAS MILKY DELIGHT 
CHOCOLATE MILKY DELIGHT
Šis nepaprastai švelnaus skonio batonėlis perkels Jus į saldžią pieno 
ir šokolado upių karalystę. Kiekvienas kąsnelis tirpsta burnoje ir 
dovanoja išskirtinę palaimą. Tegul šis nuotykis niekados nesibaigia.

12,5 g | 806004

0,60 EUR
48,00 EUR / 1 kg
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CHOCOLATE  
MALTA KAVA
šokolado aromato kava
Neužmirštamas klasikinio rafinuoto 
šokolado aromato bei aukščiausios 
kokybės arabicos ir robustos 
mišinio duetas suteiks puikų skonį ir 
atsipalaidavimo akimirką!

 `  kilmė: Rytų Azija

250 g | AR16

11,00 EUR
44,00 EUR / 1 kg

CHERRY  
MALTA KAVA
vyšnių aromato
Įsivaizduokite stiprioje kavoje 
panardintų skanių sultingų vyšnių 
aromatą. Kiekvienas gurkšnis 
perkels Jus į saulės nutviekstą 
vyšnių sodą.

 `  kilmė: Rytų Azija

250 g | AR11

11,00 EUR
44,00 EUR / 1 kg

VANILLA  
MALTA KAVA 
vanilės aromato
Egzotiškas, saldus vanilės aromatas yra 
puikus natūralaus kavos skonio priedas. 
Prideda šiltą ir linksmą prieskonį. Tikras 
pojūčių malonumas!

 `  kilmė: Rytų Azija

250 g | AR08

11,00 EUR
44,00 EUR / 1 kg

HAZELNUT  
MALTA KAVA
lazdyno riešutų aromato
Tobula lazdyno riešutų aksominės 
natos ir tonizuojančios kavos skonio 
harmonija – sėkmingo ryto ir 
neužmirštamos popietės receptas.

 `  kilmė: Rytų Azija 

250 g | AR15

11,00 EUR
44,00 EUR / 1 kg

IRISH CREAM  
MALTA KAVA
airiško kremo aromato
Skanaus viskio ir minkšto, saldaus 
kremo aromatas, kuris puikiai tinka prie 
natūralios, šviežiai skrudintos kavos 
skonio. Svajosite, kad šis malonumas 
niekada nesibaigtų!

 `  kilmė: Rytų Azija

250 g | AR09

11,00 EUR
44,00 EUR / 1 kg

Šiandien renkatės šokoladą ar vyšnią? Lazdynų riešutų ar vanilės aromatą? 
Žaiskite ir eksperimentuokite su mūsų aromatizuota kava – puiki šalta ir karšta. 
Skanaukite gyvenimą!

AROMATIZUOTA 
KAVA
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METABOLISM MALTA KAVA
su Garcinia Cambogia ekstraktu ir L-Karnitinu
Aromatinga, skani kava - tai puikus ir, visų pirmiausia, saugus papildomas 
lieknėjimo programų ir organizmo valymo elementas. Laikantis 
atitinkamos mitybos derinamos su saikingu fiziniu aktyvumu patirsite 
nepaprastą lengvumo pojūtį.

 `  rekomenduojama besirūpinantiems kūno linijomis bei su 
antsvoriu ar nutukimu kovojantiems asmenims, kurie norėtų 
pagerinti savo organizmo metabolizmą

 `  RPN* 2 kavos puodeliuose: 38% chromo, 30% cinko ir vitamino 
B2, 24% pantoteno rūgšties, niacino, biotino

 `  kilmė: Rytų Azija

 250 g | AR06

14,60 EUR
58,40 EUR / 1 kg

ENERGY MALTA KAVA
su guaranos ekstraktu ir taurinu
Stimuliuojantis taurinas ir B grupės vitaminų kompleksas, kuriais 
praturtinta mūsų kava, mažina nuovargio jausmą ir pagerina 
psichines ir fizines organizmo funkcijas. Didesnis guaranoje esantis 
kofeino kiekis didina žvalumą ir suteikia energijos visai dienai.

 `  rekomenduojama ypač aktyviems asmenims, pvz. 
sportuojantiems, dažnai keliaujantiems, dirbantiems 
naktinėje pamainoje

 `  RPN* 2 kavos puodeliuose: 30% vitamino B2, 24% 
pantoteno rūgšties, niacino ir biotino

 ` kilmė: Rytų Azija

 250 g | AR04

14,60 EUR
58,40 EUR / 1 kg

*RPN – REKOMENDUOJAMA PAROS NORMA SUAUGUSIEMS. TYRIMO PRIELAIDOS: 10 G KAVOS / 150 ML GĖRIMO.

ĮVAIRIAFUNKCINĖ KAVA
Energijos trūkumas, netinkama mityba, stresas - jau šiandien pradėkite kovą su šiais veiksniais. Jums padės 
novatoriška įvairiafunkcinė kava, kurią sukūrėme kartu su mokslininkais ir mitybos specialistais.

Kava - tai mūsų aistra. Natūraliai kavai pasirinkome kilmingąją arabicą ir jos 
mišinius, kad galėtumėte džiaugtis puikiu skoniu visais jos pavidalais.

NATŪRALI KAVA

EXCELLENCE  
MALTA IR PUPELIŲ KAVA
100% arabica
Mocha yra viena iš kilniausių kavos veislių. Gilaus ir aksominio skonio.

 `  originalus geriausių Afrikos Arabica pupelių mišinys
 `  kilmė: Sidamo regionas Etiopijoje

250 g, MALTA | AR02

11,00 EUR
44,00 EUR / 1 kg

1 kg, PUPELIŲ | AR12

30,00  EUR
30,00  EUR / 1 kg

PURE GREEN  
ŽALIA KAVA 
100% arabica, neskrudinta, stambiai malta, piramidės formos 
maišeliuose
Kava švelnaus skonio, su ryškiomis vyno natomis, tačiau neturi 
skrudintoms pupelėms būdingo kartaus prieskonio ir dūmų 
aromato. Sudėtyje yra daug chlorogeno rūgšties (CGA), kuri 
pasižymi stipriomis antioksidacinėmis savybėmis, o kofeinas 
išsaugo tonizuojančias kavos savybes.

 ` rekomenduojama vertinantiems švelnų skonį bei 
besirūpinantiems kūno linijomis

 `  iš ekologiškų plantacijų
 `  kilmė: Peru

20 x 7 g | AR13

9,50 EUR
67,86 EUR / 1 kg
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ARBATA

HAPPINESS MĖLYNOJI ARBATA 
Lapelių arbata Oolong su juodųjų serbentų priedu, praturtinta natūraliais vanilės 
ir persikų aromatais
Puikus, sodrus skonis bei paslaptinga, truputėlį smaragdinė „Oolong” (Ulongo) 
arbatos spalva įgaunama vykstant dalinei arbatos lapelių fermentacijai. Juodųjų 
serbentų natomis viliojančioje aromatingoje arbatoje yra naudingų sveikatai 
polifenolių.

 `  išskirtinė arbata, vadinama Juoduoju Drakonu
 ` nesmulkinti serbentai
 `  kilmė: Kinijos Fudziano provincija

75 g | AH05

9,80 EUR
130,67 EUR / 1 kg

JOY RAUDONOJI ARBATA
Lapelių arbata Pu-erh su džiovintais vyšnios ir aronijos vaisiais, bei 
rožių žiedlapiais ir vyšnios aromatu
Puiki raudonoji arbata su džiovintų vyšnios ir aronijos vaisių priedais 
bei švelniais rožių žiedlapiais. Be kitų medžiagų, sudėtyje yra lengvai 
organizmo įsisavinamo natūralaus seleno, vitamino E ir vertingų 
flavonoidų.

 `  turtingas aromatas su subtilia vyšnių nata
 `  kilmė: Kinijos Junano provincija

75 g | AH03

7,40 EUR
98,67 EUR / 1 kg

EUPHORIA ŽALIOJI ARBATA
Lapelių arbata Gunpowder su verbena, citrinžole, 
citrinos žievele bei saulėgrąžų žiedlapiais ir citrinos 
aromatu
Originali kompozicija sukurta jauniausių Gunpowder 
rūšies žaliosios arbatos lapelių pagrindu, praturtinta 
energiją suteikiančiais priedais: aromatinga verbena, 
citrinžole, citrinos žievele bei saulėgrąžų žiedlapiais.

 ` saldus skonis persipina su turtingu citrinos 
aromatu

 `  kilmė: Kinijos Džedziango provincija

75 g | AH02

7,00 EUR
93,33 EUR / 1 kg

HARMONY JUODOJI ARBATA
Lapelių arbata Yunnan su kinrožės ir jazmino žiedų, 
medetkos žiedlapių ir džiovintų spanguolių priedu bei 
persikų aromatu
Prabangi juodoji arbata Yunnan, praturtinta jazmino 
žiedais ir kitais išskirtiniais priedais, pasižymi 
ryškiu, gaiviu skoniu ir stulbinančiu, švelniu persikų 
aromatu.

 `  harmoningas skonis, kuriuo mėgaujasi 
milijonai žmonių visame pasaulyje

 `  kilmė: Kinijos Junano provincija

75 g | AH01

7,00 EUR
93,33 EUR / 1 kg

SERENITY BALTOJI ARBATA
Lapelių arbata Pai Mu Tan su rožių žiedlapiais
Subtilaus gėlių aromato bei harmoningo skonio 
tauri baltoji arbata užburia aksominiu skoniu. 
Tai ypač subtili lengvai salstelėjusio skonio 
kompozicija, kurioje gausu vitaminų A ir E bei 
polifenolių.

 `  sukurta iš neišsiskleidusių arbatmedžio 
pumpurų bei pirmųjų lapelių

 `  kilmė: Kinijos Fudziano provincija

30 g | AH04

7,00 EUR
233,33 EUR / 1 kg

Iš žaliųjų Kinijos sodų semiame tikriausią turtą - aukščiausios kokybės arbatos lapus. Tai darome tam, kad Jūsų 
puodelyje įvyktų stebuklas, kuris kiekvieną dieną suteiks Jums truputį malonumo.
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APSIGAUBK
JAUSMINGAIS 
KVAPAIS
Kvepalai turi nepaprastą galią - skleidžia 
magiją. Dauguma mūsų, norėdami 
apsigaubti nepaprastų pojūčių migla, 
tiesia ranką link kvepalų buteliuko. Mes 
nusprendėme užbėgti įvykiams už akių 
ir sukūrėme prestižinę, unikalią kvapiųjų 
produktų liniją - PURE HOME, kurios 
dėka mūsų išskirtiniai kvapai gali lydėti 
Jus kiekvieną dieną. Nuo šiandien paprasti 
namų ruošos darbai taps tikru malonumu, o 
visus namus užpildys kerintys kvapai. Sveiki 
atvykę į magišką pasaulį - PURE HOME!
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KVAPŲ PASAULYJE
Prestižinės PURE HOME linijos produktai žavi ne tik išskirtiniais kvapais, bet ir nepaprastai stilingu 
dizainu. Išrinkome gražiausias parfumerijos kompozicijas, kurios leis Jums kiekvieną dieną mėgautis 
fantastiškais kvapų akordais, glamonėti namiškių uoslę ir stebinti svečius.

KVAPUSIS SKYSTIS 
LYGINIMUI
PERFUMED IRONING LIQUID 

Drabužių lyginimas taps tikru malonumu! 
Užteks įpilti vos 5 ml skysčio į lygintuvo 
vandens rezervuarą, o drabužiai įgaus 
nepaprastą kvapą. Siūlome 2 stulbinančias 
versijas: Pure 23 ir Pure 81.

 ` suteikia drabužiams išskirtinį kvapą 

100 ml  
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81 

5,50 EUR
55,00 EUR / 1 l

PATALPŲ KVEPALAI HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Su jais kiekvieną dieną galėsite namuose mėgautis nepaprastais 
kvapų ritualais. Padovanokite sau trupinėlį prabangos gražiai 
apipavidalintų išskirtinių kvapų forma.

 ` įmantrūs vertingų sudedamųjų dalių akordai užtikrins, 
kad namuose ilgą laiką tvyros nepakartojamas kvapas

 ` elegantiškas dizainas
 ` labai ilgai išliekantis kvapas – net iki 70 dienų

100 ml 

25,00 EUR
250,00 EUR / 1 l

718052 / PURE 52 
718134 / PURE 134

718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718081 / PURE 81

MOTERIMS VYRAMS

ORO GAIVIKLIAI 
SPINTOMS
WARDROBE FRAGRANCE

Unikalios kvapų kompozicijos Jūsų 
garderobe. Nepakeičiami namie ir biure.

 `  palaipsniui skleidžia kvapą 

5,40 EUR
708018 SUNNY BREEZE / PURE 23 
Saldžios mandarino, jazmino ir vanilės natos 
Jūsų spintoje.

708019 MORNING MIST / PURE 33 
Gaivinanti jazmino, baltosios rožės, bambuko, 
obuolio ir citrinos galia.



PASIRŪPINKITE 
SAVO NAMAIS 
BE VARGO
Išpuoselėti, švarūs ir kvepiantys namai - tai vieta, 
kur visados norisi sugrįžti. Tam, kad tvarkymas 
taptų tikru malonumu, sukūrėme modernų 
prekės ženklą Smart & Clean. Tai aukščiausia 
kokybė ir šiuolaikiškas požiūris į namų 
tvarkymą. Profesionalūs produktai leis greitai 
ir lengvai pasirūpinti švara ir higiena. Kelias į 
tobulumą dar niekada nebuvo toks paprastas!
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Specializuoti SMART & CLEAN produktai sukurti iš revoliucinių mokslo atradimų derinių ir kasdieninio 
funkcionalumo. Novatoriška antibakterinė šluostė (168 psl.) lengvai pašalina erzinančius nešvarumus 
nuo telefonų ir planšečių paviršių, pvz. pirštų atspaudus, dulkes ar dryžius. Unikali, nepaprastai minkšta 
mikropluošto struktūra pasižymi antibakterinėmis savybėmis, kurios palaiko higieną be papildomų 
cheminių priemonių.

NAUJIENA
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SAUGOJIMO DĖŽUTĖ
STORAGE BOX

Indaplovių tabletės, skalbimo kapsulės – šioje praktiškoje 
dėžutėje tilps viskas! Apsaugo kapsules nuo drėgmės. 
Dangtelis su keturiais spraustukais tai papildoma apsauga 
nuo vaikų.

710001 

1,40 EUR

INDAPLOVIŲ TABLETĖS  
„TRYS VIENAME”
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Daugiafunkcinės: puikiai plauna ir blizgina indus bei saugo 
indaplovę. Šalina net prisvilusio maisto liekanas ir sunkiausiai 
šalinamas dėmes: kavos, arbatos, riebalų ar kiaušinių.

 `  saugo įrankius nuo korozijos, o stiklą nuo tamsėjimo

180 g / 10 vnt. | 705001 

7,00 EUR
38,89 EUR / 1 kg

GELINĖS INDAPLOVIŲ KAPSULĖS
GEL DISHWASHER CAPS

Būkite draugiški aplinkai, bet neatsisakykite idealiai švarių ir blizgančių 
indų! Taupykite elektros energiją tobulai išplaudami indus jau 30°C 
temperatūroje per trumpą, ekologišką indaplovės ciklą! Džiaukitės 
mėgstamiausiais indais ilgiau, nes kapsulės apsaugo juos nuo tamsėjimo!

 `  be fosfatų
 `  minkština vandenį ir apsaugo nuo kalkių kaupimosi

203 g / 10 vnt. | 705002 

8,40 EUR
41,38 EUR / 1 kg

Matmenys: 19,5 x 14 x 10 cm

PRODUKTAI VIRTUVĖS 
PRIEŽIŪRAI
Mūsų švaros priemonės, skirtos virtuvės priežiūrai yra aistros ir atsidavimo darbui išraiška. Žinome, kad jos 
yra nepriekaištingos, nes patys jas naudojame. Norime, kad Jūsų virtuvė būtų higieniškai švari.

INDAPLOVIŲ VALYMUI  
SKIRTOS TABLETĖS
DISHWASHER CLEANER

Pašalina nuosėdas, riebalų apnašas ir nemalonius kvapus. 
Pakanka naudoti vieną kartą per mėnesį, kad užtikrintumėte 
ilgesnį indaplovės veikimą be gedimų.

80 g / 2 vnt. | K011 

3,90 EUR
48,75 EUR / 1 kg
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ITIN STIPRAUS POVEIKIO  
RIEBALŲ VALIKLIS
DEGREASER EXTRA POWER

Nenugalimas riebalų priešas – pašalina 
net prikepusius riebalus ir lipnias 
nuosėdas. Rekomenduojama valyti: 
stalviršius, kriaukles, gruzdintuves, 
gartraukius ir virykles, orkaites, grilius 
bei puodus. 

 `  nepalieka dryžių ar įbrėžimų

750 ml | K005 

7,10 EUR
9,47 EUR / 1 l

K003 ALOE 
Sudėtyje yra 
alijošiaus 
ekstrakto, 
kuris drėkina ir 
atstato rankų 
odą.

K002 RED 
CITRUS 
Rekomenduojamas 
sausai rankų odai - 
su egzotinių vaisių 
ekstraktu.

INDŲ PLOVIKLIAI
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Efektyvumo čempionai susidoros su riebalais ir kitais nešvarumais. 
Indų plovikliai praturtinti vitaminais ir augaliniais ekstraktais, kurie 
drėkina ir puoselėja rankų odą.

 ` draugiški rankų odai - pH 5,5

750 ml

5,30 EUR
7,07 EUR / 1 l

INDŲ PLOVIKLIS-BALZAMAS
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Su babassu aliejumi, turtingu nesočiųjų riebalų rūgščių bei vitamino 
E. Tikras jaunystės eliksyras Jūsų rankoms. Maitina odą, efektyviai 
stabdo senėjimo procesus.

 `  švarūs indai ir išpuoselėtos rankos!

750 ml | K007 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

VIRTUVĖS VALIKLIS
KITCHEN CLEANER

Nepakeičiamas kiekvienoje virtuvėje! 
Aktyviosios putos pašalina nešvarumus ir 
dulkes. Idealios švaros be pėdsakų garantija. 
Papildomas blizgesys ir priežiūra.

 `  puiki priemonė kasdieniniam 
naudojimui

750 ml | K001 

6,40 EUR
8,53 EUR / 1 l

KVAPUS ŠALINANTIS  
SKYSTAS MUILAS
ODOR BEATER SOAP

Puikiai plauna ir švelniai puoselėja rankų odą. 
Unikali sudėtis užtikrina nemalonių virtuvės 
kvapų šalinimą, pvz. žuvies, česnako ir jūros 
gėrybių, taip pat tabako.

 `  praturtintas rankų odą drėkinančiomis 
medžiagomis

 `  gaivaus gėlių aromato
 `  dermatologiškai patikrintas

300 ml | 701001 

9,20 EUR
30,67 EUR / 1 l

Kaina su dozatoriumi:
6,70 EUR

Kaina su dozatoriumi:
6,30 EUR

Kaina su purkštuvu:  
8,10 EUR

Kaina su purkštuvu:  
7,40 EUR
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PLYTELIŲ SIŪLIŲ VALIKLIS
GROUT CLEANER 

Švarių siūlių ekspertas! Aktyviai saugo nuo 
purvo ir drėgmės. Neskatina erozijos ir 
nekeičia spalvos.

 `  tinka baltoms ir spalvotoms siūlėms
 `  pašalina visų rūšių nešvarumus

750 ml | BK04 

4,60 EUR
6,13 EUR / 1 l

ŠVELNUS PIENELIS 
VIRTUVĖS IR  
SANITARINIAMS 
ĮRENGINIAMS
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Malonu tvarkytis be trynimo! Priemonė 
švelni kaip aksomas, bet nepaprastai 
efektyvi. Pašalina net sunkiai įveikiamą purvą 
ir riebalus.

 `  su valančiuoju dolomitu
 `  nebraižo ir neblukina valomų paviršių

750 ml | BK01 

5,30 EUR
7,07 EUR / 1 l

VAMZDŽIŲ VALYMO 
GRANULĖS 
DRAIN CLEAR GRANULES

Išbandykite jas prieš kviesdami 
vandentiekio specialistą! Ištirpina 
riebalus, plaukus bei maisto likučius. 
Išvalo kanalizacijos vamzdžius, 
nutekėjimo vamzdžius, sifonus.

 `  nepakeičiamos kiekvienoje 
virtuvėje ir vonioje

 `  naudoti mažiausiai vieną kartą 
per mėnesį

500 g | 706001 

5,60 EUR
11,20 EUR / 1 kg

AKMENS IR RŪDŽIŲ 
ŠALINIMO GELIS
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Lengvai pašalina kalkių nuosėdas, 
rūdžių pėdsakus, muilo likučius ir kitus 
nešvarumus. Reguliarus naudojimas 
apsaugo nuo nešvarumų susikaupimo.

 `  suteikia blizgesio
 `  švari armatūra be subraižymų

750 ml | BK03 

5,40 EUR
7,20 EUR / 1 l

UNIVERSALI 
NUKALKINIMO PRIEMONĖ
DESCALER ALL PURPOSE

Pamirškite apie kalkių apnašas! Universali nukalkinimo 
priemonė akimirksniu pašalina kalkių apnašas ir 
akmenis net iš sunkiai pasiekiamų vietų. Reguliarus 
naudojimas prailgina prietaisų naudojimo terminą. 
Rekomenduojama paskirtis: virduliai, šildytuvai, sieteliai, 
lygintuvai, kavos aparatai ir kita buitinė technika.

 `  koncentruotos rūgšties formulė
 ` efektyvus ir taupus

250 ml | K004 

5,00 EUR
20,00 EUR / 1 l

PRODUKTAI VONIOS IR 
VIRTUVĖS PRIEŽIŪRAI

Pasieks kiekvieną kertelę ir išvarys iš jos nekviestus svečius. Jie nesustabdomi.  
Patikėkite savo virtuvės ir vonios kambario priežiūrą mūsų specialios paskirties produktams.

ŠALDYTUVO IR MIKROBANGŲ 
KROSNELĖS VALIKLIS
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Higienos ir švaros garantija! Valiklis pašalina 
nešvarumus ir riebias dėmes, tuo pačiu paspartina 
atitirpinimą. Su patogiu purkštuvu, kuris leidžia 
pasiekti sunkiai prieinamas vietas.

 `  palieka gaivų citrusinių vaisių kvapą
 `  kasdieniam naudojimui

750 ml | K010 

5,00 EUR
6,67 EUR / 1 l

NERŪDIJANČIO  
PLIENO VALIKLIS
INOX CLEANER

Priemonė sukurta paviršių ir elementų, 
pagamintų iš INOX tipo matinio, 
nerūdijančio plieno, priežiūrai. Veiksmingai 
pašalina riebias dėmes ir rankų pėdsakus. 
Valo, poliruoja, neleidžia kauptis naujiems 
nešvarumams.

 `  nepalieka nutekėjimo ruoželių

250 ml | K006 

9,00 EUR
36,00 EUR / 1 l

KERAMIKOS KAITLENČIŲ 
VALIKLIS
CERAMIC HOB CLEANER

Moderni formulė kruopščiai valo ir puoselėja. 
Aktyviosios putos lengvai pasiskirsto, nepalieka 
dryžių ar įbrėžimų.

 `  apsaugo nuo naujų nešvarumų susikaupimo
 `  švelnus valomiems paviršiams

750 ml | K009 

5,40 EUR
7,20 EUR / 1 l

Kaina su purkštuvu: 
6,00 EUR

Kaina su purkštuvu: 
6,40 EUR

Kaina su purkštuvu: 
5,60 EUR

Kaina su purkštuvu: 
6,40 EUR

Kaina su purškikliu:  
10,00 EUR
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SKYSČIO DOZATORIUS
LIQUID CONTAINER 

Praktiškas, plastikinis dozatorius Jūsų 
mėgstamiausiam muilui, geliui ar indų plovikliui. 
Minimalistinis ir elegantiškas dizainas taps puikia 
vonios kambario ar virtuvės puošmena. Galima 
išsirinkti vieną iš dviejų spalvų: juodą ar baltą.  

Skysčio dozatorius - baltas | 980200 
Skysčio dozatorius - juodas | 980201 
500 ml

1,50 EUR

SKYSTAS MUILAS
HYPOALLERGENIC / MANGO & PEACH /  
CITRUS & CONIFERS

Padovanokite savo odai idealią švarą ir drėkinimą! 
Kruopščiai atrinkti ingredientai puikiai plauna ir švelniai 
puoselėja odą suteikdami jai subtilų aromatą.

 `  higieniškas dozatorius

500 ml

5,30 EUR
10,60 EUR / 1 l

MANGO & PEACH | 701005 
Saldus skanių mangų ir persikų vaisių 
aromatas.

 
CITRUS & CONIFERS | 701006
Įmantrus spygliuočių natų derinys su 
gaivinančiu citrusinių vaisių ir citrinžolės 
akordu ir lengvu juodosios dalbergijos 
akcentu.

HYPOALLERGENIC | 701004 
Efektyviai plauna ir puoselėja jautrią rankų 
odą, šalina nešvarumus ir riebalus. Be 
dirbtinių dažiklių ir aromatinių alergenų.

PRODUKTAI VONIOS 
PRIEŽIŪRAI
Paverskite savo vonios kambarį atsipalaidavimo zona. Surinkite visą mėgstamų kosmetikos priemonių rinkinį, 
uždekite žvakes, užmirškite kasdieninius rūpesčius. Visais kitais dalykais pasirūpins Smart & Clean produktai.

VONIOS KAMBARIO VALIKLIS
BATHROOM CLEANER 

Efektyviai šalina kalkių ir muilo nuosėdas. 
Novatoriški komponentai valo be dryželių.

 `  puoselėja, suteikia blizgesio
 `  malonaus gėlių ir vaisių aromato

750 ml | BA01 

5,00 EUR
6,67 EUR / 1 l

DUŠO KABINŲ VALIKLIS
SHOWER CLEANER 

Blizganti švara dušo kabina! Silicio 
nanodalelės sukuria apsauginę dangą, kuri 
neleidžia pakartotinai kauptis nešvarumams, 
nuosėdoms ir vandens garams.

 `  unikali formulė veikia net šaltame 
vandenyje

 `  saugus alergiškiems žmonėms

750 ml | BA02 

5,00 EUR
6,67 EUR / 1 l

TUALETO VALYMO GELIS
TOILET BOWL CLEANER

Rinkitės higienišką švarą! Gelis efektyviai šalina visų rūšių nešvarumus ir 
nuosėdas. Skirtas klozetų valymui.

 `  tiršta konsistencija tiksliai padengia valomus paviršius
 `  nebraižo paviršių, lengvai nuskalaujamas
 `  palieka malonų kvapą

750 ml

5,30 EUR
7,07 EUR / 1 l

707003 
BLOOMING 
POWER  
Užburiantis 
pavasario gėlių 
aromatas.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 

Džiaugsmingas 
egzotinių vaisių 

kvapas.

SERVETĖLĖS TUALETO 
VALYMUI
TOILET CLEANING WIPES 

Paprasčiausias būdas palaikyti kasdieninę 
švarą. Antibakterinės savybės užtikrina 
100% higieną. Saugios rankų odai.

 `  biologiškai skaidomos
 `  palieka gaivų aromatą
 `  dabar dar labiau suvilgytos

84 vnt. | 707001 

6,80 EUR

Kaina su purkštuvu: 
6,00 EUR

Kaina su purkštuvu: 
6,00 EUR
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SKALBIMO PRODUKTAI
Kupini entuziazmo ir aistros kuriame Jūsų drabužių priežiūros produktus. Mūsų specialistai rūpinasi 
ne tik minėtų produktų veiksmingumu, tačiau ir siekia, kad jų naudojimas būtų malonus.

SKALBIMO KAPSULĖS
LAUNDRY CAPSULES

Puikia šalina nešvarumus! Aktyvieji fermentai efektyviai naikina net sunkiai šalinamas 
dėmes jau 30°C temperatūroje. Koncentruotų kapsulių forma.

 `  taupios ir patogiai naudojamos – viena kapsulė vienam skalbimui

 `  tirpios, saugios rankų odai, plėvelės apvalkale

SKALBIMO KAPSULĖS 
BALTIEMS AUDINIAMS
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Išgauna natūralų audinių baltumą, apsaugo juos nuo 
tamsėjimo. Skirtos baltiems ir šviesiems drabužiams.

256 g / 10 vnt. | 704002

8,40 EUR
32,81 EUR / 1 kg

PATOGIAI SAUGOKITE DĖŽUTĖJE! IŠSAMIAU 157 PSL.

SKALBIMO SKYSTIS 
SPALVOTIEMS AUDINIAMS 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Tobulai saugo audinius nuo spalvų išblukimo ir 
veiksmingai pašalina nešvarumus. Veikia net ir 
žemoje temperatūroje, apsaugo nuo drabužių 
išsitampymo ir susitraukimo.

 `  puikiai tinka kiekvienai spalvai

1000 ml | L002

8,00 EUR 
Kvapas PURE 81

SKALBIMO KAPSULĖS 
SPALVOTIEMS 
AUDINIAMS
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES 

Tobulai saugo spalvas.  
Koncentruota skalbimo galia.

256 g / 10 vnt. | 704001

8,40 EUR
32,81 EUR / 1 kg

SKALBIMO KAPSULĖS 
ŠVELNIEMS 
AUDINIAMS
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY 
CAPSULES 

Dėl sudėtyje esančio natūralaus 
muilo jungia maksimalų skalbimo 
efektyvumą su švelnia formule. 
Be alergenų, sintetinių dažiklių ir 
optinių baliklių.

253 g / 10 vnt. | 704003

8,40 EUR
33,20 EUR / 1 kg

SKALBIMO SKYSTIS 
JUODIEMS AUDINIAMS
BLACK LAUNDRY LIQUID

Puikiai skalbia tamsius audinius ir ilgam išsaugo 
juodą spalvą. Kadangi sudėtyje yra aktyvių 
fermentų, veiksmingai pašalina nešvarumus net 
ir žemoje temperatūroje.

 `  saugo juodus audinius nuo blukimo

1000 ml | L011

7,40 EUR

SKALBIMO SKYSTIS 
BALTIEMS AUDINIAMS
WHITE LAUNDRY LIQUID

Unikali formulė grąžina skalbiniams akinamą 
baltumą. Galima naudoti švelniems audiniams. 
Subtilaus laukinės orchidėjos aromato.

 `  pagyvina baltumą ir saugo nuo 
papilkėjimo

1000 ml | L003

7,50 EUR
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UNIVERSALUS  
AUDINIŲ DĖMIŲ VALIKLIS
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Negailestingas dėmėms, švelnus Jūsų drabužiams. 
Aktyvieji fermentai pašalina žolės, kraujo, kiaušinių 
ar riebių padažų dėmes! Saugo spalvą ir švelnius 
audinius.

 `  aukštas efektyvumas net žemoje temperatūroje
 `  be chloro
 `  šviežias vaisinis aromatas

750 ml | L001 

6,10 EUR
8,13 EUR / 1 l

PUTOS LENGVINANČIOS  
LYGINIMĄ
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Paprastai naudojamos putos, kurios 
lyginimą paverčia vaikiškai paprastu! 
Priemonė formuoja švelnią plėvelę, kuri 
pašalina suglamžymus ir padeda ilgiau 
išlaikyti elegantišką drabužių išvaizdą. 
Nebūtinas garų naudojimas.

300 ml | L007 

4,90 EUR
16,33 EUR / 1 l

VANDENS MINKŠTINIMO TABLETĖS 
SKALBIMO MAŠINAI
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Kiekvienam skalbimui! Reguliariai naudojant puoselėja 
audinius, pašalina apnašas iš skalbimo mašinos ir vamzdžių bei 
sumažina skalbimo priemonių sąnaudas.

 `  efektyvios bet kurioje temperatūroje
 `  tirpi plėvelė apsaugo delnus

400 g / 25 vnt. | L014 

6,80 EUR
17,00 EUR / 1 kg

PRABANGŪS 
AUDINIŲ MINKŠTIKLIAI
LUXURY FABRIC SOFTENER

Džiaukitės pasakišku purumu i rafinuotais Federico 
Mahora aromatais! Stipriai koncentruotos priemonės 
minkština audinius, veikia antistatiškai ir žadina 
pojūčius.

1000 ml

7,50 EUR

AROMATERAPINIAI   
AUDINIŲ MINKŠTIKLIAI
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Su aktyviosiomis mikrokapsulėmis, kurios palaipsniui 
skleidžia nuostabų kvapą. Nepaprastai efektyvūs, 
pašalina drabužių statinį krūvį. Puikiai minkština ir 
suteikia audiniams ilgai išliekantį aromatą.

1000 ml

7,70 EUR

L009 SPLENDID VIOLET 
PURE 81

Švelnus obuolio aromatas, 
kurį persmelkia svaiginančios 
našlaitės ir pakalnutės.

L013 AZURE SKY 
Tobulas citrusinių vaisių, šviežių 
vaisių bei žaliųjų ir vandens natų 
derinys, kuris persipina su svaigiu 
muskuso ir ambros pagrindu.

L010 SUNNY BREEZE 
PURE 23 
Jaudinanti, salstelėjusi 
citrusinių vaisių ir jazminų 
kompozicija.

L008 SECRET GARDEN 
PURE 10 
Sužadinanti jausmus baltosios 
rožės, mandarinų ir gebenės 
galia.

L012 SWEET DELIGHT 
Užburianti kompozicija jungianti 

saldžios vanilės ir rafinuotos baltosios 
lelijos aromatą su pačulio, migdolų ir 

sandalmedžio kvapu.

Kaina su purkštuvu: 
7,10 EUR
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UNIVERSALUS VALIKLIS
MULTI PURPOSE CLEANER

Geriausias iš geriausių dideliems ir mažiems 
tvarkymo darbams! Valo, nuriebalina ir puoselėja. 
Visų rūšių plaunamų paviršių valymui: grindų, 
sienų, stalviršių, plytelių, sanitarinės armatūros.

 `  palieka malonų granatų žiedų aromatą

1000 ml | U003 

6,30 EUR

STIKLO VALIKLIS
GLASS CLEANER

Patikimas būdas blizgančiai langų švarai 
pasiekti! Silicio dioksido nanodalelės apsaugo 
nuo naujų nešvarumų. Priemonės sudėtyje 
esantis silikonas apsaugo nuo rasojimo.

 `  efektyvus ir taupus
 `  žalio obuolio kvapo

750 ml | U001 

4,80 EUR
6,40 EUR / 1 l

UNIVERSALIOS 
VALYMO SERVETĖLĖS
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Nepakeičiamos tvarkant namus. Puikiai pašalina kasdienines 
dulkes, tuo pačiu yra švelnios odai ir valomiems paviršiams. 
Rekomenduojama valyti: stiklą, metalą, medieną, plastiką.

 `  biologiškai skaidomos
 `  gėlių aromato
 `  dabar dar labiau suvilgytos

84 vnt. | 702002 

6,80 EUR

LANGŲ VALYMO SERVETĖLĖS
GLASS CLEANING WIPES 

Visados turėkite po ranka! Lengvai pašalina 
nuo stiklo pirštų atspaudus ar dėmes nuo 
veidrodžio! Efektyvios namie ir automobilyje. 
Tinka ir akinių lęšių valymui.

 `  švara be nutekėjimo ruoželių
 `  biologiškai skaidomos
 `  dabar turi dar daugiau drėgmės

84 vnt. | 702001 

6,80 EUR

ORGANINIŲ KVAPŲ  
ŠALINIMO PRIEMONĖ
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Naikina, o ne paslepia blogą kvapą! Puikiai šalina 
organinės kilmės kvapus, pvz. žuvies, tabako, sportinių 
batų, naminių gyvūnų, atliekų.

 `  tinka įvairiems paviršiams arba kaip oro gaiviklis

250 ml | 702003 

8,40 EUR
33,60 EUR / 1 l

NOVATORIŠKA ANTIBAKTERINĖ ŠLUOSTĖ  
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH 

Pažangi mikropluošto technologija puikiai šalina nešvarumus, nebraižo 
paviršių ir nepalieka dryžių. Unikali, nepaprastai minkšta mikropluošto 
struktūra pasižymi taip pat antibakterinėmis savybėmis. Užtikrina 
higieną ir švarą be cheminių priemonių naudojimo.

 `  puikiai tinka sausam ir drėgnam valymui
 `  daugkartinio naudojimo, galima skalbti 60°C temperatūroje
 `  rekomenduojama išmaniųjų įrenginių ekranų, kompiuterių, 
laikrodžių ar akinių valymui 

 `  garantuoja higienišką švarą – be dryžių, braižymo ir bakterijų 

1 vnt. | 920103 

7,70 EUR

Draugiška aplinkai
Ekologiška ir biologiškai skaidoma. Tai yra 
natrio chlorido ir vandens elektrolizės 
procesu aktyvuotų oksidantų mišinys. Be 
alkoholio, dirbtinių dažiklių ir kvapų.

Saugi
Galima naudoti šalia vaikų, gyvūnų, augalų. 
Nepalieka dėmių ir nekeičia spalvos. Ser-
tifikuotas Nacionalinio Higienos Instituto 
Lenkijoje.

Universali
Tinka naudoti namie, automobilyje, viešaja-
me transporte, tualetuose, laukiamuosiuo-
se, parduotuvėse, viešbučiuose, įstaigose.

Efektyvi
Naikina, o ne paslepia. Naikina blogą kvapą 
sukeliančias bakterijas ir grybelį.

Kaina su purkštuvu: 
5,80 EUR

NAUJIENA

UNIVERSALŪS PRODUKTAI
Nuo stogo iki rūsio, viduje ir lauke – visur ir visada galite tikėtis profesionalios mūsų produktų pagalbos.  
Tai tikra Čempionų Lyga švaros priemonių grupėje.
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ŽIDINIŲ STIKLO  
IR ORKAIČIŲ VALIKLIS
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Speciali priemonė šalina riebalus, nuodegulius 
bei suodžių apnašas. Puikiai tinka kepsninių ir 
kitų buitinių prietaisų valymui.

 `  specialūs komponentai neleidžia kauptis 
nešvarumams

 `  saugus valomiems paviršiams
 `  nepalieka dryželių

750 ml | U006 

4,70 EUR
6,27 EUR / 1 l

VALOMOJI KEMPINĖ 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Pamirškite apie purvinas sienas - ši kempinėlė pašalina net rašiklių, 
flomasterių ir pieštukų žymes! Tinkama valyti sodo baldus, plytelių 
siūles, grindis, duris, virykles, indus, ratlankius, plastiką ir metalą. 
Novatoriška struktūra giliai prasiskverbia į paviršių ir pašalina 
nešvarumus.

 `  veikia be valymo priemonių - pakanka suvilgyti!
 `  pašalina nešvarumus ir dryželius

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

5,00 EUR

YPAČ UŽTERŠTŲ  
PAVIRŠIŲ VALIKLIS
POWER CLEANER

Viena priemonė visiems paviršiams! Speciali 
formulė leidžia valyti laminuotas grindis, 
keramines plyteles, linoleumą, terakotą, 
akmens masės plyteles, grindinį, tvoras ar 
automobilių prietaisų skydelį. Idealiai šalina 
alyvos ir tepalų dėmes.

 ` nepakeičiamas namie, garaže ir sode

1000 ml | U002 

7,40 EUR

EKRANŲ VALIKLIS
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Pašalina pirštų žymes, dulkes, riebias dėmes ir nešvarumus. 
Palieka antistatinę plėvelę, kuri apsaugo nuo dulkių kaupimosi. 
Rekomenduojamas: kompiuterių ekranai, televizoriai: plazminiai, 
LED ir LCD, nuotolinio valdymo pultai, mobilūs įrenginiai, 
klaviatūros.

 `  blizgesys be dryželių
 `  nepakeičiamas namie ir biure

250 ml | U008 

4,10 EUR
16,40 EUR / 1 l

PUTOS NUO RASOJIMO
ANTI-MIST FOAM

Nematoma apsauga, matomas efektas! 
Švelniai valo ir pašalina nešvarumus. 
Skirtos visiems rasojantiems paviršiams. 
Pagerina vairavimo komfortą ir saugumą. 
Rekomenduojamos akinių lęšių valymui.

 `  paprasta naudoti - nereikia blizginti

300 ml | U009 

4,90 EUR
16,33 EUR / 1 l

LAMINUOTŲ GRINDŲ VALIKLIS
LAMINATE FLOOR LIQUID

Ideali švara be dulkių ir dryžių. Pašalina riebias dėmes ir 
nešvarumus. Rekomenduojama: laminuotoms grindims, 
sienų plokštėms ir baldams.

 `  valo ir puoselėja
 ` palieka malonų Marselio muilo aromatą

1000 ml | U004 

9,30 EUR

KILIMŲ IR APMUŠALŲ VALIKLIS
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Aktyviųjų putų formulė puikiai pašalina dėmes, 
minkština audinius ir pašalina statinį krūvį. Švelnus 
rankoms ir neblukina spalvų.

 `  skirtas skalbti rankomis
 `  citrusinių vaisių aromato

1000 ml | U005 

5,20 EUR

PLASTIKINIŲ PAVIRŠIŲ 
VALIKLIS
PLASTIC SURFACE CLEANER

Pašalina visus nešvarumus: riebias 
nuosėdas, suodžius ir dulkes. Efektyvus ir 
švelnus: nebraižo ir nekeičia spalvos.

 `  tinkamas baltiems ir spalvotiems 
paviršiams

750 ml | GR01 

5,40 EUR
7,20 EUR / 1 l

Kaina su purkštuvu:
5,70 EUR

Kaina su purkštuvu: 
6,40 EUR

Kaina su purškikliu:  
5,10 EUR
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GAIVINANTYS PRODUKTAI 
Puikūs kvapai gerina savijautą, kuria aplinką, skatina emocijas. Leiskite jiems Jus lydėti visur ir visada. Mūsų 
gaivinantys produktai suteikia tokią galimybę.

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY 

ORO GAIVIKLIS 
DULKIŲ SIURBLIAMS
GREEN SPA / CHARMING ALLEY  
VACUUM FRESHENER 

Tvarkomoje patalpoje skleidžia malonų 
aromatą ir neutralizuoja nemalonų dulkių 
kvapą. Tinka visų tipų sauso valymo dulkių 
siurbliams. Paprastas naudojimas – tvirtinamas 
netoliese išleidžiamo oro filtro. 

2 vnt. (4,7 x 7,7 cm) 

4,50 EUR

PRODUKTAI BALDŲ 
PRIEŽIŪRAI

Estetiškumas, patvarumas, nepakartojama atmosfera – šias iš odos ir medienos pagamintų daiktų savybes 
ilgai išlaikysite tinkamai juos prižiūrėdami. Mūsų produktuose naudojama natūraliame vaške slypinti galia, 

panaudojant geriausias vaško savybes.

VAŠKAS ODINIŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRAI
LEATHER WAX CONDITIONER

Tobulai suderinti komponentai, tame tarpe medus, atnaujina odos 
gaminius. Natūralus bičių vaškas maitina odą, atgaivina spalvą 
ir suteikia blizgesio. Dovanokite ilgesnį gyvenimą savo odiniams 
batams, diržams, rankinėms ar baldams.

 `  vaškas tinka natūralios ir dirbtinės odos priežiūrai 
 `  sudėtyje esantys aliejai apsaugo odą nuo trūkinėjimo
 `  nenaudoti verstos odos ir nubuko priežiūrai

300 ml | F002 

10,50 EUR
35,00 EUR / 1 l

PREPARATAS 
BALDŲ PRIEŽIŪRAI
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Laiko patikrinta priemonė - baldai 
be dryželių, dulkių ir subraižymų! 
Patogus aerozolis sukuria 
antistatinę plėvelę.

 ` tinkama mediniams ir medžio 
imitacijos paviršiams

 ` sudėtyje yra puoselėjančio 
vaško

300 ml | F001 

6,10 EUR
20,33 EUR / 1 l

BALDŲ PRIEŽIŪROS SERVETĖLĖS
FURNITURE CLEANING WIPES 

Puikiai valo ir šalina dulkes. Saugo ir konservuoja 
medieną, o antistatinė danga neleidžia kauptis dulkėms. 
Rekomenduojamos medinių ir laminuotų plokščių baldų 
priežiūrai.

 `  biologiškai skaidomos
 ` gerai suvilgytos valančiąja emulsija

84 vnt. | 703001 

6,80 EUR

PATALPŲ KVEPALAI
HOME PERFUME

Nuostabaus grožio kompozicijos  
Jūsų namams. 

40 ml 

9,80 EUR
245,00 EUR / 1 l

708023 GREEN SPA 
Gaivi alavijo ir žaliojo agurko 
akordo kompozicija maloniai 
atpalaiduoja ir užtikrina gerą 
nuotaiką.

708024 CHARMING ALLEY 
Subtilus rožių ir muskuso duetas 
užpildo patalpą romantiška 
atmosfera.

NAUJI KVAPAI
NAUJAS DIZAINAS

NAUJI KVAPAI
NAUJAS DIZAINAS
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AUTOMOBILIŲ 
KOSMETIKA
Žinome, kaip veiksmingai derinti malonumus su naudingumu. Mūsų automobilių priežiūros priemonės – tai 
puikūs kvapai, veikimo efektyvumas, ilgalaikis rezultatas.

PRIEDAI 
Jie palengvins bet kokius darbus!

AUTOMOBILIŲ SALONŲ PRIEŽIŪROS 
PRIEMONĖ SU MATINIU EFEKTU
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Puikiai valo i puoselėja. Užtikrina elegantišką, matinę išvaizdą ir 
malonų kvapą. Apsaugo nuo dulkių nuosėdų.

 `  lėtina plastiko senėjimą

300 ml | AU19 

6,60 EUR
22,00 EUR / 1 l

PURŠKIKLIS | AC06 
ATOMISER

1 vnt.

1,00 EUR

DOZATORIUS | AC05  
DISPENSER PUMP 

PURKŠTUVAS | AC04 
TRIGGER CUP 

ITIN SUGERIANČIOS  
VALYMO ŠLUOSTĖS
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Puikiai tinka visų rūšių namų ūkio 
paviršių valymui. Unikali struktūra 
su akučių tinkleliu užtikrina puikias 
absorbcines savybes - šluostė sugeria 
vandenį, aliejus, skiediklius ir dažus.

 ` nepaprastai gerai sugeriančios
 `  praktiškos ir ekonomiškos - 
išskalautus lapelius galima naudoti 
pakartotinai

34 vnt. (23 x 39 cm) 
710011 

8,50 EUR

PŪKELIŲ NEPALIEKANČIOS  
ŠLUOSTĖS LYGIEMS 
PAVIRŠIAMS 
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Nepakeičiamos namuose ir darbe, kur 
reikalaujama aukšto higienos lygio (pvz., 
farmacijos, medicinos, elektros prietaisų, 
transporto priemonių ar poligrafijos 
pramonėje). 

 `  nebraižo valomų paviršių
 `  puikiai veikia kartu su skiedikliais
 `  minkšta ir elastinga medžiaga 
palengvina sunkiai pasiekiamų vietų 
valymą

40 vnt. (23 x 39 cm) 
710012 

8,40 EUR
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MOTER IŠKI KVAPAI

V YR IŠKI KVAPAI

Pateiktos kainos yra su įskaičiuotu PVM 21%. FM WORLD Katalogas nr. 29 galioja nuo 2018 metų spalio mėnesio.
Kataloge esantis produktų ir kainų pasiūlymas galioja iki kol yra produktų atsargų arba iki naujo katalogo išleidimo. Iššami informacija apie produktus ir jų naudojimą yra pateikta tinklalapyje www.lt.fmworld.com. FM 
WORLD, FM WORLD Lietuva leidžiama ir patvirtinta medžiaga (Katalogai, Rinkodaros Planas bei kita informacinė medžiaga) yra vienintelis informacijos šaltinis, naudojamas parduodant ir reklamuojant FM WORLD 

produktus. Produktai paženklinti FM WORLD ženklu yra autentiški FM WORLD produktai.

20
14

2015

kvapų šeima pagrindinė nata kvapai pheromone intense prausimosi gelis kūno balzamas rutulinis 
antiperspirantas

kvepalai 
plaukams

GĖLIŲ  

SU VAISIŲ NATA 

10, 17, 180, 281, 291, 367, 433, 
806, 808 10 17

292, 322, 420, 427, 438, 443, 700, 
800, 805, 807, UTIQUE FLAMINGO
25, 437 25  

SU RYTIETIŠKA NATA
20, 132, 147, 434 20  20
97, 183, 317, 352, 353 97 97  
146, 239, 297, 318, 354, 355

SU VANDENS NATA 7, 141, 174, 439, 701  
SU ŽALIĄJA NATA 1, 81 81 81 81 81 81 81
SU ALDEHIDŲ NATA 21, 418 21   
SU CITRUSINE NATA 283, 298, 360, 702, 810  
SU MEDŽIO NATA 320, 351, 365, 414, 428  

CITRUSINIAI   

SU CITRINOS NATA 33 33 33 33 33 33 33
SU VAISIŲ NATA 419, 435
SU MANDARINO NATA 23, 801 23 23  
SU APELSINO NATA 6  

RYTIETIŠKI  

SU GĖLIŲ NATA
9, 101, 171, 257, 423, 430, 431, 436, 
440, 809, UTIQUE VIOLET OUD, 
MUFFIN

101, 436 436    

SU VAISIŲ NATA 98, 237, 286, 413, 426, UTIQUE 
AMBRE ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413   

SU MEDŽIO NATA 26, 142, 162, 363, 364,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

SU PRIESKONIŲ NATA 24, 173, 177, 366 173 173
SU AMBROS NATA 32, 429

MEDŽIO      

SU GĖLIŲ NATA 241, 287, 313
SU VAISIŲ NATA 358
SU RYTIETIŠKA NATA 703

ŠIPRINIAI

SU VAISIŲ NATA 5, 34, 80, 192, 362, 804, 811 5 5  
SU MEDŽIO NATA 18, 357 18 18 18 18 18

SU RYTIETIŠKA NATA 356

SU GĖLIŲ NATA 421 , 432, 802, 803

kvapų šeima pagrindinė nata kvapai pheromone intense prausimosi 
gelis

rutulinis 
antiperspirantas

skutimosi 
putos

losjonas po 
skutimosi

balzamas po 
skutimosi

GĖLIŲ
SU VAISIŲ NATA UTIQUE FLAMINGO  

ŠIPRINIAI

SU VAISIŲ NATA 169  

SU MEDŽIO NATA 56  

RYTIETIŠKI

SU GĖLIŲ NATA 52, 328, 465, UTIQUE VIOLET OUD, 
MUFFIN 52 52 52 52 52 52 52

SU VAISIŲ NATA 325, 813, UTIQUE AMBRE ROYAL, 
BUBBLE

SU PRIESKONIŲ NATA 199, 224, 336, 466, 468, 815 199 199 199 199
SU AMBROS NATA 64 64 64   

SU MEDŽIO NATA 301, 326, 335, 470, 471, 475, 812,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

MEDŽIO

SU VAISIŲ NATA 55, 195, 333, 472
SU PAČULIO NATA 160, 198, 327, 331, 334
SU VETIVERIO NATA 151, 152, 329, 477
SU VANDENS NATA 457, 460, 462, 474

SU CITRUSINE NATA 461

FOUGERE

SU PAPARČIO NATA 43, 135, 332  

SU LEVANDOS NATA 54, 300, 464, 473, 814 473 473

CITRUSINIAI

SU CITRINOS NATA 57
SU MANDARINO NATA 134, 452 134 134 134 134 134 134
SU APELSINO NATA 93

SU VANDENS NATA 467

VANDENS
SU ŽALIĄJA NATA 463

VYRIŠKI PRODUKTAI  intensyvūs      vidutiniškai intensyvūs    subtilūs

MOTERIŠKI PRODUKTAI

© UAB „FM GROUP”; buveinės adresas: Laisvės pr. 125, LT-06118, Vilnius; 
Įmonės kodas 300639008; PVM mokėtojo kodas: LT100002901413, 2018

UTIQUE KVAPAI
KITOJE K ATALOGO DALYJE
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PURE 01  psl. 32
PURE 05  psl. 36
PURE 06  psl. 36
PURE 07  psl. 33
PURE 09  psl. 34
PURE 10  psl. 32
PURE 17  psl. 32
PURE 18  psl. 36
PURE 20  psl. 33
PURE 21  psl. 33
PURE 23  psl. 36
PURE 24  psl. 34
PURE 25  psl. 32
PURE 26  psl. 34
PURE 32  psl. 34
PURE 33  psl. 36
PURE 34  psl. 36
PURE 80  psl. 36
PURE 81  psl. 32
PURE 97  psl. 33
PURE 98  psl. 35
PURE 101  psl. 34
PURE 132  psl. 33
PURE ROYAL 141  psl. 10
PURE ROYAL 142 psl. 13
PURE ROYAL 146 psl. 10
PURE ROYAL 147 psl. 10

PURE ROYAL 162 psl. 13
PURE ROYAL 171 psl. 8
PURE 173  psl. 34
PURE 174  psl. 33
PURE 177  psl. 34
PURE 180  psl. 32
PURE 183  psl. 33
FM 192  psl. 21
PURE 237  psl. 35
PURE 239  psl. 33
PURE 241  psl. 37
PURE 257  psl. 34
PURE ROYAL 281 psl. 10
PURE ROYAL 283 psl. 10
PURE ROYAL 286 psl. 13
FM 287  psl. 27
FM 291  psl. 25
FM 292  psl. 25
FM 297  psl. 21
PURE ROYAL 298 psl. 10
FM 313  psl. 21
PURE ROYAL 317 psl. 10
FM 318  psl. 25
FM 320  psl. 23
PURE ROYAL 322 psl. 10
FM 351  psl. 23
PURE ROYAL 352 psl. 10

FM 353  psl. 24
FM 354  psl. 25
PURE ROYAL 355 psl. 10
PURE ROYAL 356 psl. 13
FM 357  psl. 27
PURE ROYAL 358 psl. 13
FM 360  psl. 23
PURE ROYAL 362 psl. 13
FM 363  psl. 27
FM 364  psl. 27
PURE ROYAL 365 psl. 10
PURE ROYAL 366 psl. 13
FM 367  psl. 25
PURE 413  psl. 35
PURE 414  psl. 32
PURE 418  psl. 33
PURE 419  psl. 36
PURE 420  psl. 32
PURE 421  psl. 36
PURE 423  psl. 34
PURE 426  psl. 35
PURE 427  psl. 32
PURE 428  psl. 32
PURE 429  psl. 34
PURE 430  psl. 34
PURE 431  psl. 34
PURE 432  psl. 36

PURE 433  psl. 32
PURE 434  psl. 33
PURE 435  psl. 36
PURE 436  psl. 34
PURE 437  psl. 32
PURE 438  psl. 32
PURE 439  psl. 33
PURE 440  psl. 34
PURE 443  psl. 32
PURE 700  psl. 32
PURE 701  psl. 33
PURE 702  psl. 33
PURE 703  psl. 37
PURE ROYAL 800 psl. 8
PURE ROYAL 801 psl. 8
PURE ROYAL 802 psl. 9
PURE ROYAL 803 psl. 9
PURE ROYAL 804 psl. 9
PURE ROYAL 805 psl. 8
PURE ROYAL 806 psl. 8
PURE ROYAL 807 psl. 8
PURE ROYAL 808 psl. 8
PURE ROYAL 809 psl. 8
PURE ROYAL 810 psl. 8
PURE ROYAL 811 psl. 9

UTIQUE Ambre Royal str. 30-31
UTIQUE Violet Oud  str. 32-33

UTIQUE Ruby   str. 34-35
UTIQUE Gold  str. 36-37

UTIQUE Black  str. 38-39 
UTIQUE Bubble  str. 40-41 

UTIQUE Flamingo str. 42-43
UTIQUE Muffin  str. 44-45

PURE 43  psl. 42
PURE 52  psl. 41
PURE 54  psl. 42
PURE 55  psl. 43
PURE 56  psl. 43
PURE 57  psl. 42
PURE 64  psl. 41
PURE 93  psl. 42
PURE 134  psl. 42
PURE 135  psl. 42
PURE ROYAL 151 psl. 18
PURE ROYAL 152 psl. 18
PURE ROYAL 160 psl. 18
PURE ROYAL 169 psl. 18

PURE ROYAL 195 psl. 18
PURE ROYAL 198 psl. 18
PURE ROYAL 199 psl. 18
PURE 224  psl. 41
PURE ROYAL 300 psl. 19
PURE ROYAL 301 psl. 18
FM 325  psl. 29
PURE ROYAL 326 psl. 18
PURE ROYAL 327 psl. 18
FM 328  psl. 29
PURE ROYAL 329 psl. 19
PURE ROYAL 331 psl. 18
PURE ROYAL 332 psl. 19
FM 333  psl. 29

PURE ROYAL 334 psl. 18
PURE ROYAL 335 psl. 18
FM 336  psl. 29
PURE 452  psl. 42
PURE 457  psl. 43
PURE 460  psl. 43
PURE 461  psl. 43
PURE 462  psl. 43
PURE 463  psl. 41
PURE 464  psl. 42
PURE 465  psl. 41
PURE 466  psl. 41
PURE 467  psl. 42
PURE 468  psl. 41

PURE 470  psl. 41
PURE 471  psl. 41
PURE 472  psl. 43
PURE 473  psl. 42
PURE 474  psl. 43
PURE 475  psl. 41
PURE 477  psl. 43
PURE ROYAL 812 psl. 16
PURE ROYAL 813 psl. 16
PURE ROYAL 814 psl. 16
PURE ROYAL 815 psl. 16
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