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TURITE KLAUSIMŲ?
PASKAMBINKITE!

UTIQUE

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. Prabangios puoselėjančios kosmetikos priemonės –
tai įsimintina švelnumo ir poveikio intensyvumo sintezė.
Pasinerkite į magiškąjį UTIQUE pasaulį!

UTIQUE

UTIQUE
MIDNIGHT
DRAMA
Kvepalai
Charakteris:
▪

jausmingas, gundantis, gardžiai
tamsus, imituojantis prieblandos
paslaptingumą

Kvapų natos:
▪

Galvos: cassis (juodieji serbentai),
juodieji pipirai, šafranas

▪

Širdies: rоžė, smilkalai, pačiulis

▪

Bazinė: aviečių pudra, kašmyro
medis, saldus gintaras, muskusas

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502066 |

93,21 EUR
932,14 EUR / 1 l

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502066.02 |

25,62 EUR

PASLAPTINGAS
KAIP UŽDRAUSTAS
VAISIUS
6

Jausmingas aromatas, kurio paslaptingi akordai atsiskleidžia po magiška
nakties priedanga ir išryškina kilniausias, nesutramdomas kvapų natas,
kurios perkels Jus į išskirtinės nuotaikos ir malonumo pasaulį. Leiskite sau
susižavėti šia nepaprasta kompozicija, kuri dėl nuostabaus šafrano, saldaus
gintaro, tauriosios rožės ir kerinčio muskuso bei pačiulių derinio sukuria
jaudinantį, charizmatišką ir nepamirštamą rytietišką aromatą.

UTIQUE

1 708,07 EUR / 1 l
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UTIQUE

MALACHITE
Kvepalai

AMBERGRIS
Kvepalai

Charakteris:

Charakteris:

▪

▪

paslaptingas, užburiantis, kaip
keturios gamtos stichijos

Kvapų natos:

Kvapų natos:
▪

Galvos: mandarinas, bergamotė,
tvertikas, slyva, aldehidų natos,
juodieji serbentai, šafranas,
gebenė, persiko odelė

▪

Širdies: jazminas, našlaitės,
tuberožė, vilkdalgis, rožė,
pakalnutė, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), apelsinmedžio
žiedai

▪

Bazinė: santalas, vanilė, samanos,
Haičio vetiveris, pačiulis,
muskusas

gilus, paslaptingas, absoliutus

▪

Galvos: bergamotė, raudonieji
pipirai, kmynų sėklos, kardamonas

▪

Širdies: laukinis jazminas,
pakalnutė, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang)

▪

Bazinė: ambra, tongapupės,
gauruotasis švitrūnas, oda, ąžuolo
samanos, pačiulis, muskusas

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502048 |

93,21 EUR
100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502057 |

932,14 EUR / 1 l

93,21 EUR

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502048.02 |

932,14 EUR / 1 l

25,62 EUR

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502057.02 |

1 708,07 EUR / 1 l

25,62 EUR

KEIČIA SPALVĄ LYG
MINERALAS
8

Nakties priedangoje visi jausmai sustiprėja. Malachite yra nuotykio,
prasidedančio sutemus ir liekančio atmintyje amžinai, sinonimas. Tai tarsi
įsimylėjėlių šokis mėnulio šviesoje; tarsi draugų susitikimas begalinio
vandenyno pakrantėje. Paveiktas odos šilumos jis keičia spalvą lyg
mineralas, nuo palaimingų natų pereina prie jaudinančių akordų.

JŪROS AKORDAI,
PAGARDINTI
ŽIUPSNELIU
PIKANTIŠKUMO

Banguojančiame vandenyne plūduriuojanti ambra, užburta
stulbinančiuose Ambergris kvepaluose, vilioja jūros akordais,
pagardintais žiupsneliu pikantiškumo. Tai yra tarsi slaptas kruizas
saulėlydžio metu, kuris nesibaigia net aušrai auštant. Tai paslaptinga
istorija apie neįtikėtiną traukos jėgą.

UTIQUE

1 708,07 EUR / 1 l
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UTIQUE

FLAMINGO
Kvepalai

BUBBLE
Kvepalai

Charakteris:
▪

Charakteris:

kerintis, gundantis kaip
uždraustas vaisius

▪

žavingas, palaimingas

Kvapų natos:

Kvapų natos:

▪

Galvos: grūdėtasis erškėtis,
gervuogių šerbetas, žalumos
natos

▪

Galvos: bergamotė, kardamonas,
žalioji citrina

▪

Širdies: Damasko rožė, jazminas,
abrikosas

▪

Širdies: pakalnutė, jazminas, mėta

▪

▪

Bazinė: medžio natos, kristalinis
rožės akordas, muskusas

Bazinė: gvajako medis, muskusas,
kedras

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502009 |

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502007 |

93,21 EUR

93,21 EUR

932,14 EUR / 1 l

932,14 EUR / 1 l

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502009.02 |

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502007.02 |

25,62 EUR

25,62 EUR

1 708,07 EUR / 1 l

NEATRASTO ROJAUS
KVAPAS
10

Flamingo - tai neatrasto rojaus kvapas. Nekaltumo ir klasiškumo kvintesencija.
Tai pasakiška, spalvinga istorija. Nepamirštamas nuotykis, kuriame ištirpsta visi
pojūčiai. Paslaptingas ir neabejotinai kerintis.

GRAŽIAUSIOS
VASAROS AKIMIRKOS

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

UTIQUE

1 708,07 EUR / 1 l
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UTIQUE

MUFFIN
Kvepalai

SEXY
CASHMERE
Kvepalai

Charakteris:
▪

intriguojantis, kilmingas,
nepamirštamas

Charakteris:

Kvapų natos:
▪

Galvos: citrina, rožė, šafranas

▪

Širdies: medžio natos, bijūnas,
degmedis, odos natos

▪

Bazinė: gintaras, agarmedis (ūdas),
vanilė

▪

begėdiškai laisvas,
nevienareikšmis, sukeliantis
geidulį

Kvapų natos:

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502006 |

93,21 EUR
932,14 EUR / 1 l

▪

Galvos: slyva

▪

Širdies: vilkdalgis, našlaitė,
kvapiosios kanangos (ylangylang), kedras, pačiulis

▪

Bazinė: santalas, benzoinė derva,
vanilė, muskusas

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502034 |

93,21 EUR

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502006.02 |

932,14 EUR / 1 l

25,62 EUR
1 708,07 EUR / 1 l

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502034.02 |

25,62 EUR

PAGUNDA, KURIAI
NEĮMANOMA
ATSISPIRTI
12

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.

GEIDULIO IR
BERIBĖS AISTROS
IŠSIVERŽIMAS

Sexy Cashmere - tai geidulio ir beribės aistros išsiveržimas. Iš pat pradžių
pritrenkia stipriais ir hipnotizuojančiais akordais, pamažu pereina į šiltas
ir minkštas tarytum kašmyro skraistės prisilietimas, natas. Prieštaravimų
pilna kompozicija sužadins Jūsų vaizduotę, išlaisvindama giliausius
troškimus.

UTIQUE

1 708,07 EUR / 1 l
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UTIQUE

AMBRE
ROYAL
Kvepalai

VIOLET OUD
Kvepalai
Charakteris:
▪

rafinuotas, stulbinantis

Charakteris:

Kvapų natos:

▪

▪

Galvos: rožė, zomša, šafrano
žiedai

▪

Širdies: šaldyta avietė, erškėtis,
plevėtoji viksvuolė

▪

Bazinė: agaro mediena, baltasis
muskusas, tikrasis dervamedis

jausmingas, žavingas, su
paslapties nata

Kvapų natos:
▪

Galvos: bergamotė, apelsinas,
obuolys, cinamonas

▪

Širdies: prieskoniniai gvazdikai,
tabakas, kedras

▪

Bazinė: pačiulis, tongapupės,
mira, muskusas

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502012 |

93,21 EUR

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502008 |

932,14 EUR / 1 l

93,21 EUR

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502012.02 |

932,14 EUR / 1 l

25,62 EUR

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502008.02 |

1 708,07 EUR / 1 l

25,62 EUR

AKINANTI IT
VERTINGIAUSIAS
BRANGAKMENIS
14

Ambre Royal - tai karališka kompozicija. Akinanti it vertingiausias
brangakmenis. Netikėta kaip pirmasis vasaros lietus. Stebėkite,
kaip su kiekviena akimirka atskleidžia savo prašmatnumą, stulbina
nepaprastų kvapų natų turtais.

DIDINGAS, KILNUS,
NENUSPĖJAMAS

Violet Oud turi savyje kažkokį mistinį pradą, kuris
yra naujos kelionės į nežinią pradžia. Didingas, kilnus,
nenuspėjamas. Apsigaubkite persmelkiančios magijos
dulksna. Nerkite į violetinę nenuspėjamumo gelmę.

UTIQUE

1 708,07 EUR / 1 l
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BLACK
Kvepalai

Charakteris:

Charakteris:

▪

▪

prabangus, grakštus

Kvapų natos:
▪

Galvos: raudonieji pipirai, kedras,
muskato riešutai

▪

Širdies: vilkdalgis, šafranas,
vetiveris

▪

Bazinė: plevėtoji viksvuolė,
pačiulis, juodasis muskusas,
gintaras

Kvapų natos:
Galvos: medžio natos, šafranas,
stiraksas

▪

Širdies: vetiveris, gintaras, vanilė

▪

Bazinė: oda, santalas, gintaro
medis

93,21 EUR

93,21 EUR

932,14 EUR / 1 l

932,14 EUR / 1 l

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502001.02 |

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502002.02 |

25,62 EUR

25,62 EUR

1 708,07 EUR / 1 l

1 708,07 EUR / 1 l
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▪

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502001 |

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502002 |

RYTIETIŠKOS
PRABANGOS
KVINTESENCIJA

elegantiškas, rafinuotas,
paslaptingas

Gold – tai tviskantis auksu kvapas, prabangus kaip rankų darbo papuošalai.
Didingas, esmingas, įkvepiantis. Rytietiškos prabangos kvintesencija. Pasinerk į
žavingą, jausmingų potyrių miglą.

SUKELIA
PRIKLAUSOMYBĘ,
STULBINA IR
SVAIGINA

Black įprasmina kiekvieną akimirką. Sukelia priklausomybę, stulbina ir
svaigina. Tai paslaptingas kvapas, kuriame šiluma susitinka su prašmatnumu.
Apsivilkite juodos elegancijos kvapą.

UTIQUE

UTIQUE

GOLD
Kvepalai
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UTIQUE

RUBY Kvepalai

RUBY
Kreminiai
kvepalai

Charakteris:
▪

magnetinis, patrauklus, viliojantis

Kvapų natos:
▪

Galvos: kašmyro medis, jazminas,
švitrūnas

▪

Širdies: vanilė, gintaro medis,
balzamiko natos

▪

Bazinė: baltasis agarmedis,
juodasis muskusas, sausa
mediena

RUBY SOLID PARFUM
Nepaprasta, kremo konsistencijos,
brangiausių kvapų natų kompozicija,
kuri yra išskirtinių, jausmus
glamonėjančių potyrių šaltiniu.
Ekskliuzyvinis 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. Kreminė kvepalų tekstūra
garantuoja, kad kvapas ilgai laikysis.
Užteks nedidelio kremo kiekio, kad
pajustumėte glamonę, kuri sužadins
visus jausmus.

100 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 100 | 502003 |

93,21 EUR
932,14 EUR / 1 l

15 ml | Koncentracija: 20%
UTIQUE 15 | 502003.02 |

25,62 EUR

20 g | 502029 |

166,67 EUR

1 708,07 EUR / 1 l

8333,33 EUR / 1 kg

VILIOJA, PAVERGIA,
ŽADINA JAUSMUS

18

Ruby žadina jausmus ir apgaubia odą kaip švelnus šifonas.
Magnetizmas, aistra, gražiausios emocijos uždaryti stikle. Vilioja,
pavergia, žadina jausmus. Tai pabėgimas nuo kasdienybės, mistiška
kelionė į žmogaus sielos gelmes.

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.

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. Tai mūsų Kreminiai kvepalai
Ruby. Tai prabangos kvintesencija užrakinta kremo konsistencijoje.

UTIQUE

VERTINGAS
PATARIMAS

19

UTIQUE

JUODASIS
Rinkinys

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

3 x 15 ml | Koncentracija: 20%
502010 |

53,60 EUR

GRAŽIAI
APIPAVIDALINTOS
PAVERGIANČIOS
KOMPOZICIJOS
20

UTIQUE kvepalus siūlome ne tik mažesniuose, praktiškuose 15 ml talpos
buteliukuose, bet ir elegantiško rinkinio forma. Gražiai apipavidalintos
pavergiančios kompozicijos.

UTIQUE

1191,17 EUR / 1 l
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UTIQUE

Prabangus
MUILAS
RANKOMS

1

Saldi vanilės, pačiulio ir cinamono
natų kompozicija suvilios net
rafinuotų pojūčių gurmanus. Gilus ir
dviprasmiškas kvapas žavi prabangia
akordų puokšte..

2

LUXURY
HAND WASH
▪

puikiai putoja, apgaubia delnus
aksomine puta

▪

švelniai nuprausia ir nesausina
rankų odos

▪

suteikia malonų sudrėkintos odos
pojūtį

▪

su specialiai FM WORLD sukurtu
Biohydration Plus® kompleksu

▪

palieka ant rankų viliojantį,
jausmus atpalaiduojantį, aromatą

AMBER
502035 |

1

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502036 |

Stulbinanti kvapų kompozicija
su žaviomis gaiviųjų greipfrutų ir
jausmingų apelsinmedžio žiedų
natomis. Nebanalus akordų
susiliejimas suteikia energijos ir
pozityvumo.

3

3

OUD & ROSE
502037 |

Išskirtinis puikiai harmonizuojančių
magnetiško agarmedžio ir jausmingų
rožių natų derinys. Šis paslaptingas
kvapas perkelia į prabanga akinantį
karališkąjį sodą.

300 ml

22,75 EUR

4

75,83 EUR / 1 l

FIG LEAVES
502038 |

Originalus figų lapų akordas
apgaubia rankas subtiliu kvapu,
kuriame neįprastą gaivumą papildo
nuotaikingos ir kilnios natos. Tikras
malonumas pojūčiams.

JŪSŲ RANKOS
- JŪSŲ VIZITINĖ
KORTELĖ
22

Jūsų rankos - tai Jūsų svarbiausia vizitinė kortelė. Jos nusipelno aukščiausios
kokybės priežiūros. UTIQUE prabangūs muilai rankoms žavi unikalia,
rafinuota formule ir intriguojančiais kvapais.

4

ĮKVĖPTI NATŪRALIAIS
ODOS DRĖKINIMO
PROCESAIS

Natūralus drėkinamasis faktorius NMF (Natural Moisturizing Factor) tai odoje
randama medžiagų grupė. Jos funkcija - palaikyti tinkamą odos raginio sluoksnio
drėgmės lygį. Prabangus muilas rankoms praturtintas unikaliu Biohydration Plus®
kompleksu, kuris puikiai pavaduoja NMF, todėl oda tampa minkšta ir švelni it
aksomas.

UTIQUE

2
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UTIQUE

Prabangus
PRAUSIMOSI GELIS
LUXURY
SHOWER GEL

2

MUFFIN
502040 |

3

BLACK
502042 |

4

▪

paverčia prausimąsi jaudinančiu ir kupinu malonumo

▪

sudėtyje esantys novatoriški ingredientai tobulai
rūpinasi oda

▪

suteikia odai šilko glotnumo

▪

pavergiančios kvapų kompozicijos ramina mintis ir
dovanoja jausmingą atsipalaidavimą

502043 |

5

VIOLET OUD
502044 |

6

FLAMINGO
502045 |

7

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502015 |

8

FIG LEAVES
502016 |

9

AMBER
502020 |

10

OUD & ROSE
502014 |

11

SANDALWOOD &
PATCHOULI
502013 |

200 ml

28,07 EUR

GOLD

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

RUBY
502039 |

PRAILGINKITE
KVEPALŲ
PATVARUMĄ IR
SUSTIPRINKITE
KVAPĄ

24

1

Jeigu norite prailginti kvepalų patvarumą ir sustiprinti kvapą, tai turite „užsidėti“
kvapą sluoksniais, pvz. naudoti to paties kvapo prausimosi gelį, kūno balzamą
ir kvepalus. Kadangi gražiausios UTIQUE kvepalų kompozicijos yra panaudotos
prabangiuose prausimosi geliuose, galite būti tikri, kad stulbinantis aromatas liks su
Jumis visą dieną.

REGENERUOJANTIS
PRABANGIŲ
KOMPONENTŲ
NEKTARAS

▪

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.

UTIQUE

140,37 EUR / 1 l
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UTIQUE

Prabangus
KŪNO
BALZAMAS

2

BUBBLE
502047 |

3

AMBER
502017 |

4

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502019 |

LUXURY
BODY BALM
▪

šilkinės konsistencijos

▪

apgaubia kūną nuostabiu kvapu

▪

užtikrina tobulą odos drėkinimą,
minkštumą ir glotnumą

▪

sudėtyje yra labai vertingi
Revitaoils Supreme® ir
HydromanilTM kompleksai

5

OUD & ROSE
502018 |
2

3

4

5

200 ml

25,51 EUR
127,55 EUR / 1 l

HARMONINGI
AKORDAI

26

1

FLAMINGO
502046 |

Harmoningi UTIQUE kvepalų ir prabangių kūno balzamų akordai
leis Jums sustiprinti kvapo pojūčius ir prailginti jo patvarumą.
Atraskite mėgstamas kompozicijas visiškai nauju amplua.

MAITINANTIS
KOKTEILIS IŠ
GERIAUSIŲ
INGREDIENTŲ

▪

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.

UTIQUE

1
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UTIQUE

MINI
PRODUKTAI
Išbandykite arba pasiimkite su savimi
į kelionę
50 ml

Prabangus
PRAUSIMOSI
GELIS

PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

Prabangus
KŪNO
BALZAMAS
1

1

KVAPUSIS
PRAUSIMOSI GELIS
50 ml

9,05 EUR
181,00 EUR / 1 l

KVAPUSIS
KŪNO BALZAMAS
50 ml

181,00 EUR / 1 l

3

2

3

1

RUBY
502039.02 |

1

FLAMINGO
502046.02 |

2

FLAMINGO
502045.02 |

2

BUBBLE
502047.02 |

3

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502015.02 |

3

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502019.02 |

4

AMBER
502020.02 |

4

AMBER
502017.02 |

5

OUD & ROSE
502018.02 |

5
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2

OUD & ROSE
502014.02 |

4

5

4

5

UTIQUE

9,05 EUR
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UTIQUE

Prabangus
ALIEJUKAS
PLAUKAMS

Prabangus
ALIEJUS
VEIDUI
LUXURY
FACE OIL

LUXURY
HAIR REPAIR OIL

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

Unikali natūralių aliejų, gautų iš
pačios augalų širdies, kompozicija.
Gaivina spalvą ir suteikia spindesio,
palieka plaukus glotniais ir minkštais
kaip aksomas.
▪

puikiai įsigeria

▪

neapsunkina plaukų

▪

malonaus marcipanų kvapo

▪

purškiamas, todėl užtikrina
tolygų padengimą ir paprastą
naudojimą

▪

idealus prieš makiažą,
naudojamas ryte ir vakare

▪

patogus dozavimas (pipetė) ir
naudojimas

30 ml | 502004 |

49,69 EUR

50 ml | 502005 |

1656,31 EUR / 1 l

49,69 EUR

ALIEJŲ GALIA JŪSŲ
PLAUKAMS
30

Kruopščiai atrinktas argano, simondsijų (jojoba), linų sėmenų,
sojų ir saldžiųjų migdolų aliejų bei taukmedžio sviesto derinys
pastebimai stiprina, maitina ir drėkina plaukus.

PRABANGŪS
INGREDIENTAI
SVEIKAI
ATRODANČIAI ODAI

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

UTIQUE

993,79 EUR / 1 l
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UTIQUE

Prabangus
ALIEJUS
MASAŽUI
FIRMING
RITUAL

Prabangus
ALIEJUS
MASAŽUI
RELAXING
RITUAL

FIRMING RITUAL
LUXURY MASSAGE OIL

RELAXING RITUAL
LUXURY MASSAGE OIL

Ne tik sustiprina jausmingus
pojūčius, bet ir puikiai pagerina
odos išvaizdą. Jame esantis unikalus
aliejinis komponentas, pagamintas
imbiero ekstrakto pagrindu,
paspartina riebalų deginimo procesą,
prisideda prie akivaizdaus odos
stangrinimo.
▪

skatina riebalų deginimą ir
padeda kovoti su celiulitu

▪

su eukalipto aliejumi, kuris
teigiamai veikia savijautą

▪

patogus dozatorius palengvina
produkto dozavimą

Dėl savo aromaterapinių savybių
masažą paverčia dangišku
malonumu, nuostabiai pakeldamas
nuotaiką. Sudėtyje esantis citrinžolių
aliejus puikiai atpalaiduoja, todėl
kosmetikos priemonė idealiai tinka
atpalaiduojantiems masažams.
▪

stipriai atpalaiduojantis kvapas

▪

nepriekaištinga odos priežiūra

▪

su patogiu dozatoriumi tiksliam
dozavimui

200 ml | 502050 |

153,07 EUR

200 ml | 502049 |

153,07 EUR

765,35 EUR / 1 l

TIKRAS MALONUMAS
JŪSŲ ODAI IR
POJŪČIAMS
32

Masažas su UTIQUE aliejais bus ne tik atokvėpio akimirka, leidžianti pamiršti
kasdienius rūpesčius, bet ir kūno priežiūros procedūra, po kurios Jūsų oda taps
švelni it šilkas, lygi ir maloni liesti. Dėl kruopščiai atrinktų ingredientų, aliejai
yra idealūs viso kūno masažui ir tinka visų tipų odai, ypač sausai ir jautriai.
Pasižymi pavergiančiais kvapais dėl juose esančių natūralių eterinių aliejų.

VERTINGI
KOMPONENTAI

Tarp vertingų sudedamųjų dalių yra riebalų rūgštimis ir vitaminais praturtintų aliejų,
tokių kaip argano, rožių, simondsijų (jojoba), avokadų, ryžių, nakvišų ar medetkų,
kurie puikiai maitina ir glotnina odą, sugrąžindami jai sveiką spindesį.

UTIQUE

765,35 EUR / 1 l
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UTIQUE

Kremas dienai
ROYAL
PERFECTION

Pažangus
kremas nakčiai
AGE CONTROL

ROYAL PERFECTION
DAY CREAM
▪

ADVANCED AGE CONTROL
NIGHT CREAM

rafinuotas aukščiausios kokybės
veikliųjų medžiagų ir pažangios
technologijos derinys

▪

kruopščiai sukurta, ultrajauninanti
formulė

▪

intensyviai drėkina, stangrina ir
regeneruoja odą

▪

sugrąžina odai sveiką išvaizdą ir
akinantį spindesį

▪

veiksmingi, jauninantys
ir stangrinantys, aktyvieji
komponentai

▪

miego metu įsiskverbia giliai į
Jūsų odą

▪

puikiai drėkina, atnaujina ir
glotnina odą

50 ml | 502027 |

50 ml | 502026 |

187,15 EUR

187,15 EUR

3743,00 EUR / 1 l

GERIAUSIAS
RECEPTAS
YPATINGAI DIENAI

34

▪

L.C.G.S MC 8.0® 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 tai 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.

REVOLIUCINĖS
SUDEDAMOSIOS
DALYS, KURIOS
ĮSISKVERBIA Į JŪSŲ
ODĄ MIEGO METU

EPIGENETICS

▪

L.C.G.S MC 8.0® 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 tai aliejus, kuris išgaunamas iš afrikinio sviestmedžio sėklų
(šis medis Afrikoje laikomas šventu ir garbinamas jau daug tūkstančių metų).
Oda tampa idealiai sudrėkinta ir minkšta.

UTIQUE

3743,00 EUR / 1 l
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UTIQUE

Aktyvus paakių
kremas
EYE COMPLEX

Ekstremaliai
liftinguojantis
veido serumas
ANTI-AGING

EYE CREAM
COMPLEX
▪

tobula aukščiausios kokybės
veikliųjų medžiagų kompozicija

▪

idealiai stangrina ir drėkina jautrią
odą akių srityje

▪

švelniai šviesina patamsėjusią
paakių odą

▪

oda tampa elastinga ir atgaivinta

ANTI-AGING ELIXIR
FACE SERUM

20 ml | 502028 |

138,19 EUR

▪

stipriai koncentruota, revoliucinė
formulė

▪

intensyviai regeneruoja ir glotnina
odą

▪

mažina raukšlių matomumą

▪

pastebimai patempia veido
kontūrą

30 ml | 502030 |

6909,50 EUR / 1 l

152,24 EUR

▪

GLEŽNOS AKIŲ
SRITIES ODOS
POREIKIAMS

36

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 kompleksu, kuris 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.

INTENSYVUS
VERTINGŲ
KOMPONENTŲ
POVEIKIS

EPIGENETICS

▪

L.C.G.S MC 4.0® 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.

UTIQUE

5074,67 EUR / 1 l
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Stipriai
stangrinantis
KŪNO KREMAS
FIRMING
COMPLEX

ULTRA FIRMING
BUST CREAM

FIRMING COMPLEX
BODY CREAM

▪

formulė paremta pažangiausiomis
technologijomis

▪

tobulai stangrina ir gerina
krūtinės odos elastingumą

▪

užtikrina pastebimą liftingo efektą

▪

puiki invazinių krūtų plastikos
procedūrų alternatyva

revoliucinė kūno formavimo
technologija

▪

tobulai stangrina, glotnina ir
įtempia odą

▪

stimuliuoja riebalinio audinio
šalinimą

161,62 EUR

126,48 EUR

1346,83 EUR / 1 l

2529,60 EUR / 1 l

▪

38

geriausių komponentų derinys

▪

120 ml | 502032 |

50 ml | 502031 |

PUIKŪS
KOMPONENTAI
IDEALIAI KRŪTINĖS
FORMAI

▪

Unikalus kompleksas Volumenic Plus MC 12.0® 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.

TOBULOS KŪNO
LINIJOS

▪

Slimenum Ultra³ MC 16.0® 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.

UTIQUE

UTIQUE

Intensyviai
modeliuojantis
KRŪTINĖS
KREMAS
ULTRA FIRMING
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UTIQUE

Prabangi
KVAPIOJI
ŽVAKĖ

1

VIOLET OUD | 180 g
502053 |

2

VIOLET OUD | 435 g
502053.02 |

3

BLACK | 180 g
502051 |

4

BLACK | 435 g
502051.02 |

5

FLAMINGO | 180 g
502052 |

6

FLAMINGO | 435 g
502052.02 |

LUXURY
SCENTED CANDLE
Dėl rafinuotos kvapiųjų natų
kompozicijos žvakė skleidžia
užburiančią aurą, leidžiančią
neįtikėtinai ilgai mėgautis
mėgstamiausiais UTIQUE kvepalų
akordais. Žavi savo originaliu dizainu,
suteikiančiu interjerui modernumo.
Pagaminta iš parafino, atitinkančio
griežtus vokiškos RAL normos
reikalavimus.
▪

aukščiausios kokybės

▪

sukurta skiriant dėmesį
kiekvienai detalei

▪

elegantiškame, kvadratiniame
stikliniame inde
1

180 g

95,24 EUR

2

3

4

5

6

52,91 EUR / 100 g

203,81 EUR
46,85 EUR / 100 g

NEPAMIRŠTAMA
KELIONĖ PO
JAUSMINGUS
KRAŠTUS
40

Unikalūs UTIQUE aromatai
atveria Jums dideles galimybes.
Uždaryti žvakėse jie apgaubs ne
tik Jūsų odą, bet ir Jūsų namus.
Leiskitės į nepamirštamą kelionę po
jausmingus kraštus.

INTERJERO
PRABANGA
PABRĖŽTA
AROMATU

▪

didelis ir medinis dagtis didelėje žvakėje puikiai ištirpdo vašką ir išryškina
kompozicijos kvapą

▪

stebinančios, unikalios, intensyvios kvepalų kompozicijos

▪

įspūdingas meninis dizainas

▪

kvapą gniaužianti, nesenstanti estetika

▪

degimo laikas: 35-40 valandų (180 g) / 50-60 valandų (435 g)

UTIQUE

435 g
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UTIQUE

7

GOLD | 180 g
502058 |

11

MUFFIN | 180 g
502060 |

8

GOLD | 435 g
502058.02 |

12

MUFFIN | 435 g
502060.02 |

Nenugalima pagunda, saldumas ir
rafinuotumas viename MUFFIN
aromate. UTIQUE kvapo žvakė siūlo
nepamirštamą prabangos ir skonio
derinį.

Tikra rytietiškos prabangos esmė
viename kvape. Atraskite rafinuotą
derinį, kuris sukurs nepamirštamą
atmosferą Jūsų aplinkoje.

7

8

9

RUBY | 180 g
502059 |

13

AMBRE ROYAL | 180 g
502061 |

10

RUBY | 435 g
502059.02 |

14

AMBRE ROYAL | 435 g
502061.02 |

Magnetizmas, aistra... tiek daug
stiprių emocijų vienoje žvakėje.
Pažadinkite savo jausmus su
viliojančia RUBY žvake, kuri Jus
sužavės.

11

12

13

14

Nustebinkite save AMBRE ROYAL
žvake, kuri stulbina gundančia
UTIQUE kvepalų kompozicija ir
aromatu. Gaukite karališkosios
patirties ir pažadinkite savo
neįtikėtinus įspūdžius.

180 g

95,24 EUR
435 g

203,81 EUR
46,85 EUR / 100 g
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9

10

UTIQUE

52,91 EUR / 100 g
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UTIQUE

15

BUBBLE | 180 g
502062 |

19

AMBERGRIS | 180 g
502064 |

16

BUBBLE | 435 g
502062.02 |

20

AMBERGRIS | 435 g
502064.02 |

Užmerkite akis ir mėgaukitės
maloniausiais vasaros prisiminimais
bei nuostabiu nerūpestingumu su
BUBBLE žvake. Patirkite elegancijos
ir stiprių emocijų prisilietimą nuo pat
pirmo užuodimo.

Pikantiškumo ir jūros kvapo
derinys sukuria prisiminimus apie
nesibaigiantį slaptą kruizą. Šis ramių
akimirkų ir aštrių aromatų derinys
užpildo AMBERGRIS žvakę puikiomis
ir viliojančiomis proporcijomis.

15

16

17

SEXY CASHMERE | 180 g
502063 |

21

MALACHITE | 180 g
502065 |

18

SEXY CASHMERE | 435 g
502063.02 |

22

MALACHITE | 435 g
502065.02 |

Ar patinka, kai Jus užvaldo stiprūs
kvapai ir nežabota aistra? SEXY
CASHMERE žvakėje sujungtas
troškimo ir prabangos sprogimas
apgaubia Jus kaip kašmyro skara.
Pasiruoškite šiems potyriams.

19

20

21

22

Pradėkite savo nuotykius nuo
MALACHITE žvakės su mineralų ir
gaivaus jūros brizo natomis. Pajuskite
perėjimą nuo subtilaus iki kerinčio
aromato savo jausmais.

180 g

95,24 EUR
52,91 EUR / 100 g

17

18

203,81 EUR
46,85 EUR / 100 g
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UTIQUE

435 g
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Ryškiausia tarp žvaigždžių
Pasiekite dangų. Leiskite sau daugiau. Atraskite prabangią kosmetikos
priemonių liniją, skirtą nuodugniai odos priežiūrai ir rafinuotam makiažui. Ji
nepriekaištinga kiekviename colyje - pradedant jos unikalumą ir elegantišką
pakuotę atspindinčiu logotipu, tęsiant aukščiausios kokybės formulėmis ir
baigiant nuostabiais, ilgalaikiais efektais. Pakilkite virš horizonto ir parodykite,
kad Jūsų makiažas atrodo it menininko kūrinys.

Veido serumas
2 in 1
UNICORN
ELIXIR
UNICORN ELIXIR
2 IN 1 FACE SERUM

PERFECT MATT 2 IN 1
COVERING FOUNDATION

Turtinga formulė garantuoja stiprų ir
veiksmingą odos priežiūros efektą. Acai
vaisių, Goji uogų ir spanguolių ekstraktai
suteikia odai šilko glotnumo ir neįtikėtino
švytėjimo, yra puikus vitamino C ir
antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų
radikalų, šaltinis.

Perfect Matt 2-in-1 maskuojantis
makiažo pagrindas suteikia aksominį
matinį padengimą ir puikų makiažą iki
12 valandų. Makiažo pagrindą galima
naudoti ir kaip korektorių - jis puikiai
paslepia visus trūkumus. Lengva
formulė neužkemša porų ir leidžia
odai kvėpuoti, be kaukės efekto.

▪

šviesinamoji makiažo bazė maitinamojo
eliksyro pavidalu

▪

pagerina veido odos būklę, giliai ją
drėkina ir atgaivina

58,50 EUR

▪

žymiai padidina makiažo pagrindo
patvarumą

195,01 EUR / 100 ml

▪

lengvos formulės, nepalieka riebios
plėvelės

▪

labai taupiai naudojamas

30ml

VANILLA
602024 |
HAZELNUT
602025 |

30 ml | 601313 |

28,12 EUR

CARAMEL
602026 |

12 VALANDŲ
ANT ODOS
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937,37 EUR / 1 l

KIEKVIENAM
ODOS TIPUI

2 IN 1

TINKA VISŲ
TIPŲ ODAI

2 IN 1

ALAYA

ALAYA

PERFECT
MATT 2 IN 1
Maskuojantis
makiažo
pagrindas
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ALAYA

Šviesinamoji
-bronzinė
pudra SUNNY
SOFT TOUCH

Šviesinamosios
pudros paletė
GLASS SKIN

SUNNY SOFT TOUCH
LUMINOUS-BRONZING
POWDER

Iškart optiškai atgaivina ir atjaunina odą.
Dėl didelės pigmentacijos užtikrina odai
ypač skaistų makiažo užbaigimą neįtikėtinai
ilgam laikui. Puikiai tinka tiek dieniniam, tiek
vakariniam makiažui.

Jos dėka oda atrodys sveika ir
spinduliuojanti lyg saulės nubučiuota
bei nušviesta jos spinduliais. Dėl jos
šilkinės konsistencijos tai puikios
savijautos šaltinis jau nuo pat pirmų
naudojimo akimirkų.

▪

suteikia odai gaivaus, spinduliuojančio
švytėjimo

▪

sukuria taip vadinamą glow effect

▪

daugiafunkcinė ir itin taupiai naudojama

▪

šiltų, šaltų ir neutralių atspalvių

GLASS SKIN
HIGHLIGHTER PALETTE

▪

suteikia natūralaus įdegio
efektą, subtilų auksinį spindesį

▪

puikiai pasiskirsto

15 g | 602023 |

▪

nepalieka jokių dryželių, dėmių

48,28 EUR
321,88 EUR / 100 g

11.5 g | 602022 |
CHAMPAGNE

48,28 EUR

CASHMERE

419,85 EUR / 100 g

TIME OF FAME
MOON DUST

ELEGANTIŠKOJE
DĖŽUTĖJE
SU VEIDRODĖLIU
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TINKA
KIEKVIENAM
ODOS TIPUI

VEGAN
FRIENDLY

ELEGANTIŠKOJE
DĖŽUTĖJE
SU VEIDRODĖLIU

TINKA
KIEKVIENAM
ODOS TIPUI

VEGAN
FRIENDLY

ALAYA

PINK DIAMOND
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ALAYA

Akių vokų
ŠEŠĖLIŲ PALETĖ

TOTAL ALLURE
606080 |
DOLCE VITA
AMETHYST
PEARL GIRL

EYESHADOW PALETTE
Dėl minkštos, šilkinės šešėlių tekstūros
galėsite makiažą lengvai paversti tikru meno
kūriniu ir pasijausti kaip menininkė, rankoje
laikanti gražiausių spalvų tapybos paletę.
▪

galima maišyti spalvas ir reguliuoti jų
intensyvumą

▪

šešėliai nebyra ir nenubėga

▪

didelė pigmentacija

▪

plati spalvų gama

▪

pagaminta veganiškos formulės pagrindu

9g

CARPE DIEM
SANDALWOOD
MARBLE
CORAL FANTASY

HARMONY
606081 |

40,78 EUR

LAST NIGHT

453,10 EUR / 100 g

FLIRT
SEDUCTION
VENUS
TRUFFLE
ROYAL

ELEGANTIŠKOJE
DĖŽUTĖJE
SU VEIDRODĖLIU
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TINKA
KIEKVIENAM
ODOS TIPUI

ALAYA

WHITE GOLD
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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.
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

SAUSAS
plaukų
ŠAMPŪNAS

ŠAMPŪNAS
sausiems
plaukams

RAPID2 HAIR REFRESH
DRY SHAMPOO

AQUA2 SHAMPOO
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.

Dėl sudėtyje esančių ryžių krakmolo
ir tapijokos miltų veikia kaip kempinė,
sugerianti riebalų (sebumo) perteklių
ir nešvarumus. Suteikia plaukams
malonų kvapą, tarsi jie būtų ką tik
nuplauti įprastu šampūnu. Unikali
formulė užtikrina žaibišką veikimą ir
neįtikėtinai paprastą naudojimą.

▪

sudėtyje yra drėkinančiomis
savybėmis pasižyminčios
hialurono rūgšties

▪

efektyviai valo ir atgaivina
plaukus nenaudojant vandens

▪

▪

pastebimai padidina plaukų
apimtį ir pakelia juos nuo šaknų

plaukai tampa blizgančiais ir
elastingais

▪

▪

puikiai tinka kelionėms ir
netikėtai prireikus išeiti iš namų

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

▪

kvepia sultingais obuoliais

PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

250 ml | 520001 |

41,52 EUR

150 ml | 520020 |

13,35 EUR

166,09 EUR / 1 l

89,03 EUR / 1 l

50 ml | 520001.02 |

10,59 EUR

RAPID2
REFRESHING
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Iš anksto nenumatyti vizitai, netikėtos kelionės, neplanuoti susitikimai
- norime atrodyti tobulai bet kuriuo metu ir bet kokiomis aplinkybėmis.
RAPID2 REFRESHING serija suteiks Jūsų plaukams nepriekaištingą
išvaizdą bet kurioje situacijoje.

AQUA

2

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.

HAIRLAB

211,80 EUR / 1 l
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HAIRLAB

KAUKĖ
sausiems
plaukams

Intensyviai
drėkinantis
ALIEJUKAS
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 vertingais linų
sėmenų, simondsijų (jojoba) ir
ryžių aliejais

▪

▪

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.

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

▪

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

▪

galima naudoti ant sausų ir
drėgnų plaukų

▪

stipriai drėkina plaukus, suteikia
minkštumo ir spindesio

PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

100 ml | 520004 |

43,79 EUR
437,90 EUR / 1 l

250 ml | 520003 |

41,52 EUR
166,09 EUR / 1 l

30 ml | 520003.02 |

10,90 EUR
HAIRLAB

363,35 EUR / 1 l
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PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

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, regeneruojančias ir
apsaugines savybes

▪

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

PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

250 ml | 520005 |

41,52 EUR

Regeneruojanti
plaukų KAUKĖ
INTENSE2 REGENERATING MASK

166,09 EUR / 1 l

50 ml | 520005.02 |

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.

211,80 EUR / 1 l

▪

nuplaunama

▪

profesionaliai puoselėja net labiausiai pažeistus
plaukus

▪

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

10,59 EUR

250 ml | 520006 |

INTENSE2
REGENERATING

41,52 EUR
Kruopščiai atrinkti komponentai užtikrina intensyvų sausų ir
pažeistų plaukų drėkinimą bei maitinimą. Seriją sudaro trys
idealiai suderinti produktai, kurie skirti užtikrinti kuo geresnę jų
būklę.

166,09 EUR / 1 l

30 ml | 520006.02 |

10,90 EUR

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

▪

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

150 ml | 520007 |

43,79 EUR
291,93 EUR / 1 l

HAIRLAB

HAIRLAB

Regeneruojantis
plaukų
ŠAMPŪNAS

363,35 EUR / 1 l
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HAIRLAB

Dažytų plaukų
ŠAMPŪNAS
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO
Dėl kruopščiai atrinktų ingredientų
jis suteikia dažytiems plaukams
profesionalią priežiūrą. Kartu su tos
pačios linijos kauke tai puiki plaukų
priežiūra, kuri padeda išsaugoti
originalų dažytų plaukų atspalvį ir
saugo spalvą nuo blukimo.
▪

sudėtyje yra pantenolio ir
dirvinio asiūklio lapų ekstrakto

▪

naudokite kartu su dažytų
plaukų kauke HAIRLAB IDEAL2
COLOUR MASK ir dažytų
plaukų eliksyru HAIRLAB
IDEAL2 COLOUR ELIXIR

250 ml | 520019 |

41,52 EUR

Dažytų plaukų
KAUKĖ

Dažytų plaukų
ELIKSYRAS

IDEAL2 COLOUR MASK

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

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

Rekomenduojamas visų tipų plaukams po dažymo.
Eliksyras stiprina spalvos intensyvumą, sodrumą bei
patvarumą.

166,09 EUR / 1 l
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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!

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

▪

nuplaunamas

▪

užtikrina plaukams sveiką išvaizdą ir neįtikėtiną
spindesį

▪

pakanka vos 5-10 lašų į dažytų plaukų kaukę
HAIRLAB IDEAL2 COLOUR MASK, kad plaukai
įgautų išraiškingos spalvos

75 ml | 520011 |

61,30 EUR
817,39 EUR / 1 l

250 ml | 520010 |

41,52 EUR
166,09 EUR / 1 l

HAIRLAB

IDEAL
COLOUR
2

▪
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HAIRLAB

Garbanotų
plaukų
ŠAMPŪNAS
CURLY2 SHAMPOO
Skirtas plaukams, linkusiems
garbanoti ir banguoti. Kartu su tos
pačios linijos kauke tai specializuota
plaukų priežiūra, kuri suvaldo
garbanas ir suteikia joms minkštumo.
▪

nepaklusnių garbanų priežiūra

▪

praturtintas pantenoliu ir
hidrolizuotu kolagenu

▪

naudokite kartu su garbanotų
plaukų kauke CURLY2 MASK ir
garbanotų plaukų lyginamąja
emulsija CURLY2 SMOOTHING
EMULSION

Garbanotų plaukų
KAUKĖ

Garbanotų plaukų
lyginamoji EMULSIJA

CURLY2 MASK

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Puikiai papildo garbanotų plaukų priežiūrą. Galvos odai
ir plaukams švelnių kosmetikos priemonių sinergetinis
poveikis palengvina jų šukavimą ir modeliavimą.

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.

250 ml | 520017 |

166,09 EUR / 1 l

▪

palengvina garbanotų plaukų formavimą

▪

su taukmedžio sviestu, avokadų aliejumi ir
hidrolizuotu kolagenu

▪

naudokite kartu su garbanotų plaukų šampūnu
CURLY2 SHAMPOO ir garbanotų plaukų lyginamąja
emulsija CURLY2 SMOOTHING EMULSION

250 ml | 520018 |

41,52 EUR

CURLY
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2

Praturtinti vertingosiomis maistingosiomis medžiagomis CURLY2 produktai
lygina garbanotus plaukus, padaro juos lengviau šukuojamais ir valdomais.
Apsaugo plaukus nuo drėgmės ir atmosferinių veiksnių poveikio, aukštos
temperatūros formavimo metu.

166,09 EUR / 1 l

▪

sutramdo garbanas ir tuo pačiu jas drėkina

▪

nereikia nuskalauti

▪

hidrolizuoti kviečių baltymai lygina garbanotų
plaukų paviršių ir sukuria apsauginį sluoksnį

175 ml | 520002 |

43,79 EUR
250,23 EUR/ 1 l

HAIRLAB

41,52 EUR
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HAIRLAB

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

▪

švelni tekstūra neapsunkina plaukų

▪

suteikia purumo, plaukai tampa lengvesni ir didesnės apimties

Raminamasis
ŠAMPŪNAS                                                                 
sudirgusiai ir
jautriai galvos
odai
DELICATE2 SHAMPOO

250 ml | 520008 |

41,52 EUR

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

166,09 EUR / 1 l

Apimties suteikiantis
PURŠKALAS plaukams
VOLUME2 SPRAY

▪

tuo pačiu metu ramina galvos
odą ir puoselėja plaukus

▪

tinka visų tipų plaukams

250 ml | 520012 |

43,79 EUR
175,16 EUR / 1 l

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

nereikia nuskalauti

▪

pakanka vos kelių paspaudimų, kad plaukai įgautų stulbinančios apimties

▪

turi maitinančiųjų savybių

▪

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

150 ml | 520009 |

291,93 EUR / 1 l

VOLUME
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2

Šios serijos produktai garantuoja neįtikėtiną pamaitintų ir sudrėkintų plaukų
apimtį. Unikali receptūra stiprina plaukus, o Tu iš naujo atrasi jų elastingumą ir
blizgesį.

DELICATE2

Švelniai išvalo plaukus ir galvos odą, kruopščiai atrinkti šampūno
ingredientai užtikrina optimalų drėkinimą.

HAIRLAB

43,79 EUR
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HAIRLAB

ŠAMPŪNAS
nuo pleiskanų

ELIKSYRAS
nuo pleiskanų

ANTI DANDRUFF2
SHAMPOO

ANTI DANDRUFF2
ELIXIR

Šampūno formulė kruopščiai valo
galvos odą ir užtikrina malonų gaivos
jausmą. Pašalina nemalonų niežėjimą,
sausumą ir dirginimą.

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

▪

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

▪

raminamųjų savybių dėka šalina
nemalonų niežėjimo jausmą

▪

ramina ir puoselėja galvos odą

▪

ramina ir atpalaiduoja galvos odą

▪

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

▪

puikiai susidoroja su sausomis ir
riebiomis pleiskanomis

▪

lengvai naudojamas: nedidelį
kiekį įmasažuoti į drėgnus
plaukus

250 ml | 520016 |

43,79 EUR

150 ml | 520015 |

44,32 EUR

175,16 EUR / 1 l

ANTI
DANDRUFF2
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ANTI DANDRUFF2 linijos produktai reguliuoja riebalų išsiskyrimą
bei pleiskanų susidarymą - pasižymi technologiškai pažangia formule
ir turtinga sudėtimi. Stiprina plaukus, jie atgauna spindesį ir sveiką
išvaizdą.

HAIRLAB

295,45 EUR / 1 l
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HAIRLAB

Stiprinantis
ŠAMPŪNAS
silpniems
plaukams

Stiprinantis
ALIEJUS
slenkantiems
plaukams

ENERGISING2
SHAMPOO

STRONG2 & MORE
HAIR OIL

Skirtas slenkančių plaukų priežiūrai.
Augaliniai ekstraktai, pvz. ženšenio
ir varnalėšų, stiprina plaukus.
Šampūnas grąžina plaukams balansą
ir regeneruoja.
▪

idealus vyrams, kurie svajoja
apie tankius ir sveikus plaukus

▪

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

Kruopščiai atrinkta augalinių
ekstraktų kompozicija (kraujažolė,
Hinas žievė, šalpusnis) bei veikliosios
medžiagos (cinkas, vitaminai) gerina
plaukų folikulų būklę.

PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

▪

malonaus, gaivaus kvapo

▪

paprastas naudojimas: kas antrą
dieną į galvos odą įmasažuoti
15-20 lašų aliejaus

30 ml | 520014 |

250 ml | 520013 |

61,30 EUR

43,79 EUR

2043,48 EUR / 1 l

175,16 EUR / 1 l

50 ml | 520013.02 |

10,59 EUR

ENERGISING
70

2

Tobulai atgaivinta galvos oda ir sustiprinta plaukų struktūra.
Išskirtinė šampūno formulė ir vertingi ingredientai mažina plaukų
slinkimą, suteikia sveiką spindesį.

STRONG2
& MORE HAIR

Tobulai atgaivinta galvos oda ir sustiprinta plaukų struktūra.
Išskirtinė šampūno formulė ir vertingi ingredientai mažina
plaukų slinkimą, suteikia sveiką spindesį.

HAIRLAB

211,80 EUR / 1 l
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Jaunystės šaltinis
Kiekvienas iš mūsų, nepriklausomai nuo amžiaus, nori, kad oda būtų įtempta,
stangri ir išpuoselėta, o šypsena – spindinti. Viso pasaulio laboratorijose
mokslininkai nenustodami triūsia tobulindami formules, kurių dėka tas
noras neliks vien mūsų svajonių karalystėje. Kad jis būtų įgyvendintas, mes
pasirinkome efektyviausius ingredientus ir uždarėme juos koncentruose
formulėse. Taip buvo sukurtas specializuotų kosmetikos priemonių
prekės ženklas FONTAINAVIE.

Vaisinis
kūno šveitiklis
KIWI

STRAWBERRY-CRANBERRY
BODY PEELING

Sultingas ir intensyvus šveitiklis su
baobabo ekstraktu.

KIWI
BODY PEELING

▪

tobulos glotninančios savybės ir
spanguolių dalelių galia užtikrina
puikų odos lygumą ir maitinimą

▪

pašalina negyvas odos ląsteles,
atgaivina, stangrina ir suteikia
odai švytėjimo

▪

šveitiklis pagerina odos spalvą,
stangrina bei maitina odą

puikiai glotnina ir drėkina odą
nušveisdamas negyvas odos
ląsteles

▪

atgaivina, maitina ir drėkina odą

▪

reguliariai jį naudodami
pagerinsite odos spalvą,
suteiksite stangrumo ir tinkamai
ją pamaitinsite

250 ml | 501030 |

27,61 EUR
110,43 EUR / 1 l

250 ml | 501029 |

27,61 EUR
110,43 EUR / 1 l

NAUJIENA

GAIVUS BRAŠKIŲ KVAPAS,
SIEJAMAS SU SAULĖTA VASARA,
PAVERS JŪSŲ VONIOS KAMBARĮ TIKRU SPA.
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▪
Nuostabiai sultingas ir išraiškingas
braškių ir spanguolių kvapo šveitiklis.

NAUJIENA

LEISKITE SAVE APGAUBTI
ŽAVINGU KIVI AROMATU!
TEGUL JŪSŲ VONIOS KAMBARYS
VIRSTA RYTIETIŠKU SPA!

FONTAINAVIE

FONTAINAVIE

Vaisinis
kūno šveitiklis
STRAWBERRY
CRANBERRY
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FONTAINAVIE

ŽALIA
JAUNINANTI
veido kaukė
GREEN REJUVENATING
TREATMENT MASK
Ši kaukė sukurta giliam odos valymui.
Be to, ji suteikia odai gaivumo
bei skaistumo. Kaukę labai lengva
nuplauti, o iškart po naudojimo
nesukelia nemalonaus odos tempimo
jausmo.
▪

lengva tepti, kaukę galima tiksliai
paskirstyti pasirinktose veido
vietose

▪

sudėtyje yra natūralaus žalio
molio, kuris sugeria toksinus
ir aprūpina odą mineralais ir
elementais, suteikiančiais veido
odai skaistumo

▪

praturtintas baltuoju moliu
(kaolinu), kuris pasižymi
priešuždegiminėmis savybėmis,
sugeria odos riebalų (sebumo)
perteklių ir palaiko kraujotaką

25 g | 504031 |

1715,53 EUR / 1 kg
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NAUJIENA

▪

glotnina odą

▪

sumažina išsiplėtusias poras

▪

ramina sudirgimus

▪

lėtina natūralų odos senėjimo procesą

▪

reguliuoja riebalinių liaukų darbą
ir odos riebalų (sebumo) gamybą

▪

malšina uždegimą

▪

sugeria kenksmingas medžiagas
(teršalus ir toksinus)

▪

maitina odos ląsteles

▪

▪

gerina odos atspalvį

sumažina pirmųjų odos senėjimo požymių
matomumą

FONTAINAVIE

42,89 EUR
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FONTAINAVIE

Paakių serumas
COMPLEX
COMPLEX EYE SERUM

Paakių serume yra aktyviai
regeneruojančių, stangrinančių ir
raminančių ingredientų kompleksas,
skirtas švelniai odai aplink akis. Dėl
didelio NovHyal kiekio drėkina ir
skatina odos ląsteles atsinaujinti.
▪

sudėtyje yra antioksidacinės
medžiagos, tokios kaip kofeinas

▪

neleidžia atsirasti naujoms
raukšlėms

▪

mažina tamsius ratilus po akimis

15 ml | 504028 |

52,72 EUR

Jame yra įmontuotas, baterijomis maitinamas antgalis,
skirtas subtiliam ir atpalaiduojančiam masažui aplink akis.
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FONTAINAVIE

3514,74 EUR / 1 l
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FONTAINAVIE

Hidrogelio
Aloe Vera
PAAKIŲ
PAGALVĖLĖS
HYDROGEL ALOE VERA
MULTI EYE PATCH
Drėkinamosios gelinės paakių
pagalvėlės yra puikus sprendimas
pašalinti paburkimus ir tamsius
ratilus, taip pat smulkias raukšleles
ir nuovargį. Dėka sudėtyje esančio
alavijo ramina ir minkština odą aplink
akis, taip pat tinkamai ją drėkina.
▪

daugiau jokių nuovargio ir
mieguistumo požymių

▪

atgaivinta oda aplink akis

90 g | 504030 |

79,18 EUR

ELEGANTIŠKA
PAKUOTĖ
80

VEGAN
FRIENDLY

FONTAINAVIE

879,74 EUR / 1 l
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ULTRA RECOVERY
UNIVERSAL CREAM
Efektyviai atkuria veido ir kūno
odą. Malšina dirginimą mažindamas
sausumą, paraudimą ir suragėjimą.
Tai nepakeičiamas raminamasis
kompresas po kosmetinių procedūrų,
epiliacijos ir pernelyg didelio UV
spindulių poveikio.
▪

be silikonų ar parabenų

▪

puikiai tinka visų tipų odai, net ir
sausai ar jautriai

▪

tinka kasdieniam naudojimui

500 ml | 503036 |

250 ml | 503036.02 |

15 ml | 503036.03 |

55,81 EUR

35,09 EUR

21,89 EUR

111,61 EUR / 1 l

140,36 EUR / 1 l

1459,33 EUR / 1 l

INTENSYVUS
ATSINAUJINIMAS
DĖL PRATURTINTOS
FORMULĖS

Drėkinančių ir riebinančių veikliųjų medžiagų galia:
▪

beta-gliukanas iš avižų grūdų suteikia glotnumo ir elastingumo bei palaiko
ląstelių atsinaujinimą

▪

koloidinis sidabras pasižymi antibakterinėmis savybėmis

▪

kokosų aliejus minkština, maitina ir apsaugo nuo kenksmingų išorinių
veiksnių

▪

aukštesniųjų riebalų rūgščių esteriai padeda palaikyti tinkamą ląstelių
funkcionavimą

FONTAINAVIE

FONTAINAVIE
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Universalus
kremas
ULTRA
RECOVERY
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FONTAINAVIE

Maitinamasis
druskos
šveitiklis kūnui
PERFECT
SKIN

Šveičiamieji
TONIKU
PRISOTINTI
DISKELIAI
MOTERIMS

PERFECT SKIN
NOURISHING
BODY SALT SCRUB

EXFOLIATING FACE
TONER PADS

Efektyviai nušveičia negyvas odos
ląsteles, suteikia odai elastingumo,
šilko glotnumo bei minkštumo
pojūtį. Reguliariai naudojant žymiai
pagerina odos būklę, atkuria tinkamą
hidratacijos lygį ir stimuliuoja
mikrocirkuliaciją.

▪

tonikas patogiuose
medvilniniuose vatos diskeliuose

▪

pasižymi priešraukšliniu
poveikiu

▪

aktyvių ingredientų kompleksas,
palaikantis veido odos sveikatą

▪

novatoriška drėkinamoji
formulė, apsauganti odą nuo
senėjimo

▪

puikiai riebina, maitina ir
regeneruoja odą

▪

dėl turtingos aliejinės formulės
po šveitiklio panaudojimo
nereikia naudoti kūno balzamo

60 ml | 521490 |

▪

sultingo PURE ROYAL 900
kvepalų kvapo

480,33 EUR / 1 l

28,82 EUR

200 g | 503035 |

31,12 EUR

MATRIKSILAS yra revoliucinis glotninamosios ir priešraukšlinės kosmetikos
ingredientas. Sumažina senėjimo požymius, atkuria odos stangrumą, paryškina
veido kontūrus.

DRUSKA IR ALIEJUS
- GRAŽIOS ODOS
RECEPTAS
84

Kosmetikos priemonės pagrindą sudaro aukščiausios kokybės taurieji aliejai avokadų, saulėgrąžų ir argano, o taip pat mangų ir taukmedžių sviestai. Tai tikras
lobis Jūsų odai: vertingi vitaminai E, C, B, PP, A ir K, nesočiosios riebalų rūgštys,
linolo rūgštis bei mineralai, tokie kaip kalis, geležis ir varis.

REVOLUCIJA –
GLOTNI, SUDRĖKINTA
IR JAUNATVIŠKAI
ATRODANTI ODA

MATRIKINAS atlieka pagrindinį vaidmenį atkuriant odos audinį, ląstelių ryšį ir
genų aktyvavimą. Jo teigiamas poveikis odai pastebimas per du mėnesius nuo
reguliaraus naudojimo.
AQUAXYL + GLICERINAS - sėkmingas derinys, kuris palaiko natūralius odos
drėkinimo procesus ir optimizuoja vandens atsargas.
ARGININAS yra unikali aminorūgštis, labai svarbi odos išvaizdai. Įtakoja junginių,
dalyvaujančių biocheminiuose virsmuose, sintezę. Tai taip pat pagerina kraujotaką.
Jis vertinamas dėl nuostabių drėkinančių savybių.

FONTAINAVIE

155,59 EUR / 1 kg
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FONTAINAVIE

Liftinguojantis
PAAKIŲ
SERUMAS
LIFT EXTREME EYE SERUM
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 |

52,79 EUR

FONTAINAVIE

10558,39 EUR / 1 l
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FONTAINAVIE

Lakštinė veido
kaukė su hialurono rūgštimi
HYDRO THERAPY
HYDROTHERAPY
HYALURONIC SHEET MASK
Okliuzinės lakšto savybės žymiai
padidina veikliųjų medžiagų
įsiskverbimą į gilesnius odos
sluoksnius. Dėl to jie puikiai
stangrina odą, išlygina smulkias
raukšles, intensyviai maitina ir
efektyviai regeneruoja.
▪

gausybė aktyvių drėkinamųjų
ingredientų

▪

garantuoja gražią ir sveiką
išvaizdą

▪

užtikrina matomą odos
atjauninimo efektą

Intensyviai regeneruojantis
LŪPŲ BALZAMAS SPF15

20 ml | 503033 |

11,15 EUR
55,75 EUR / 100ml

ADVANCED REPAIR LIP BALM

100% respondentų* patvirtina, kad:

PATVIRTINTI
REZULTATAI

▪

puoselėja odą

▪

ilgam drėkina

▪

intensyviai regeneruoja

▪

pastebimai atjaunina

▪

suteikia odai stangrumo ir šilko glotnumo

* Bandomasis tyrimas buvo atliekamas 4 savaičių bėgyje su 25 moterų (nuo 19 iki 56 metų) grupe.

Sukurtas ricinos aliejaus (praturtinto bičių, kandelilos ir kopernicijos vaškais),
migdolų aliejaus bei lanolino ir vitamino E pagrindu veiksmingai regeneruoja
sutrūkinėjusias ir šerpetojančias lūpas.
▪

pagalba sausai lūpų odai

▪

suteikia lūpoms glotnumo, minkštumo ir šilko švelnumo

▪

palieka malonų maitinimo ir drėkinimo pojūtį

▪

apsaugo nuo neigiamo ultravioletinių spindulių poveikio

▪

sudėtyje yra lūpas modeliuojančios hialurono rūgšties

▪

kasdieniam naudojimui

4.8 g | 503031 |

8,49 EUR

SPF

15

FONTAINAVIE

ULTRADRĖKINAMOSIOS
SAVYBĖS

Sudėtyje yra gausybė natūraliai odoje randamų ingredientų, tokių kaip hialurono
rūgštis, aminorūgščių kompleksas, pirogliutamino rūgšties natrio druska ir
karbamidas (šlapalas). Dėl savybės surišti vandenį, suteikia odai intensyvų ir
ilgalaikį drėkinimą bei stangrumo ir šilko glotnumo.

176,88 EUR / 100 g
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PROBIOTIC
TOOTHBRUSH CLEANER

labai taupiai naudojama - vienos
dozės pakanka septynioms
dienoms

▪

draugiška aplinkai

▪

tinka taip pat dantų protezams

Novatoriška balinimo formulė ne tik
efektyviai pagerina dantų išvaizdą,
bet ir valo emalį bei atgaivina burnos
ertmę.

10 × 4 ml | 713006 |

25,53 EUR

▪

specializuota priemonė
kasdienei priežiūrai

▪

moderni putų formulė

▪

su natrio perkarbonatu

▪

patogu naudoti, nes yra
higieniškas dozatorius

▪

skirta suaugusiems

50 ml | 503032 |

63,83 EUR / 100 ml

34,15 EUR
682,99 EUR / 1 l

Pažinkite mūsų
originalų ženklą ir
ieškokite jo kituose
produktuose kiekvienas iš jų yra
draugiškas aplinkai!
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3 IN 1 TEETH
WHITENING FOAM

Veiksmingai apsaugo nuo dantų
ėduonį sukeliančių bakterijų
dauginimosi. Sumažina dantų
irimą sukeliančių mikroorganizmų
vystymosi riziką.
▪

BALINAMOSIOS
dantų PUTOS
3 in 1

100% AKTYVIŲ PROBIOTIKŲ
Puiki burnos higiena taip pat reiškia rūpinimąsi dantų valymo priemonėmis, kurios
yra sveikatai pavojingų mikroorganizmų buveinė. Rūpindamiesi natūralia aplinka ir
norėdami suteikti Jums visapusišką apsaugą, mes sukūrėme novatorišką probiotinį
preparatą, pagrįstą naudingų bakterijų padermių veikimu.

BALINA,
GAIVINA,
VALO

Natrio perkarbonatas, esantis putose, išlaisvina estetinėje
odontologijoje neįkainojamą vandenilio peroksidą. Šis junginys
reaguoja su organinėmis dažomosiomis medžiagomis, jas
oksiduodamas ir suskaidydamas į mažesnes daleles, todėl jos tampa
šviesesnės ir tuo pačiu mažiau matomos.
▪

nepaprastai taupios – užtenka iki 4 mėnesių

▪

rezultatas pastebimas jau po 1-3 savaičių naudojimo

FONTAINAVIE DENTAL

FONTAINAVIE DENTAL

PROBIOTINĖ
PRIEMONĖ
dantų šepetėlių
valymui
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FONTAINAVIE

Drėkinamoji
veido esencija
YLANG-YLANG

TERMINIS
VANDUO
THERMAL WATER

YLANG-YLANG
MOISTURISING
FACE ESSENCE
Dėl kruopščiai atrinktų ingredientų
palaiko natūralią odos pusiausvyrą
ir nuostabiai ramina odą. Galima
naudoti kaip toniką, puikiai
paruošiantį odą makiažui, arba kaip
gaivinančią kūno dulksną.

Mažina raukšles, mažina alergines reakcijas, skatina
žaizdų gijimą ir pagerina odos aprūpinimą krauju.
Tokie ingredientai kaip magnis, kalcis, natris,
chloridai ir bikarbonatai teigiamai veikia odos
išvaizdą ir būklę.
▪

universali kosmetikos priemonė, kuri
atpalaiduoja ir ramina

▪

sudėtyje yra gausybė mineralų

▪

kasdieniniam naudojimui

300 ml | 503042 |

▪

su naudingu esenciniu ylangylang vandeniu

15,68 EUR

▪

unikalaus, atpalaiduojančio
aromato

52,28 EUR / 1 l

▪

užtikrina malonų naudojimą

▪

tinka visų tipų odai

2 IN 1
PA S I Ž Y M I G R A Ž I N A M O S I O M I S I R
GY D O M O S I O M I S SAV Y B Ė M I S

150 ml | 504027 |

96,67 EUR / 1 l

PUOSELĖJA KIEKVIENĄ
DIENĄ

OS
LI

KILMĖS IN

REGENERUOJA
NUDEGUS SAULĖJE

GR

RAMINA PO VABZDŽIŲ
ĮKANDIMŲ
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KAMBARIUOSE SU ORO
KONDICIONIERIAIS

TŲ
IEN

98

KAIP VEIKIA

DRĖKINA

ED

NATŪ
RA

GAIVINA VASARĄ

GAIVINA PO FIZINIO AKTYVUMO

RAMINA PO DEPILIACIJOS

FIKSUOJA MAKIAŽĄ

FONTAINAVIE

14,50 EUR

93

EXFOLIATING
SHOWER GEL
▪

valo, pašalina negyvas odos
ląsteles, glotnina

▪

su kalkingų dumblių dalelėmis,
medvilnės ekstraktu, vitaminu E ir
raudonaisiais dumbliais

MOISTURISING SUN
PROTECTIVE WATER SPF 50

250 ml | 504021 |

18,04 EUR

▪

užtikrina aukščiausią apsaugą nuo
saulės spindulių, drėkina, apsaugo
nuo priešlaikinio odos senėjimo

▪

su vitaminu E

Maitinamoji
ĮDEGĮ
SKATINANTI
priemonė

200 ml | 504024 |

72,18 EUR / 1 l

46,16 EUR
230,78 EUR / 1 l

NOURISHING TAN
ACCELERATOR

APSAUGINIS
PIENELIS
nuo saulės

SPF

10

SUN PROTECTION
LOTION

▪

apsaugo nuo UV spindulių,
maitina, drėkina, ramina,
reguliuoja odos atsinaujinimo
procesus

▪

su alavijo ekstraktu ir
glicerinu

▪

padeda pasiekti gražų odos
atspalvį, maitina, drėkina, gerina
stangrumą ir elastingumą, atkuria
apsauginį epidermio barjerą

▪

su kakavos sviestu, morkų sėklų
aliejumi, sojų fitosteroliais ir
vitaminu E

150 ml | 504020 |

20,71 EUR
138,10 EUR / 1 l

SPF 15 (VIDUTINIS APSAUGOS LYGIS)
150 ml | 504022 |

SPF 40 (AUKŠTAS APSAUGOS LYGIS)
150 ml | 504023 |

24,45 EUR

26,49 EUR

163,00 EUR / 1 l

176,60 EUR / 1 l

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE
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Drėkinamasis
APSAUGINIS VANDUO
nuo saulės SPF 50

Šveičiamasis
PRAUSIMOSI
GELIS
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Savaiminio įdegio
DULKSNA
SELF-TANNING MIST

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL

▪

gražiai skaistina odą, paryškina įdegį

▪

su žėručio dalelėmis, saulėgrąžų aliejumi,
vynuogių sėklų aliejumi, medvilnės sėklų
aliejumi ir vitaminu E

▪

su eritruloze, DHR (angl. DHA),
pantenoliu ir propandioliu

200 ml | 504033 |

34,55 EUR
172,74 EUR / 1 l

100 ml | 504025 |

19,49 EUR
194,90 EUR / 1 l

PANTHENOL

Raminančios PUTOS
po deginimosi

Savaiminio įdegio
BALZAMAS

AFTER SUN SOOTHING FOAM

SELF-TANNING BALM
▪

▪

ramina dirginimą, drėkina, maitina ir pagreitina
odos regeneraciją

▪

su hialurono rūgštimi, alaviju, pantenoliu,
alantoinu, vitaminu E

150 ml | 504026 |

18,80 EUR

su eritruloze, DHR (angl. DHA), argano aliejumi,
alavijų geliu, taukmedžio sviestu, emolientais ir
trehaloze

200 ml | 504034 |

34,55 EUR
172,74 EUR / 1 l

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE

Skaistinamasis
SAUSAS ALIEJUS
po deginimosi

125,36 EUR / 1 l
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FONTAINAVIE MAN

Regeneruojantis
VEIDO
KREMAS
LIFT UP

Regeneruojantis
PAAKIŲ
KREMAS
LIFT UP

LIFT UP REGENERATING
FACE CREAM

LIFT UP REGENERATING
EYE CREAM

Sudėtyje yra gausybė natūralių
ingredientų, kurie pasižymi skirtingais
poveikiais odai - taukmedžio sviestas
maitina ir regeneruoja; avokadų
aliejus minkština ir stangrina; alavijo
ekstraktas ir bisabololis ramina
dirginimą, o Baikalinių kalpokių
(Scutellaria baicalensis) ekstraktas
ir keramidai sustiprina ir atstato
apsauginį barjerą.

Praturtintas kruopščiai atrinktais
ingredientais - kofeinas apsaugo nuo
tamsių ratilų susidarymo ir patinimų;
taukmedžio sviestas maitina ir
regeneruoja; ginkmedžio ekstraktas
mažina dirginimą, o avokadų ir
kokosų aliejus drėkina ir minkština.
▪

sumažina nuovargio ir senėjimo
požymius

▪

rezultatas pastebimas iš karto
po naudojimo

▪

suteikia žvilgsniui prarastą
spindesį

▪

efektyviai puoselėja ir saugo

▪

▪

tinka visų tipų odai

sukurtas švelniai paakių srities
odai

▪

idealiai tinka odai su senėjimo
požymiais

▪

atkuria odos elastingumą

▪

įsigeria akimirksniu

20 ml | 503041 |

37,00 EUR

50 ml | 503040 |

1850,16 EUR / 1 l

39,44 EUR

JAUNYSTĖS
ELIKSYRAS
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Specializuotos kosmetikos priemonės yra praturtintos novatorišku
Tens'Up™ kompleksu, kuris veikia dviem būdais - akivaizdžiai stangrina
odą ir lygina raukšles. Iškart po užtepimo sukuria liftingo plėvelę, ilgainiui
išsaugant jauninamąjį efektą.

AR ŽINOTE, KAD...

Odos senėjimo procesas prasideda nuo 25-30 metų. Būtent tada
komponentai, atsakingi už odos stangrumą ir tankumą, pamažu pradeda
nykti. Štai kodėl verta pradėti kovoti su raukšlėmis kuo anksčiau, kad
laimėtumėte lenktynes su laiku.

FONTAINAVIE MAN

788,76 EUR / 1 l
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FONTAINAVIE MAN

Šveičiamieji
TONIKU
PRISOTINTI
DISKELIAI
VYRAMS

Paakių
serumas
COMPLEX
COMPLEX EYE SERUM
Serumas vyrams, turintiems reiklią ir
jautrią odą.

EXFOLIATING FACE
TONER PADS

▪

po pirmo naudojimo oda aplink
akis tampa lygesnė ir stangresnė

▪

dėl sudėtyje esančio kofeino
sumažina akių raukšlių
matomumą, mažina paburkimą ir
tamsius ratilus po akimis

▪

tonikas patogiuose
medvilniniuose vatos diskeliuose

▪

pasižymi priešraukšliniu
poveikiu

▪

greitai įsigeria ir nepalieka
riebios plėvelės ant odos

▪

aktyvių ingredientų kompleksas,
palaikantis veido odos sveikatą

▪

▪

novatoriška drėkinamoji
formulė, apsauganti odą nuo
senėjimo

inovatyvus tepimo būdas
užtikrina malonų, raminantį
masažą

15 ml | 504029 |

47,39 EUR

60 ml | 521491 |

3159,42 EUR / 1 l

28,82 EUR
480,33 EUR / 1 l

REVOLIUCINIU
TONIKU PRISOTINTI
VATOS DISKELIAI
IR GLOTNI,
SPINDINTI ODA
100

MATRIKINAS atlieka pagrindinį vaidmenį atkuriant odos audinį, ląstelių ryšį ir
genų aktyvavimą. Jo teigiamas poveikis odai pastebimas per du mėnesius nuo
reguliaraus naudojimo.
ARGININAS yra unikali aminorūgštis, labai svarbi odos išvaizdai. Įtakoja junginių,
dalyvaujančių biocheminiuose virsmuose, sintezę. Tai taip pat pagerina kraujotaką.
Jis vertinamas dėl nuostabių drėkinančių savybių.
DNR MATRIKSAS stimuliuoja genų, dalyvaujančių žaizdų gijimo procese,
transkripciją.

JAUTRIOS
ODOS APLINK AKIS
PRIEŽIŪRA

Serumo sudėtyje esantis LiftComplex yra unikalus veikliųjų medžiagų iš
mikrodumblių ir didelio efektyvumo polisacharidų derinys, suteikiantis
greitą liftingo efektą. Skvalanas ir trehalozė drėkina ir apsaugo odą, o
augalinių aliejų mišinys, kuriame gausu omega-3 ir omega-6 rūgščių,
gerina jos būklę.

FONTAINAVIE MAN

NAUJIENA
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GERAI ŽINOMAS
PRODUKTAS
NAUJOJE SERIJOJE

MAISTO PAPILDAS
▪

sąjungininkas kovoje su laiku

▪

didelis, iš Atlanto menkės
išgaunamo kolageno, kiekis

▪

su kofermentu Q10, vadinamu
jaunystės eliksyru

▪

praturtintas odai vertingais
vitaminais ir mineralais

Naudodami matavimo šaukštelį išmatuokite 5 g
produkto ir ištirpinkite 150 ml vandens.
Gerkite vakare.

150 g | 30 DIENŲ SISTEMA
801153 |

71,43 EUR
476,19 EUR / 1 kg

SU PRAKTIŠKU MATAVIMO ŠAUKŠTELIU

VISAPUSIŠKA
ODOS PRIEŽIŪRA
IŠ VIDAUS

▪

kolagenas, išgaunamas iš Atlanto menkių, teigiamai veikia odos būklę,
prisideda prie jos stangrinimo ir gerina elastingumą

▪

vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą

▪

kofermentas Q10 - natūraliai organizmo gaminamas komponentas,
kurio gamyba mažėja su amžiumi - sulėtina raukšlių atsiradimą ir
saugo odą nuo suglebimo

▪

vitaminas A ir cinkas padeda palaikyti normalią odos būklę, o varis jos normalią pigmentaciją

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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COLLABEAUTY
Q10 EXPERT

103

NIGHT SKIN SPA

DAY SKIN SPA

Maisto papildas, palaikantis sveiką odos būklę, su granatų ekstraktu,
kviečių ekstraktu be glitimo, vitaminais ir cinku.

Maisto papildas, palaikantis sveiką odos būklę, su gvajavos ekstraktu, amla
vaisių ekstraktu (Emblica officinalis), vitaminais, cinku ir selenu.

Naktį Jūsų organizmas atsinaujina po kasdienio gyvenimo sunkumų.
Padėkite jam kartu su unikaliu naktinės priežiūros ir atkūrimo šaltiniu.
Vertingos gamtos esencijos, vitaminai ir antioksidantai skatina odos
regeneracijos procesus miego metu. Jų dėka Jūs pasijusite žvaliai, gaiviai ir
atrodysite švytinčiai. Night Skin Spa - tai grožio iš vidaus šaltinis. Natūrali
ir unikali antioksidantų, vitaminų ir mineralų kompozicija intensyviai skatina
odos atsinaujinimą miego metu. Granatų ir kviečių ekstraktai regeneruoja ir
atgaivina odą, gerina jos stangrumą ir mažina raukšles. Cinkas ir vitaminas
E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos (laisvųjų radikalų
poveikio). Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo
normaliai odos funkcijai, susidarymą. Sudėtyje taip pat yra vitamino B12 ir
folio rūgšties.

Apsaugokite savo odą iš vidaus nuo kasdienio gyvenimo iššūkių. Stresas,
neigiamas aplinkos poveikis, ultravioletiniai spinduliai ir laisvieji radikalai
prisideda prie natūralaus odos gebėjimo kaupti vandenį sumažėjimo, o tai
lemia ankstyvą odos senėjimą. DAY SKIN SPA - tai produktas, sukurtas su
vertingomis natūraliomis esencijomis, vitaminais ir mineralais, kurie suteiks
Jūsų odai minkštumo, gaivumo, glotnumo ir elastingumo.
Day Skin Spa - tai grožio iš vidaus šaltinis. Jo sudėtyje yra turtingas
vertingų ingredientų kokteilis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų
kolageno, kuris yra reikalingas normaliai odos funkcijai, susidarymą.
Vitaminas E, cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos (laisvųjų radikalų poveikio).
▪

grožio šaltinis iš vidaus

▪

turtingas ingredientų kokteilis

▪

padeda palaikyti kolageno gamybą

▪

padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų poveikio

▪

tinka veganams

Vartokite per burną 1 tabletę per dieną valgio metu. Užgerkite stikline vandens. Neviršykite
nustatytos rekomenduojamos dozės.

5,45 g | 801116 |

26,09 EUR

KOSMETIKA TABLETĖJE
GROŽIS UŽDARYTAS
TABLETĖJE
TIK KARTĄ PER DIENĄ

TINKA
VEGETARAMS
IR VEGANAMS

▪

intensyvus atsinaujinimas miego metu

▪

atkuria odos spindesį

▪

pagerina odos stangrumą ir mažina raukšles

▪

pasižymi regeneruojančiomis savybėmis

▪

atgaivinantis granatas

▪

kviečių ekstraktai

▪

tinka veganams

Vartokite per burną 1 tabletę vakare valgio metu. Užgerkite stikline vandens. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės.

5,5 g | 801117 |

27,30 EUR
4963,30 EUR / 1 kg
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DAY SKIN SPA

4786,60 EUR / 1 kg
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NIGHT SKIN SPA
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HELLO HONEY
HELLO HONEY

HYALURONIC ACID
Maisto papildas, palaikantis odos drėkinimą, su hialurono rūgštimi,
vitaminais ir selenu.

Maisto papildas, palaikantis imuninę sistemą, su propolio ekstraktu,
pelkinės vingiorykštės (Filipendula ulmaria) ekstraktu, vitaminais ir cinku.

Grožis iš vidaus. Nutrikosmetika yra sukurta siekiant drėkinti odą iš vidaus,
suteikti jai gražų toną ir pagerinti jos elastingumą. Unikalus produktas yra
sudarytas iš odai būtinos hialurono rūgšties ir vitaminų. Sudėtyje esanti
taurioji hialurono rūgštis puikiai drėkina odą ir pagerina jos toną. Vitaminas
A ir biotinas padeda palaikyti normalų odos ląstelių funkcionavimą,
vitaminas C ir E, taip pat selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos (laisvųjų radikalų poveikio), o vitaminas D padeda
palaikyti tinkamą kalcio ir fosforo pusiausvyrą.

Sustiprinkite savo imunitetą. Inovatyvi nutrikosmetika, kurios sudėtyje
yra unikalių ingredientų, yra sukurta tam, kad galėtumėte pasirūpinti
savo imunine sistema. Hello Honey jungia natūralias propolio ir pelkinės
vingiorykštės (Filipendula ulmaria) savybes su būtinaisiais vitaminais
ir cinku. Vitaminas C, vitaminas D ir cinkas padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą. Pelkinė vingiorykštė (Filipendula ulmaria) padeda
palaikyti odos sveikatą ir teisingą jungiamojo audinio sintezę. Vitaminas C
ir vitaminas E kartu su cinku padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos (laisvųjų radikalų poveikio).

▪

hialurono rūgšties pagrindu

▪

puikiai drėkina odą iš vidaus

▪

sudėtyje yra vitamino C, E ir seleno, kurie padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos (laisvųjų radikalų poveikio)

Vartokite per burną 1 kapsulę per dieną valgio metu. Užgerkite stikline vandens. Neviršykite
nustatytos rekomenduojamos dozės.

▪

sukurtas propolio ir pelkinės vingiorykštės (Filipendula ulmaria)
pagrindu

▪

natūralių ingredientų derinys, palaikantis imuninę sistemą

▪

sudėtyje esantys vitaminas C, vitaminas D ir cinkas padeda palaikyti
normalią imuninės sistemos veiklą

Vartokite per burną 1 kapsulę per dieną valgio metu. Užgerkite stikline vandens. Neviršykite

2,6 g | 801118 |

26,09 EUR
10033,44 EUR / 1 kg

KOSMETIKA TABLETĖJE
GROŽIS UŽDARYTAS KAPSULĖJE
TIK KARTĄ PER DIENĄ

nustatytos rekomenduojamos dozės.

3,2 g | 801119 |

23,55 EUR

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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HYALURONIC ACID

7359,38 EUR / 1 kg
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BODY & MIND
RINKINYS
JAM

BODY & MIND SET FOR HER

BODY & MIND SET FOR HIM

Maisto papildas kapsulėse. Vitaminų ir
aktyvių mikrokomponentų rinkinys moterims.
5 funkciniai deriniai iššūkių kupinai dienai mėnuo, pilnas staigmenų. Pakuotėje yra 30
paketėlių, skirtų kasdienei produkto dozei.

Maisto papildas kapsulėse. Vitaminų ir
aktyvių mikrokomponentų rinkinys vyrams.
5 funkciniai deriniai iššūkių kupinai dienai mėnuo, pilnas staigmenų. Pakuotėje yra 30
paketėlių, skirtų kasdienei produkto dozei.

Paimkite paketėlį su 5 kapsulėmis, skirtomis vartoti per dieną
(vieną po kitos su tam tikrais laiko intervalais). Vartokite per
burną užgerdami stikline vandens. Night Relax vartokite
prieš miegą. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos
dozės.

Paimkite paketėlį su 5 kapsulėmis ir vartokite vieną po
kitos iš ryto valgio metu, arba su tam tikrais laiko intervalais
dienos metu. Vartokite per burną užgerdami stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

122,0 g | 801121 |

120,1 g | 801120 |

99,21 EUR
826,06 EUR / 1 kg

MAISTO PAPILDAS
KAPSULĖSE

3 0 PA K E T Ė L I Ų S U 5 K A P S U L Ė M I S
J Ū S Ų K A S D I E N E I S V E I K ATA I I R
GROŽIUI

Vitaminų ir aktyvių mikrokomponentų rinkinys, kurio reikia moterims!
Suplanuokite visą mėnesį naudodami šį funkcinį derinį ir pamatysite,
kaip kiekvieną dieną pasieksite daugiau.

SHINE formulė:

99,21 EUR
813,20 EUR / 1 kg

5 FUNKCINIAI
DERINIAI

3 0 PA K E T Ė L I Ų S U 5 K A P S U L Ė M I S
J Ū S Ų K A S D I E N E I S V E I K ATA I I R
GROŽIUI

Puikus vitaminų ir aktyvių mikrokomponentų derinys vyrams vienoje
vietoje! Pasiryžkite pakeisti savo gyvenimą per 30 dienų ir leiskite sau būti
nustebintam.

SHARP formulė:

S

 kin & Hair –organinės sieros, karotinų ir ksantofilų derinys, praturtintas organinės formos bioelementais. Aktyvi pagalba
S
kuriant esminius elementus tinkamai plaukų, odos ir nagų struktūrai bei pigmentacijai.

S

 kin & Hair – organinės sieros, karotinų ir ksantofilų derinys, praturtintas organinės formos bioelementais. Aktyvi pagalba
S
kuriant esminius tinkamos plaukų, odos ir nagų struktūros bei pigmentacijos elementus.

H

 emo Balance – aktyvus, lengvai absorbuojamas mikrokomponentų derinys, kuris natūraliai, visapusiškai ir optimaliai
H
palaiko normalų kraujagyslių funkcionavimą ir normalią kraujo ląstelių gamybą.

H

 erbbooster – aktyvus derinys, natūraliai palaikantis hormonų pusiausvyrą, kas padeda palaikyti normalų testosterono
H
kiekį kraujyje. Formulė yra tiesiogiai orientuota į libido, fizinę ir protinę veiklą, normalią raumenų ir imuninės sistemos veiklą.

I

I nner Balance – efektyviausių mikrokomponentų derinys, padedantis palaikyti vidinę moterų hormonų pusiausvyrą,
kas įtakoja gerą nuotaiką ir normalią energijos apykaitą. Formulė orientuota į galimą nuotaikos pagerinimą palengvinant
priešmenstruacinius ir menopauzės simptomu.

A

 daptation – patikimų adaptogenų derinys, žinomas dėl galimo poveikio tiek fizinėms, tiek psichinėms funkcijoms.
A
Adaptogenai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią psichologinę funkciją.

N

 ight relax – tiksliai parinktos svarbiausių ir efektyviausių mikroelementų dozės, palaikančios miego kokybę ir atsinaujinimą.
N
Kartu su atitinkamų žolelių ekstraktais ir vitaminais padeda susitvarkyti su įtampos ir nuovargio būsenomis. Magnis,
tiaminas ir riboflavinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią psichologinę funkciją.

R

 ecovery – kruopščiai parinktos svarbiausių ir efektyviausių augalinės kilmės antioksidantų dozės padeda palaipsniui atkurti
R
normalų vyrų medžiagų apykaitos procesą. Sudedamosios dalys padeda apsaugoti nuo oksidacinės pažaidos, atlieka svarbią
funkciją ląstelių dalijimosi procese ir normalioje imuninės sistemos veikloje.

E

 nergise & Perception – efektyviausių ekstraktų, aminorūgščių, fosfatidilserino ir maistinių mikrokomponentų derinys,
E
skirtas palaipsniam, tačiau ilgalaikiam fizinės ir psichinės veiklos stimuliavimui ir normalių smegenų, nervų sistemos funkcijų
palaikymui bei pažinimo (kognityviosios) funkcijų ir koncentracijos gerinimui.

P

 erception – efektyviausių ekstraktų, aminorūgščių, fosfatidilserino ir maistingų mikrokomponentų derinys, skirtas palaikyti
P
normalią smegenų ir nervų sistemos funkcijas bei pagerinti pažinimo (kognityviąsios) funkcijas ir koncentraciją.

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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BODY & MIND
RINKINYS
JAI
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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 produktai
suteiktų Jums galimybę atrasti gyvenimo balansą ir užtikrintų tinkamą
organizmo funkcionavimą!

Nutricode
Daily Care
Q10
UBIQUINOL

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

Dviskiaučio ginkmedžio ekstrakto
paros dozė jau šimtmečius yra
pripažinta galingu antioksidantu.

Kapsulėje yra vertingo kofermento
Q10 paros norma. Naudojama
kofermento Q10 aktyvi forma ubikvinolis (ubiquinol).

▪

teigiamai veikia atmintį ir
koncentraciją

▪

padeda palaikyti normalią nervų
sistemos veiklą ir prisideda
prie normalios klausos ir regos
organų veiklos

▪

padeda palaikyti normalią
pažinimo funkciją

padeda palaikyti tinkamą
kraujotakos, imuninės ir nervų
sistemų funkcionavimą

▪

teigiamai veikia medžiagų
apykaitą

▪

pasižymi senėjimą
stabdančiomis savybėmis

Vartokite per burną 1 kapsulę valgio metu.
Užsigerkite stikline vandens. Neviršykite
nustatytos rekomenduojamos dozės.

Vartokite per burną 1 kapsulę valgio metu.
Užsigerkite stikline vandens. Neviršykite
nustatytos rekomenduojamos dozės.

11 g | 801148 |
30 KAPSULIŲ

18 g | 801149 |
30 KAPSULIŲ

24,22 EUR

62,11 EUR

2201,86 EUR / 1 kg

3450,66 EUR / 1 kg

NAUJIENA

SVEIKI! PAŽIŪRĖKITE ČIA!
GINKGO BILOBA PADEDA PALAIKYTI
NORMALIĄ SMEGENŲ KRAUJOTAKĄ.
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▪

NAUJIENA

PRODUKTE NAUDOJAMAS TIK AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS KANEKA UBIQUINOL™, PAGAMINTAS
MIELIŲ FERMENTACIJOS PROCESE.

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

Nutricode
Daily Care
GINKGO
BILOBA
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MAISTO PAPILDAS

Nutricode
Daily Care
GINSENG
500 mg

Jei Jums reikia sustiprinti plaukus, tai Hair
Daily Care Nutricode kapsulės kaip tik Jums.

MAISTO PAPILDAS

▪

jame esantys priedai yra naudingi
plaukų atgaivinimo procesui

▪

aktyviosios medžiagos padeda palaikyti
plaukų augimą, maitinimą ir stiprinimą

▪

pagerina silpnų, linkusių slinkti plaukų
būklę

Sibiro ženšenis yra gamtos lobis. Jo šaknų
ekstraktas jau daugelį metų yra žinomas
dėl nuostabaus poveikio organizmo
gyvybingumui.

Vartokite per burną 2 kapsules per dieną. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

46,6 g | 801150 |
60 KAPSULIŲ

62,11 EUR
1332,87 EUR / 1 kg

▪

padeda palaikyti Jūsų organizmą, jei
jaučiatės pavargę

▪

padeda palaikyti fizinę ir protinę formą

▪

padeda palaikyti imuninės sistemos
veiklą

Vartokite per burną 1 kapsulę valgio metu. Užsigerkite
stikline vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos
dozės.

NAUJIENA
15 g | 801151 |
30 KAPSULIŲ

49,97 EUR
3331,26 EUR / 1 l

NAUJIENA

ŽENŠENIS, KINAMS BUVO ŽINOMAS DAR SENOVĖJE,
SAVO POPULIARUMO NEPRARANDA IR ŠIANDIEN.
JAM PRISKIRIAMA NEMAŽAI SAVYBIŲ, GERINANČIŲ KONCENTRACIJĄ,
JAUNINANČIŲ IR MAŽINANČIŲ NEIGIAMĄ STRESO POVEIKĮ.
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NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

Nutricode
Daily Care
HAIR
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MAISTO PAPILDAS
Tai vienintelis toks produktas rinkoje.
Jis sujungia aukštos kokybės baltymų
koncentratą ir probiotinių savybių
turinčias bakterijas. Jis padeda
palaikyti natūralią bakterinę flora,
kas pagerina maistinių medžiagų
virškinimą. Ką tai reiškia? Jūs
jaučiatės mažiau alkani!
▪

sudėtyje nėra konservantų,
saldiklių ir glitimo

▪

1 paketėlyje yra net
14 g baltymų

▪

puikiai tinka žmonėms, kurie
užsiima jėgos ir ištvermės sportu

Vieną 18 g porciją (vieną paketėlį) įberkite į indą
su 200 ml pieno arba vandens ir gerai išmaišykite.
Vartokite priklausomai nuo asmeninių poreikių,
ne daugiau kaip 3 kartus per dieną. Gerkite iškart
po paruošimo.

180 g | 1 PAKETĖLIS - 18 G |
10 PAKETĖLIŲ | 801152 |

83,85 EUR

NAUJIENA

465,84 EUR / 1kg

VARTOJANT ŠĮ PRODUKTĄ RAUMENINĮ AUDINĮ
AUGINTI LENGVIAU IR BŪTI NEGALI!
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PROBIOTINIS
BALTYMŲ
KOKTEILIS
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MAISTO PAPILDAS
MAISTO PAPILDAS
Tai maisto papildas veganiškų kapsulių
pavidalu, aprūpinantis organizmą geriausiai
įsisavinamu liposominiu vitaminu C.

Maisto papildas idealus žmonėms, kurie
nori pasirūpinti savimi susilpnėjusio
imuniteto laikotarpiu. Puikiai tinka žmonėms,
vartojantiems antibiotikus, o taip pat
kenčiantiems nuo streso ir jo sukeliamų
virškinimo negalavimų.
▪

sudarytas iš unikalių ir patentuotų
bakterijų padermių, pasižyminčių
probiotinėmis savybėmis

puikiai įsisavinamas ir patenka tiesiai į
ląsteles

▪

padeda palaikyti žarnyno mikroflorą ir
sureguliuoti jos pusiausvyrą

▪

vienas iš svarbiausių ir veiksmingiausių
vitaminų organizmui

▪

▪

produktas tinka veganams

padeda esant virškinimo sistemos
disbiozei, nusilpusio imuniteto
padidėjusio streso ar gydymo
antibiotikais metu

▪

geriausiai pasisavinama vitamino C
forma – liposominė

▪

Vartokite per burną 2 kapsules per dieną. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

48 g | 60 KAPSULIŲ
801146 |

Vartokite per burną 1 kapsulę iš ryto. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

11,85 g | 30 KAPSULIŲ
801147 |

71,50 EUR

73,95 EUR

1489,58 EUR / 1 kg

6240,71 EUR / 1 kg

SVEIKATA, IMUNITETAS IR GERA SAVIJAUTA
UŽDARYTI KAPSULĖSE
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Nutricode
Daily Care
PROBIOTIC

PATENTUOTA TECHNOLOGIJA,
PAGALBA ATKURIANT IR APSAUGANT
ŽARNYNO MIKROFLORĄ
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NUTRICODE DAILY CARE

Nutricode
Daily Care
LIPOSOMAL
VITAMIN C
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MAISTO PAPILDAS
MAISTO PAPILDAS
Kasdienė kalcio dozė yra būtina tinkamam
organizmo funkcionavimui. Organizmo
aprūpinimas kalciu yra nepaprastai svarbus,
nes jis veikia ne tik kaip kaulų statybinė
medžiaga, bet ir daugelio fermentų
aktyvatorius. Tai produktas tiems, kas
nori pasirūpinti savo kaulų, dantų ir nervų
sistemos sveikata.

Tai maisto papildas idealus žmonėms,
norintiems išlaikyti sveiką širdį ir palaikyti
kraujotakos sistemos veiklą. Kapsulėse
esantys ingredientai padeda palaikyti
normalų kraujospūdį.
▪

Omega 3 riebalų rūgščių paros norma

▪

paros kalcio norma reikalinga normaliai
dantų ir kaulų būklei palaikyti

▪

geras folio rūgšties ir B grupės vitaminų
šaltinis

▪

padeda palaikyti normalią nervų
sistemos veiklą

▪

▪

padeda palaikyti normalų kraujo
krešėjimą ir normalią raumenų veiklą

DHR (angl. DHA) ir EPR (angl. EPA)
rūgštys, esančios Omega 3, padeda
palaikyti normalią širdies veiklą

Vartokite per burną 4 kapsules per dieną. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

89 g | 120 KAPSULIŲ
801141 |

32,14 EUR

Vartokite per burną 2 kapsules per dieną. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

82 g | 60 KAPSULIŲ
801142 |

51,71 EUR
630,59 EUR / 1 kg

361,16 EUR / 1 kg

KAULŲ SVEIKATA – INVESTICIJA DAUGELIUI METŲ
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Nutricode
Daily Care
OMEGA 3

SVEIKA ŠIRDIS IR KRAUJOTAKOS SISTEMA –
ČIA SLYPI JŪSŲ STIPRYBĖ

NUTRICODE DAILY CARE
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Nutricode
Daily Care
CALCIUM
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Nutricode
Daily Care
REISHI
EXTRACT

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

B grupės vitaminai išsiskiria nepaprastu
universalumu. Būtent todėl šis maisto
papildas idealiai tinka žmonėms, kurie nori
pasirūpinti savo oda ir plaukais, išsaugoti
regėjimą bei palaikyti normalią nervų
sistemos veiklą. Tai taip pat yra energijos
dozė uždaryta kapsulėje.
▪

svarbių B grupės vitaminų paros norma

▪

padeda palaikyti normalią nervų
sistemos veiklą dėl tiamino, riboflavino,
niacino, biotino ir vitaminų B6 ir B12

▪

padeda mažinti pavargimo jausmą ir
nuovargį dėl riboflavino, vitaminų B6
ir B12, niacino ir folio bei pantoteno
rūgščių

Vartokite per burną 1 kapsulę iš ryto. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

18 g | 30 KAPSULIŲ
801144 |

53,45 EUR
2969,29 EUR / 1 kg

B GRUPĖS VITAMINAI JŪSŲ ORGANIZMO LABUI
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Tai visapusiškas maisto papildas, pagrįstas
senovės kinų medicinos principais, kuri yra
sėkmingai naudojama iki šiol. Kapsulėse
esantys ingredientai stiprina imuninę sistemą,
gerina širdies ir kraujagyslių sistemą, padeda
palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją
kraujyje.
▪

polisacharidų iš reishi grybų ir cinko
šaltinis padeda palaikyti normalią
pažinimo funkciją

▪

pagrįstas senovės kinų medicinos
šimtmetine tradicija

▪

reishi grybai, kurie Azijoje laikomi
ilgaamžiškumo šaltiniu

Vartokite per burną 2 kapsules per dieną. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

26 g | 60 KAPSULIŲ
801143 |

53,65 EUR
2063,43 EUR / 1 kg

IMUNINĖS SISTEMOS IR KRAUJOTAKOS SISTEMOS PALAIKYMAS

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

Nutricode
Daily Care
VITAMINS
B COMPLEX
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MAISTO PAPILDAS
Maisto papildas kapsulėse, idealiai tinka
žmonėms, norintiems išlaikyti gerą raumenų
ir odos būklę, o taip pat pasirūpinti regėjimu.
Kapsulėse esantis vitaminas E dar vadinamas
„jaunystės vitaminu“.
▪

paros norma astaksantino, kuris padeda
palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemą

▪

vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos

▪

kontraindikuotinas nėščioms ir krūtimi
maitinančioms moterims bei vaikams iki
14 metų amžiaus

Vartokite per burną 1 kapsulę iš ryto. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

20 g | 30 KAPSULIŲ
801140 |

77,64 EUR
3881,99 EUR / 1 kg

MAISTO PAPILDAS
Didžiausia dozė vienoje kapsulėje
Magnio kapsulės yra maisto papildas,
suteikiantis organizmui didžiausią magnio
dozę vienoje kapsulėje. Magnis padeda
palaikyti normalią nervų sistemos veiklą
ir normalią raumenų funkciją. Jis taip pat
padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų
būklę bei normalią energijos apykaitą.
▪

didžiausia magnio dozė

▪

padeda palaikyti normalią nervų
sistemos veiklą

Vartokite per burną 1 kapsulę per dieną valgio metu.
Užgerkite stikline vandens. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės.

22 g | 30 KAPSULIŲ
801106 |

23,34 EUR
1060,84 EUR / 1 kg

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS
PALAIKYMAS
124

MAGNESIUM
FORTE
400 mg

DIDŽIAUSIA
REKOMENDUOJAMA
MAGNIO DOZĖ

Magnesium Forte – tai unikalus Jūsų organizmo palaikymo derinys.
Viskas vienoje kapsulėje. Ko daugiau norėti?

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

Nutricode
Daily Care
ASTAXANTHIN
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ASHWAGANDHA
500 mg
MAISTO PAPILDAS
Well-being formulė

MAISTO PAPILDAS

Tai maisto papildas, kurio sudėtyje yra
migdomosios vitanijos (Withania somnifera
(L.) Dunal), kitaip ašvagandos (Ashwagandha),
ekstrakto, kuris puikiai tinka savijautai gerinti,
padeda organizmui kovoti su stresu ir nerimo
bei baimės jausmais. Jis padeda pagerinti
pažinimo (kognityviąsias) funkcijas, įskaitant
koncentraciją ir atmintį. Padeda taip pat
pagerinti vyrų seksualinę veiklą. Vartojimo
trukmė neturi viršyti 2 mėnesių. Negalima
vartoti, jei yra vartojami raminamieji,
migdomieji ar vaistai nuo epilepsijos. Maisto
papildas nėra skirtas vaikams, nėščioms ir
maitinančioms moterims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą, kaulų būklę ir
raumenų funkciją
Vitaminas D3 kapsulėse yra maisto papildas,
suteikiantis itin didelę šios organizmui
būtinos maistinės medžiagos dozę. Vitaminas
D3 padeda palaikyti normalią raumenų
funkciją ir normalią imuninės sistemos veiklą
bei padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo
absorbciją. Padeda palaikyti normalią kaulų ir
dantų būklę bei normalią kalcio koncentraciją
kraujyje.
▪

palaikymas normaliai raumenų funkcijai
ir normaliai imuninės sistemos veiklai

▪

sveiki dantys ir kaulai

Vartokite per burną 1 kapsulę per dieną valgio metu.
Užgerkite stikline vandens. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės.

▪

padeda kovoti su stresu ir nerimo bei
baimės jausmais

17 g | 30 KAPSULIŲ
801108 |

26,27 EUR

40,85 EUR

2388,48 EUR / 1 kg
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sudėtyje yra migdomosios vitanijos
(Withania somnifera (L.) Dunal)
ekstrakto

Vartokite per burną 1 kapsulę per dieną valgio metu.
Užgerkite stikline vandens. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės.

11 g | 30 KAPSULIŲ
801107 |

PADEDA PALAIKYTI
NORMALIĄ
RAUMENŲ FUNKCIJĄ IR
IMUNINĖS SISTEMOS
VEIKLĄ

▪

2403,18 EUR / 1 kg

Maisto papildas su vitaminu D3, organizmo palaikymui ir reikiamos
dienos normos užtikrinimui. Pasirinkite tai, kas yra geriausia Jūsų
organizmui. Pasirinkite Nutricode su vitaminu D3.

PADEDA PAGERINTI
PAŽINIMO
(KOGNITYVIĄSIAS)
FUNKCIJAS,
ĮSKAITANT
KONCENTRACIJĄ
IR ATMINTĮ

Padėkite savo organizmui kovoti su stresu ir nerimo bei baimės jausmais.
Pasirinkite ASHWAGANDHA maisto papildą, kad pasikrautumėte energija ir
atvertumėte savo mintis naujiems pojūčiams.

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-D3
CAPSULES
3000 mg
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Nutricode
Daily Care
DIGESTIVE

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

Tai maisto papildas žmonėms, kurie nori išlaikyti
aukštą koncentracijos lygį visą dieną. Jis palaiko
pagrindinius neurotransmiterius, tokius kaip GABA,
dopaminas ir serotoninas, kurie turi įtakos mūsų
savijautai ir endokrininės sistemos veiklai.

Tai maisto papildas tiems, kas nori
harmonizuoti savo virškinimo sistemą ir
geriau jaustis po valgio. Produktas taip pat
naudingas esant virškinimo sutrikimams ir
maisto netoleravimui.

▪

aminorūgščių, fosfatidilserino ir mikroelementų
kompozicija

▪

speciali efektyviausių ekstraktų formulė padeda
palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir
smegenų funkciją

▪

didina koncentraciją ir gerina pažinimo funkcijas

▪

aktyvūs junginiai, atsakingi už pagrindinių
neuromediatorių: dopamino, adrenalino,
noradrenalino, azoto oksido biosintezę – gerina
aprūpinimą krauju ir maistinėmis medžiagomis
ląstelių lygmeniu

Vartokite per burną 1 kapsulę iš ryto. Užsigerkite stikline vandens.
Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

18 g | 30 KAPSULIŲ
801123 |

▪

kruopščiai atrinkta virškinimo fermentų
kompozicija: amilazė, proteazė, celiulazė,
laktazė ir lipazė

▪

teigiamai veikia virškinimo procesą

▪

padeda suvirškinti cukrų, baltymus ir
riebalus, skaidydamas juos į organizmo
lengvai pasisavinamą formą

Vartokite per burną 3 kapsules per dieną. Užsigerkite stikline
vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

36,5 g | 90 KAPSULIŲ
801122 |

61,90 EUR
1696,02 EUR / 1 kg

44,55 EUR
2474,87 EUR / 1 kg

LENGVUMO JAUSMAS IR VIRŠKINIMO SISTEMOS PUOSELĖJIMAS
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Nutricode
Daily Care
MEMORY
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Nutricode
Daily Care
CHOLESTEROL

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.

Padeda palaikyti normalią cholesterolio
koncentraciją kraujyje.

Tai maisto papildas kapsulėse, sukurtas
sinergetinio adaptogeninių augalų
mikroelementų derinio pagrindu, kartu su
funkciniu organinių cinko ir seleno formų
priedu. Sudėtyje taip pat yra biokomplekso
pavidalo aktyviosios ekstrakto medžiagos,
kurios yra natūralus vitamino C derinys,
papildytos natūraliu kvercetinu ir baikalinės
kalpokės (Scutellaria baicalensis) flavonais.

Tai maisto papildas kapsulėse, sukurtas
sinergetinio veikliųjų medžiagų derinio
pagrindu, skirtas suaugusiems, kurie rūpinasi
širdimi ir kraujotakos sistema bei siekia išlaikyti
normalų cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje.
Monakolinas K iš fermentuotų raudonųjų
ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio
koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis
pasireiškia suvartojus 10 mg monakolino K
iš fermentuotų raudonųjų ryžių. Vitaminas
B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą, o
vitaminai B12 ir folio rūgštis padeda palaikyti
normalią homocisteino, kuris yra kraujo plazmos
komponentas, apykaitą.

▪

cinkas, selenas ir vitaminas C padeda
palaikyti normalią imuninės sistemos
veiklą

▪

stiprina imuninę sistemą, kas padeda
apsaugoti nuo virusų

▪

padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos

Vartokite per burną po 1 kapsulę ryte ir vakare valgio
metu. Užsigerkite stikline vandens. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės.

▪

koncentruota aminorūgščių dozė

▪

augalų ekstraktai ir vitaminai, kurie
fiziologiškai palaiko normalią energijos
apykaitą

▪

padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir
normalią homocisteino apykaitą

Vartokite per burną po 1 kapsulę ryte ir vakare valgio
metu. Užsigerkite stikline vandens. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės.

43,9 g | 30 DIENŲ SISTEMA
60 KAPSULIŲ | 801110 |

45,96 EUR

45,7 g | 30 DIENŲ SISTEMA
60 KAPSULIŲ | 801111 |

1046,92 EUR / 1 kg

45,96 EUR
1005,68 EUR / 1 kg

30 DIENŲ SISTEMA
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Pasirūpinkite savo organizmu kasdieninėje veikloje. Apsaugokite jį
su Daily Care - Immunity ir užtikrinkite tinkamą funkcionavimą ir
stiprią apsaugą.

MAISTO PAPILDAS KAPSULĖSE

Pasirūpinti savimi niekada nevėlu. Sustiprinkite savo širdį su
maisto papildu ir leiskite sau kasdien atlikti daugiau darbų.

NUTRICODE DAILY CARE
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Nutricode
Daily Care
IMMUNITY
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Nutricode
Daily Care
VISION

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių
ir hemoglobino susidarymą.

Padeda išsaugoti normalų regėjimą.
Tai specializuotas maisto papildas kapsulėse,
sukurtas sinergetinio ekstraktų derinio
pagrindu, kuriame gausu mikroelementų,
vitaminų, provitaminų ir bioelementų, kurie
padeda išlaikyti sveikas akis ir apsaugo
jas nuo žalingo UV spindulių ir laisvųjų
radikalų poveikio. Dėl natūralaus liuteino
ir zeaksantino iš didžiųjų serenčių (Tagetes
erecta L.), o taip pat tinkamų vitaminų ir
mineralų (cinkas, vitaminas B2), padeda
išsaugoti normalų regėjimą ir apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Tai maisto papildas kapsulėse, sukurtas aktyvaus
mikroelementų (naudojamos geriausios biologiškai
prieinamos jų formos) derinio pagrindu. Natūraliai ir
visapusiškai padeda palaikyti tinkamą hemoglobino
lygį. Jame yra organinės geležies ir būtinųjų
ingredientų, reikalingų raudonųjų kraujo kūnelių
regeneracijai, o taip pat funkcinių žolelių ekstraktų,
kurie pagerina geležies įsisavinimą iš maisto produktų.
Preparato sudėtis sukurta taip, kad įvairiais lygiais ir
sinergiškai būtų panaudotas natūralių mikroelementų
potencialas esant padidėjusiam geležies poreikiui
organizme, ypač intensyvaus augimo laikotarpiu,
o taip pat laikantis dietos, kurioje yra mažai šio
elemento (pvz., vegetariška dieta). Riboflavinas
padeda palaikyti normalią geležies apykaitą.
▪

padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo
kūnelių būklę

▪

geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų
kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą

▪

natūralus liuteinas ir zeaksantinas iš
didžiųjų serenčių (Tagetes erecta L.)

▪

vitaminai ir mineralai (cinkas,
vitaminas B2)

Vartokite per burną po 1 kapsulę ryte ir vakare valgio
metu. Užgerkite stikline vandens. Neviršykite nustatytos
rekomenduojamos dozės.

Vartokite per burną po 1 kapsulę ryte ir vakare valgio metu. Užsigerkite
stikline vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

41,5 g | 30 DIENŲ SISTEMA
60 KAPSULIŲ | 801113 |

45,96 EUR

43,5 g | 30 DIENŲ SISTEMA
60 KAPSULIŲ | 801112 |

1107,46 EUR / 1 kg

45,96 EUR
1056,54 EUR / 1 kg

AKTYVI MIKROELEMENTŲ
SUDĖTIS
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Išnaudokite visą Motinos Gamtos potencialą ir pasirinkite maisto
papildą Hemoglobin, kad pakrautumėte savo organizmą energija
įvairiuose lygiuose. Padėkite sustiprinti organizmą kartu su
daugybe būtinų mikroelementų ir ingredientų.

PAGALBA
JŪSŲ AKIMS

Padėkite savo akims geriau matyti. Pasirinkite Vision maisto papildą, kad
apsaugotumėte ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir skatintumėte tinkamą
regėjimo sistemos funkcionavimą.

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

Nutricode
Daily Care
HEMOGLOBIN
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Nutricode
Daily Care
GOOD
NIGHT

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalią nervų sistemos
veiklą dienos metu.

Padeda palaikyti normalią nervų sistemos
veiklą nakties metu.

Tai maisto papildas kapsulėse, kurį sudaro
kruopščiai atrinkti mikroelementai,
padedantys palaikyti normalią nervų sistemos
veiklą ir gerinti Jūsų savijautą. Sudėtyje yra
adaptogeninių augalų ekstraktų, organinio
magnio ir B grupės vitaminų, jo formulė
padeda palaikyti normalią nervų sistemos
veiklą bei normalią psichologinę funkciją,
padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį
bei reguliuoti hormonų aktyvumą. Dėl
šios priežasties jis skirtas padėti tiems,
kurie patiria padidėjusį stresą ir nori jaustis
energingi ir kupini gyvybingumo.
▪

adaptogeninių augalų ekstraktų,
organinio magnio ir B grupės vitaminų
derinys

▪

nervų sistemos veiklos palaikymas

Tai maisto papildas kapsulėse, kuriame
yra kruopščiai parinktos mikroelementų
dozės: efektyviausi vaistažolių ekstraktai,
L-triptofanas, magnis, vitaminai B1 ir E, kurių
tikslas yra pagerinti miego kokybę, padedant
naktį palaikyti normalią nervų sistemos veiklą
bei normalią psichologinę funkciją.
▪

geresnis miegas

▪

žolelių ekstraktai, L-triptofanas, magnis,
vitaminai B1 ir E

Vartokite per burną 1 kapsulę vakare valgio metu. Užgerkite
stikline vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos
dozės.

23,4 g | 30 DIENŲ SISTEMA
30 KAPSULIŲ | 801115 |

Vartokite per burną 1 kapsulę iš ryto valgio metu. Užgerkite
stikline vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos
dozės.

39,55 EUR
1690,16 EUR / 1 kg

23,9 g | 30 DIENŲ SISTEMA
30 KAPSULIŲ | 801114 |

39,55 EUR
1654,80 EUR / 1 kg

SUMAŽINKITE
NUOVARGIO JAUSMĄ
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Good Morning maisto papildas reguliuoja hormonų veiklą, palaiko psichinę sveikatą
ir saugo energiją. Rinkitės laimingą, nerūpestingą gyvenimą.

MIEGO KOKYBĖ

Miegokite kaip kūdikis su Good Night maisto papildu.
Pagerinkite miego kokybę, rūpindamiesi savo nervų sistema
ir psichologinėmis funkcijomis nakties metu.

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

Nutricode
Daily Care
GOOD
MORNING
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NUTRICODE

GOOD
MOOD TEA
Day and Night
Komfortas visą dieną. Žolelių arbata
maišeliuose rytui ir vakarui su
sudedamosiomis dalimis, pritaikytomis
padėti Jūsų organizmui įveikti kasdienio
gyvenimo iššūkius ir gerai išsimiegoti.
GOOD MOOD TEA DAY (Diena) Gerkite vieną kartą
per dieną – iš ryto, po pusryčių, ne vėliau kaip 9 val.
Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros
dozės (1 maišelis 2,5 g).
GOOD MOOD TEA NIGHT (Naktis) Gerkite vieną
kartą per dieną - vakare, prieš miegą. Neviršykite
nustatytos rekomenduojamos paros dozės
(1 maišelis 2,5 g)

2 × 62,5 g | ARBATOS Eco maišeliai:
25 x DAY WELL-BEING
25 x NIGHT CALM
801109 |

68,03 EUR
544,22 EUR / 1 kg

DAY WELL-BEING

ENERGIJOS
ANTPLŪDIS
DIENOS METU IR
ATSIPALAIDAVIMAS
NAKTĮ
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Guaranoje esantis kofeinas natūraliai skatina Jus veikti. Ženšenis, ginkmedis ir
taškuonė (bacopa) padeda palaikyti normalią kraujotaką, smegenų funkciją ir pagerinti
pažinimo (kognityviąsias) funkcijas, įskaitant koncentraciją ir atmintį. Pipirmėtė
padeda palaikyti virškinimo sistemos veiklą ir sumažina diskomfortą po valgio.
Imbieras, žalioji arbata, šermukšnis ir saldymedis padeda sumažinti uždegimines
reakcijas, sustiprinti imuninę sistemą. Produkte yra kofeino iš guaranos sėklų (ne
daugiau kaip 32 mg vienoje porcijoje). Tinka vartoti tik suaugusiems (nuo 18 metų),
išskyrus žmones, netoleruojančius bet kurių sudėtyje esančių augalinių ingredientų,
nėščias ir maitinančias moteris, o taip pat žmones, sergančius širdies ir (arba) inkstų
nepakankamumu, cukriniu diabetu ir tulžies takų obstrukcija. Nevartoti kartu su kitais
produktais, kurie yra kofeino šaltinis, ar kuriuose yra panašaus poveikio sudedamųjų
dalių.

NIGHT CALM
▪

Melisa ir levanda padeda atsipalaiduoti ir ramiai užmigti. Verbena, dilgėlės ir pankolis
padeda pašalinti iš organizmo nereikalingus medžiagų apykaitos produktus. Gudobelė
padeda palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemą, o kinrožė, ramunėlės ir švitrūnas
padeda sustiprinti natūralų organizmo imunitetą. Tinka vartoti tik suaugusiems (nuo
18 metų), išskyrus žmones, netoleruojančius bet kurių sudėtyje esančių augalinių
ingredientų, nėščias ir maitinančias moteris, o taip pat žmones, sergančius širdies ir
(arba) inkstų nepakankamumu, cukriniu diabetu ir tulžies takų obstrukcija.

NUTRICODE

▪
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SILVER PRO
ADVANCED
FORMULA

IMMUNE-UP
ELIXIR
MAISTO PAPILDAS

BURNOS SKALAVIMO
SKYSTIS
▪

sudėtyje yra vertingo koloidinio
sidabro

▪

su natūraliu eukalipto aliejumi

▪

be alkoholio ir fluoro

▪

geriausi natūralūs ingredientai,
teigiamai veikiantys organizmo
imunitetą

▪

praturtintas vitaminu C ir cinku,
kurie padeda sustiprinti imuninę
sistemą

▪

lengvas ir malonus vartojimas
dėl skystos sirupo formos

Naudodami matavimo šaukštelį išmatuokite 15 ml ir
išgerkite prieš valgį. Prieš vartojimą gerai suplakite.

Šaukštą skysčio atskieskite 250 ml vandens. Išsivalę
dantis, kruopščiai skalaukite juo burną bent minutę,
o tada išspjaukite. Nenurykite.

480 ml | 30 DIENŲ SISTEMA
801205 |

250 ml | 501023 |

41,64 EUR

51,03 EUR

166,57 EUR / 1 l

106,31 EUR / 1 l

SIDABRAS
VERTINGESNIS
UŽ AUKSĄ
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Sveikatinimo tikslais koloidinis sidabras buvo naudojamas jau XIX – XX a.
sandūroje. Dėl baktericidinių, antivirusinių ir priešgrybelinių savybių jis visų
pirma buvo naudojamas mikroorganizmų sukeltoms ligoms gydyti. Remdamiesi
ankstesniųjų kartų žiniomis, mes panaudojome jo galią kurdami modernų
NUTRICODE preparatą.

PAGALBA
PADIDĖJUSIO
SERGAMUMO
LAIKOTARPIU

▪

vaistinis čiobrelis ir Echinacea purpurea (Rausvažiedė ežiuolė)
prisideda prie tinkamos imuninės sistemos veiklos

▪

tikrasis imbieras, vertinamas už teigiamą poveikį didinant
gyvybingumą, palaiko kvėpavimo takų veiklą

▪

vitaminas C ir cinkas padeda stiprinti imunitetą

▪

vienapiestė gudobelė palaiko kraujotakos sistemos veiklą

NUTRICODE

S U P R A K T I Š K U M ATAV I M O Š A U K Š T E L I U
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NUTRICODE

INNER
BALANCE

COLOSTRUM
EXTRA
IMMUNITY

MAISTO PAPILDAS
▪

palaiko normalią rūgštinę-bazinę
apykaitą (kitaip: rūgščių-šarmų balansą)

▪

svarbių mikroelementų šaltinis

▪

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

MAISTO PAPILDAS

Vartokite per burną 2 kapsules nakčiai, užgerkite vandeniu.
Paketėlio turinį ištirpinkite 200 ml vandens. Vartokite 2 kartus
per dieną po 1 paketėlį.

▪

sudėtyje yra pirmojo karvės
pieno po veršiavimosi (krekenų)
ir iš jūros dumblių išgautos
spirulinos, kurie padeda palaikyti
normalią imuninės sistemos
veiklą

▪

ypatingai rekomenduojama
žmonėms, kenčiantiems nuo
psichinio ir fizinio streso, daug
dirbantiems, pervargusiems,
norintiems greitai sustiprinti
savo imunitetą

Vartokite per burną po 1 kapsulę ryte ir vakare,
užsigerkite vandeniu.

240 g, 30 g | 30 DIENŲ SISTEMA
60 PAKETĖLIŲ + 60 KAPSULIŲ
801301 |

19,4 g, 22,2 g | 30 DIENŲ SISTEMA
2 × 30 KAPSULIŲ | 801034 |

88,73 EUR

88,75 EUR

328,62 EUR / 1 kg

KRUOPŠČIAI
ATRINKTOS
SUDEDAMOSIOS
DALYS, KURIOS
PALAIKO NORMALIĄ
RŪGŠTINĘ-BAZINĘ
APYKAITĄ
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▪

šimtalapio erškėčio žiedų ekstraktas paspartina fiziologinius
metabolizmo produktų šalinimo procesus bei padeda palaikyti normalią
rūgštinę-bazinę apykaitą

SUDĖTINGA
KOMPOZICIJA,
PUIKIAI PALAIKANTI
IMUNITETĄ

▪

laktoferinas aprūpina naujagimius maistinėmis medžiagomis ir suteikia jiems
antibakterinę apsaugą

▪

peptidai, kuriuose yra daug prolino (PRP), palaiko normalų imuninės sistemos
vystymąsi

▪

baltymuose yra egzogeninių aminorūgščių, kurios yra specifinė imuninės
sistemos „statybinė medžiaga”

▪

imunoglobulinai (antikūnai) palengvina daugelį sisteminių ligų eigą ir palaiko
aktyvų imunitetą apsaugodami nuo infekcijų

▪

cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

▪

kalcis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalų
virškinimo fermentų veikimą

▪

magnis ir geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

▪

kalis ir varis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą

▪

dilgėlių ekstraktas padeda pašalinti iš organizmo vandenį

▪

▪

melisos ir apynių ekstraktai padeda užmigti, o geras miegas prisideda
prie tolesnio organizmo rūgštingumo mažinimo

vitaminai B6, C ir D bei cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos
veiklą

▪

plokščioji vingrūnė (kitaip: spirulina) pasižymi dideliu pilnų baltymų, organinės
kilmės maistinių mikroelementų, įskaitant vertingą γ-linoleno riebalų rūgštį
(GLA) ir biologiškai prieinamą geležį, kiekiu

NUTRICODE

2133,45 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

SLIM BODY
SYSTEM

SLIM EXTREME
MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

▪

padeda numesti svorį, slopina apetitą

▪

sudėtyje yra gliukomanano, kuris labai
efektyviai mažina kūno masę

▪

puikus lieknėjimo pagalbininkas

▪

▪

nuostabi pagalba kontroliuojant
svorį

leidžia išsaugoti gražią odą, laikantis
liekninančių dietų

▪

unikali sistema „All day weight control“

▪

moderni formulė, sukurta
gliukomanano ir chromo
pagrindu

▪

tinka vegetarams ir veganams

Vartokite per burną po 2 tabletes 3 kartus per dieną. Vartokite
užgeriant dideliu kiekiu vandens (1 arba 2 stiklinėmis). 1 šnypščiąją
tabletę per dieną ištirpinkite stiklinėje (200 ml) vandens. Išgerkite
prieš valgį.

Intensyviai maišydami supilkite paketėlio turinį į
200 ml šilto arba drungno vandens. Paruoštą
vartokite nedelsiant, užgerdami dideliu kiekiu
vandens.

2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | 30 DIENŲ SISTEMA
180 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ
+ 30 ŠNYPŠČIŲJŲ TABLEČIŲ
801303 |

360 g | 30 DIENŲ SISTEMA
90 PAKETĖLIŲ | 801104 |

104,04 EUR

88,73 EUR

288,99 EUR / 1 kg

IŠSVAJOTA FIGŪRA BE
NUOLATINIO ALKIO JAUSMO
NEĮKAINOJAMAS
DUETAS LIEKNĖJANT

▪

▪
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gliukomananas brinksta skrandyje, dalinai jį užpildo ir taip suteikia
sotumo jausmą, todėl laikantis sumažintos energinės vertės dietos,
padeda numesti nereikalingų kilogramų
chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje
ir teigiamai veikia makroelementų metabolizmą

▪

gliukomananas, laikantis sumažintos energinės vertės dietos,
padeda mažinti svorį

▪

chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją
kraujyje, mažindamas potraukį saldumynams ir norą
užkandžiauti tarp valgių

▪

briaunotosios garcinijos (Garcinia cambogia) ekstraktas yra
hidroksicitrininės rūgšties (HCA), stabdančios riebalų gamybą
organizme, šaltinis

▪

kalcis padeda palaikyti normalų virškinimo fermentų veikimą

▪

vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą

▪

biotinas ir vitaminas B2 padeda palaikyti normalią odos būklę

NUTRICODE

259,43 EUR / 1 kg

143

SKINNY
HERBAL
INFUSION

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

▪

puikiai palaiko natūralius
organizmo valymo nuo
nereikalingų medžiagų apykaitos
produktų procesus

▪

aromatingas užpilas pasižymi
puikiu skoniu ir naudingomis
savybėmis

▪

unikalus žolelių mišinys pasižymi
puikiu skoniu ir tinkamo kūno
svorio palaikymo savybėmis

▪

dėl natūralių sudedamųjų dalių
teigiamai veikia viso organizmo
funkcionavimą

Į indą įberkite 1 samtelį produkto (2 g), užpilkite
karštu vandeniu (maždaug 150 ml), plikykite 2-3
minutes. Gerkite 2 kartus per dieną - po pusryčių ir
po pietų, iki 18.00 val.

Į indą įberkite 1 samtelį produkto (2 g), užpilkite
karštu vandeniu (maždaug 150 ml), plikykite 2-3
minutes. Gerkite 2 kartus per dieną - po pusryčių ir
po pietų, iki 18.00 val.

75 g | 801102 |

75 g | 801101 |

17,08 EUR

17,08 EUR

227,74 EUR / 1 l

227,74 EUR / 1 l

S U P R A K T I Š K U S A M T E L I U - D O Z AT O R I U M I

VERTINGOS ŽOLELĖS,
PADEDANČIOS
IŠVALYTI ORGANIZMĄ
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▪

Kinrožės (lot. Hibiscus) žiedai padeda palaikyti tinkamą medžiagų apykaitą ir
šalinti iš organizmo vandens perteklių

▪

žaliosios arbatos lapai yra puikūs antioksidantai, be to, suaktyvina virškinimo
fermentų veikimą, kas palankiai veikia medžiagų apykaitą

▪

azijinės centelės žolė ir šaltalankių vaisiai gerina kraujotakos sistemą, kas
teigiamai veikia organizmo funkcionavimą

▪

spanguolių vaisiai padeda tinkamai išvalyti organizmą nuo nereikalingų
medžiagų apykaitos produktų

S U P R A K T I Š K U S A M T E L I U - D O Z AT O R I U M I

ŽOLELIŲ MIŠINYS,
PILNAS GAMTOS
DOVANŲ

WEIGHTLOSS

▪

paprastosios kiaulpienės šaknis palaiko normalią kepenų veiklą ir
tinkamus virškinimo procesus

▪

kukurūzų stigma (šilkas), dygliuotojo dirvenio šaknis bei kinrožės (lot.
Hibiscus) žiedai skatina vandens pertekliaus, o su juo ir nereikalingų
medžiagų apykaitos produktų šalinimą iš organizmo, kas stimuliuoja
lieknėjimo procesą

▪

erškėtuogės – tai turtingas vitamino C šaltinis

NUTRICODE

NUTRICODE

DETOX
HERBAL
INFUSION
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ACTIVE BURN
FAT KILLER

MAISTO PAPILDAS
▪

MAISTO PAPILDAS

skirtas žmonėms, kurie kovoja su
vandens kaupimosi organizme
problema

▪

su kruopščiai atrinktais,
šlapinimąsi skatinančiais augalų
ekstraktais

▪

teigiamai veikia skysčių
balansą ir skatina organizmo
detoksikaciją

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

480 ml | 30 DIENŲ SISTEMA
801201 |

125,26 EUR / 1 l

▪

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

480 ml | 30 DIENŲ SISTEMA
801202 |

S U P R A K T I Š K U K A M Š T E L I U – D O Z AT O R I U M I
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tobula sudedamųjų dalių
kompozicija leidžia palaikyti
tinkamą kūno masę ir greitina
riebalinių audinių deginimą

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

60,12 EUR

NATŪRALUS
FIZIOLOGINĖS
DIUREZĖS
PALAIKYMAS

▪

▪

baltųjų pupelių ankščių (tuščių) ekstraktas padeda pašalinti iš organizmo
vandens perteklių ir palaikyti normalią šlapimo takų veiklą

▪

beržų lapų ekstraktas padeda pašalinti iš organizmo nereikalingus medžiagų
apykaitos produktus

▪

dirvinio asiūklio ekstraktas puikiai reguliuoja ir teigiamai veikia organizmo
vandens balansą

▪

inkstažolės lapas - tai viena iš liaudies medicinoje žinomiausių žolelių,
reguliuojančių vandens perteklių šalinimą iš organizmo

▪

paprastosios kiaulpienės šaknies ekstraktas puikiai skatina kepenų ir tulžies
pūslės veiklą, teigiamai veikia virškinimą ir nereikalingų medžiagų apykaitos
produktų šalinimą

60,12 EUR

S U P R A K T I Š K U K A M Š T E L I U – D O Z AT O R I U M I

125,26 EUR / 1 l

UNIKALUS
MAISTO PAPILDAS,
KURIS PADEDA
PALAIKYTI EFEKTYVŲ
LIEKNĖJIMĄ

▪

L-karnitinas – tai 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 daro teigiamą 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

NUTRICODE

NUTRICODE

DRENA PLUS
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NUTRICODE

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE

MAISTO PAPILDAS
▪

MAISTO PAPILDAS

šiuolaikiškas atsakas 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

Vartokite per burną 1 tabletę iš ryto prieš pusryčius. Užsigerkite
dideliu kiekiu vandens. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos
dozės.

▪

puikus dietos priedas norintiems
išlaikyti tobulą figūrą ir
besirūpinantiems savo sveikata

▪

dėl puikiai atrinktų sudedamųjų
medžiagų teigiamai veikia
organizmo būklę ir kartu su
mažai kaloringa dieta padeda
atsikratyti nepageidaujamų
kilogramų ar palaikyti tinkamą
kūno svorį

Vartokite per burną po 1 kapsulę ryte ir po pietų
valgymo metu, užgerkite vandeniu.

26,2 g | 30 DIENŲ SISTEMA
60 KAPSULIŲ | 801024 |

46,9 g | 120 DIENŲ SISTEMA
120 PLĖVELE DENGTŲ TABLEČIŲ
801036 |

32,86 EUR

60,12 EUR

1254,09 EUR / 1 kg

1254.09 EUR / 1 kg

AUGALINĖS KILMĖS
MEDŽIAGŲ GALIA
STANGRIAI IR LYGIAI ODA
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▪

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 kraujo
apytaką, kuri yra viena iš pagrindinių glotnios odos be celiulito sąlygų

NATŪRALUS
JAUNYSTĖS
ELIKSYRAS IR
VERTINGAS
SVEIKATOS ŠALTINIS

▪

kiekviena kapsulė tai vitaminų, aminorūgščių ir mineralų sveikatingumo bomba

▪

miežių želmenys, dėl sudėtyje esančio didelio skaidulinių medžiagų kiekio,
riboja riebalų kaupimąsi organizme ir gerina virškinimą. Tai nepakeičiama
pagalba organizmui lieknėjimo proceso metu ir norint palaikyti tinkamą kūno
masę.

▪

žalioji arbata gerina bendrą savijautą, bet taip pat padeda numesti svorio.
Sudėtyje esanti didelė teino ir polifenolio koncentracija pagreitina metabolizmą
poilsio būsenoje, todėl deginama daugiau kalorijų.

▪

jūros kolagenas - išgrynintas ir išgaunamas pagal farmacinės gamybos
standartus. Vizualiai mažina raukšles, lėtina odos senėjimo procesus ir ją
drėkina - oda tampa minkšta ir elastinga.

▪

cinkas atlieka svarbų vaidmenį palaikant atitinkamą angliavandenių apykaitą ir
organizmo rūgščių ir šarmų balansą. Be to, padeda palaikyti gerą odos, plaukų
ir nagų būklę

NUTRICODE

4 MĖNESIŲ
SISTEMA
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NUTRICODE

BEAUTY
DETOX

HAIR SKIN
NAILS

MAISTO PAPILDAS
▪

sveikata ir grožis vienoje
kapsulėje

▪

novatoriškas plokščiosios
vingrūnės (kitaip: spirulinos) ir
kolageno derinys, kuris tuo pačiu
metu pasirūpins Jūsų kūno būkle
ir išvaizda

▪

MAISTO PAPILDAS

su malpigijos (kitaip: acerola)
vaisių ekstraktu, kuriame gausu
vitamino C

▪

rekomenduojama asmenims,
kurie nori sustiprinti plaukus ir
nagus bei pasirūpinti gražia oda

▪

su Pro-Beauty formule

▪

puikiai tinka tiek moterims, tiek
vyrams

Vartokite per burną 1 tabletę per dieną. Užgerkite
vandeniu.

Vartokite per burną 2 kapsules per dieną. Užgerkite
vandeniu.

44,8 g | 56 DIENŲ SISTEMA
56 PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS
801005 |

44,7 g | 30 DIENŲ SISTEMA
60 KAPSULIŲ | 801014 |

24,38 EUR

31,99 EUR

544,17 EUR / 1 kg

SPIRULINA
ŽALIASIS
SUPERMAISTAS

AKTYVUSIS
KOLAGENAS
VANDENYNŲ LOBIS
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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, kaip gyvulinės, taip 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.

Natūralus, iš žuvų išgaunamas jūrinis kolagenas – tyras ir koncentruotas
komponentas - 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
neįprasta kombinacija yra pasiekiama ir Jums.

KOMPONENTŲ
DERINYS
ŽVILGANTIEMS
PLAUKAMS,
AKSOMINEI ODAI IR
SVEIKIEMS NAGAMS

▪

varis padeda palaikyti normalią plaukų pigmentaciją

▪

cinkas padeda palaikyti normalią nagų būklę

▪

geležis rūpinasi tinkamu plaukų augimu

▪

granatų ekstraktas pasižymi stipriomis antioksidacinėmis
savybėmis

▪

biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę

▪

alaus mielėse yra tauriųjų sieros aminorūgščių - metionino ir
cisteino

▪

vitaminai A, B2, B6, B12, C ir E padeda palaikyti normalią
plaukų, odos ir nagų būklę

NUTRICODE

715,61 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

COLLAGEN PRO
FLEX STRENGTH
SYSTEM

VITALITY
BOOST
MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

▪

idealiai parinktų komponentų,
įtakojančių fizinės ir proto
energijos antplūdį dienos metu
ir kokybiškesnį nakties poilsį,
kompozicija

▪

novatoriška aktyviųjų sudėtinių dalių
kompozicija sukurta žmonėms, kurie
rūpinasi savo fizine būkle

▪

visapusiškai palaiko sąnarių
funkcionavimą - teigiamai veikia tiek
sąnarių kremzles, tiek jų veikloje
dalyvaujančius raumenis ir sausgysles

▪

turtingas vitaminų ir mineralų
šaltinis

▪

tinka vegetarams ir veganams

sudėtyje yra natūralaus išgryninto jūrų
kolageno, pasižyminčio puikiu biologiniu
prieinamumu

Vartokite per burną 2 tabletes nakčiai. Užgerkite
vandeniu. Vartokite per burną 1 paketėlio turinį
per dieną.

▪

Vartokite per burną 2 kapsules per dieną, užgerkite vandeniu.

300 g, 48 g | 30 DIENŲ SISTEMA
30 PAKETĖLIŲ + 60 PLĖVELE
DENGTŲ TABLEČIŲ | 801302 |

13,93 g, 15,22 g | 30 DIENŲ SISTEMA
2 X 30 KAPSULIŲ | 801018 |

88,73 EUR

88,75 EUR

254,96 EUR / 1 kg

REVOLIUCINIS MAISTO
PAPILDAS PALAIKANTIS
KAULŲ IR SĄNARIŲ VEIKLĄ
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▪

kolagenas - tai pagrindinė sausgyslių ir kremzlių, sudarančių sąnarius,
„statybinė medžiaga”. Maisto papildų gamyboje buvo panaudotas
stipriai išgrynintas jūrinis kolagenas, išgaunamas pagal farmacinės
gamybos standartus.

SUDEDAMOSIOS
DALYS, KURIOS
SUTEIKIA GYVENIMUI
GERĄ RITMĄ

▪

chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje

▪

selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

▪

geležis padeda palaikyti normalų deguonies pernešimą organizme

▪

juoduosiuose pipiruose esantis piperinas palaiko virškinimą ir maistinių
medžiagų įsisavinimą

▪

niacinas, pantoteno rūgštis bei riboflavinas, kartu su kofeinu iš guaranos
ir žaliojoje arbatoje esančiu teinu, padeda mažinti pavargimo jausmą ir
nuovargį

▪

vitaminas C padeda organizmui gaminti kolageną, kurio reikia, kad
kaulai ir kremzlės tinkamai veiktų

▪

baikalinė kalpokė – tai stiprus antioksidantas, veiksmingai saugo
sąnarius, sausgysles ir raumenis

▪

vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų, kurie tiesiogiai veikia
sąnarių funkcionavimą, veiklą

▪

pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą

▪

kalcis reikalingas stipriems kaulams

▪

B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą

▪

gliukozamino sulfatas - svarbus daugelio biomolekulių pirmtakas, visų
pirma chondroitino, vieno iš pagrindinių sąnarių kremzlės komponentų

▪

tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą

▪

vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

NUTRICODE

3044,65 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

IMMUNO
MAISTO PAPILDAS
▪

100% natūralaus vitamino C

▪

formulė su cinku, kuris padeda
palaikyti normalią imuninės sistemos
veiklą

▪

rekomenduojamas tiems, kas dažnai
peršąla, o taip pat sportuoja arba
dirba fizinį darbą

▪

malpigijos bei vyšnios skonio

▪

tinka vegetarams ir veganams

Vartokite per burną 2 pastiles per dieną. Čiulpkite lėtai.

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM
POWER
MAISTO PAPILDAS
▪

gerai įsisavinamo, skysto pavidalo produktas
užtikrina geriausią vertingų komponentų įsisavinimą
ir beveik nedelsiamą poveikį

▪

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

▪

pasižymi puikiu, gaiviu skoniu

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

72 g | 30 DIENŲ SISTEMA |
60 ČIULPIAMŲ PASTILIŲ
801004 |

6 × 25 ml |
3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER
801203 |

22,98 EUR

27,17 EUR

319,19 EUR / 1 kg

181,16 EUR / 1 l

1
▪

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
Vitaminas C išskirtinai iš natūralių ekstraktų ir malpigijos vaisių. Malpigija, vadinama vyšnia
iš Barbadoso ar acerola – tai supervaisius, 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.
154

 UTRICODE VITALITY BOOST
N
– maistinga injekcija

 UTRICODE MAGNESIUM POWER
N
– idealus balansas

▪

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

NUTRICODE

KOMPLEKSIŠKA
DVIEJŲ ETAPŲ
ENERGIJOS DOZĖ
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PROPOLIS
PRO GUMMIES

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

▪

maistinių medžiagų galia visai
šeimai

▪

tinkamo organizmo
funkcionavimo palaikymas

▪

puikus vitaminų šaltinis
vegetarams

Vaikams nuo 4 metų amžiaus: vartoti po 1 guminuką
per dieną. Suaugusiems: vartoti po 2 guminukus
per dieną.

palaiko vaikų ir suaugusiųjų
imuninę sistemą ir palengvina
peršalimo ir gripo simptomus

▪

skani formulė su propoliu,
vitaminu C ir specialiai parinktu
žolelių (juoduogis šeivamedis,
rausvažiedė ežiuolė) ekstraktų
deriniu

▪

tinka vegetarams

Vaikams nuo 12 metų amžiaus: vartoti
po 1 guminuką per dieną. Suaugusiems: vartoti
po 2 guminukus per dieną.

77 g | 801401 |
30 ANANASŲ, BRAŠKIŲ
IR APELSINŲ SKONIO
MULTIVITAMINŲ GUMINUKŲ
VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

20,69 EUR

KAM?

268,71 EUR / 1 kg

VITAMINŲ BOMBA
SKANIŲ GUMINUKŲ
PAVIDALU

▪

Vaikams ir suaugusiems, norintiems
papildyti savo dienos racioną, be
kita ko, B grupės vitaminų, reikalingų
tinkamam organizmo funkcionavimui,
kompleksu.

▪

vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą

▪

vitaminas B3 padeda palaikyti normalią odos būklę

▪

vitaminas B5 padeda palaikyti normalią protinę veiklą

▪

vitaminas B6 padeda reguliuoti hormonų aktyvumą

▪

vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą

▪

folio rūgštis yra nepaprastai svarbi moterims nėštumo metu

Visi vitaminai padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, pagerinti vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų kasdienio gyvenimo kokybę.

60 g | 801402 |
30 AVIEČIŲ SKONIO GUMINUKŲ
VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

20,69 EUR

KAM?

344,84 EUR / 1 kg

NATŪRALI
GYNYBINĖ
SIENA

▪

propolyje gausu vitaminų (B1, B2, B5, B6, C, D, E), elementų (įskaitant magnį,
cinką, kalį, kalcį, manganą, geležį), flavonoidų, terpenų ir aromatinių esterių; jis
pasižymi antivirusinėmis, priešgrybelinėmis ir baktericidinėmis savybėmis, kurių
dėka padeda stiprinti imunitetą ir palaiko organizmo atsinaujinimą

▪

juoduogis šeivamedis - tai puikus antioksidantas. Jame yra, be kita ko,
flavonoidų, fenolio rūgščių, sterolių, taninų ir mineralinių druskų. Palaiko
organizmo valymo procesus.

▪

rausvažiedė ežiuolė padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir viršutinių
kvėpavimo takų veiklą, padeda palengvinti peršalimo ir gripo simptomus

▪

vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos bei padeda mažinti pavargimo
jausmą ir nuovargį

Maisto papilde nėra:
▪
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pieno, pridėtinio cukraus, kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu),
konservantų

Vaikams ir suaugusiems, norintiems
sustiprinti savo imuninę sistemą,
ypač rudens-žiemos sezonu, kai
žymiai padidėja infekcijos rizika.

Maisto papilde nėra:
▪

pieno, kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu), konservantų

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-COMPLETE
GUMMIES
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O! MEGA-3
GUMMIES
MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS
▪

▪

puikiai papildo taip
vadinamojo saulės vitamino,
būtino tinkamam organizmo
funkcionavimui, atsargas
tinka vegetarams

Vaikams nuo 4 metų amžiaus: vartoti po 1 guminuką
per dieną. Suaugusiems: vartoti po 2 guminukus
per dieną.

400 TV
vienoje
dozėje

78 g | 801403 |
30 BRAŠKIŲ SKONIO GUMINUKŲ
VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

tinkamo organizmo
funkcionavimo palaikymas

▪

sudėtyje yra omega-3 riebalų
rūgščių, gautų iš linų sėmenų
aliejaus

▪

tinka vegetarams

Vaikams nuo 4 metų amžiaus: vartoti po 1 guminuką
per dieną. Suaugusiems: vartoti po 2 guminukus
per dieną.

120 g | 801404 |
30 APELSINO SKONIO GUMINUKŲ
VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

20,69 EUR
216,07 EUR / 1 kg

KAM?

VERTINGAS
SAULĖS
VITAMINAS

▪

Vaikams ir suaugusiems, norintiems
papildyti vitamino D3 atsargas,
sustiprinti imunitetą ir pasirūpinti
kaulų bei raumenų sistema.

Vitaminas D3 ne tik padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, bet ir
normalią raumenų funkciją bei imuninės sistemos veiklą. Ilgalaikė jo stoka gali
sutrikdyti fiziologinę organizmo pusiausvyrą ir sukelti daugybę sunkių, lėtinių
sveikatos sutrikimų. Vitaminas D3 patenka į žmogaus organizmą per sintezę
odoje – saulės spinduliams veikiant odą, todėl rudenį ir žiemą ir net ištisus
metus tose vietose, kur yra mažai saulės, jo atsargų papildymas yra nepaprastai
svarbus.
Maisto papilde nėra:
▪

pieno, kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu), konservantų

25,93 EUR
216,07 EUR / 1 kg

OMEGA-3 RŪGŠTYS
REIKALINGOS
TINKAMAM
ORGANIZMO
FUNKCIONAVIMUI

KAM?

Rekomenduojama asmenims,
kurie nori papildyti dietą Omega-3
nepakeičiamomis nesočiųjų riebalų
rūgštimis, sustiprinti organizmo
atsparumą ir pagerinti nervų bei
kraujotakos sistemos veiklą.

▪

būtinos nervų ir kraujagyslių sistemos tinkamai veiklai

▪

padeda išlaikyti gerą regėjimą

▪

rūpinasi kraujagyslių sistemos, ypač širdies, tinkama veikla

▪

reguliuoja cholesterolio kiekį kraujyje

▪

padeda stiprinti imuninę sistemą

Alfa-linoleno riebalų rūgštis (ALR) priklauso nepakeičiamų nesočiųjų riebalų
rūgščių omega-3 grupei. Be to, organizme ji yra perdirbama į sveikatai ypač
vertingas EPR ir DHR rūgštis.
Maisto papilde nėra:
▪
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kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu), žemės riešutų, sojos, pieno,
dirbtinių dažiklių, aromatų, konservantų, pridėtinio cukraus

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-D3
GUMMIES
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HEALTHY
BONES
GUMMIES

MAISTO PAPILDAS
▪

▪

▪

visapusiška natūralios
organizmo žarnyno mikrofloros
rekonstrukcija

MAISTO PAPILDAS

daugiapakopis, pozityvus
poveikis organizmui, ypač
virškinimo sistemai

puikus vitamino D šaltinis

▪

stipriems kaulams ir sveikiems
dantims

▪

su pridėtu kalciu

tinka vegetarams

Vaikams nuo 4 metų amžiaus: vartoti po 1 guminuką
per dieną. Suaugusiems: vartoti po 1-2 guminukus
per dieną.

Vartokite po 1 guminuką per dieną.

85 g | 801406 |
30 CITRUSINIŲ VAISIŲ SKONIO
GUMINUKŲ SUAUGUSIEMS

60 g | 801405 |
30 BRAŠKIŲ IR APELSINO
SKONIO GUMINUKŲ VAIKAMS IR
SUAUGUSIEMS

25,93 EUR

KAM?

432,14 EUR / 1 kg

IDEALI ORGANIZMO
PARAMA
KELIONĖS METU

Vaikams ir suaugusiesiems,
kenčiantiems nuo virškinimo
sistemos sutrikimų, kuriuos, be kita
ko, sukelia stresas, aplinkos ir dietos
pakeitimas ar antibiotikų vartojimas.

Aplinkos ir dietos pakeitimas neigiamai veikia žarnyno mikroflorą. Jos
pusiausvyros sutrikimas, taip vadinamas disbiozė, neigiamai veikia virškinimo
procesus, sukeldamas diskomforto jausmą virškinimo trakte ir dažnai
netoleranciją valgomam maisto produktui. Probiotic Gummies vartojimas
kelionės metu sumažina šių požymių pasirodymo riziką, be to, lengvina vietinių
patiekalų virškinimą ir leidžia pilnai mėgautis išvyka.
Kiekvienas guminukas turi savyje 2,5 milijardo vienetų identifikuotos Bacillus
coagulans padermės probiotinių bakterijų. Jos atsparios skrandžio rūgšties
poveikiui ir nevirškinamos, todėl slopina virškinimo sutrikimus, tokius kaip
vidurių užkietėjimas ar viduriavimas.
Maisto papilde nėra:
▪
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▪

žemės riešutų, sojos, pieno, kiaulienos želatinos (pagamintos pektino
pagrindu), dirbtinių dažiklių, aromatų, konservantų, pridėtinio cukraus

20,69 EUR
288,10 EUR / 1 kg

KUO NAUDINGAS
VITAMINAS D?

KAM?

Asmenims, kurie nori sustiprinti
dantis ir kaulus bei papildyti savo
organizme vitamino D atsargas.

▪

padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje

▪

stiprūs kaulai ir sveiki dantys

▪

efektyvina raumenų veiklą

▪

užtikrina tinkamą imuninės sistemos funkcionavimą

▪

gerina ląstelių dalijimosi procesą

▪

padeda organizmui lengviau įsisavinti kalcį ir fosforą

Maisto papilde nėra:
▪

žemės riešutų, sojos, pieno, kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu),
dirbtinių dažiklių, aromatų, konservantų

NUTRICODE

NUTRICODE

PROBIOTIC
GUMMIES
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STRONG
MUSCLE
GUMMIES

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

▪

tobula aktyviųjų sudedamųjų
medžiagų skatinančių tinkamą
regėjimą kompozicija

▪

su liuteinu ir zeaksantinu

▪

tinka vegetarams

Vartokite po 1 guminuką per dieną.

▪

puiki pagalba sportininkams ir
fiziškai aktyviems žmonėms

▪

padeda padidinti treniruotės
efektyvumą ir pagreitinti
regeneraciją po fizinio krūvio

▪

tinka vegetarams

114 g | 801408 |
30 APELSINŲ SKONIO GUMINUKŲ
SUAUGUSIEMS

25,93 EUR
288,10 EUR / 1 kg

KAM?

Asmenims norintiems pasirūpinti
savo akimis. Idealus tiems, kurie
ilgą laiką praleidžia prie monitoriaus
ekrano, būna patalpose su dirbtine
šviesa, dažnai jaučia diskomfortą
sukeltą dėl akių nuovargio.

▪

liuteinas ir zeaksantinas tai pagrindiniai geltonosios dėmės pigmentai, kurie
gerina regėjimą ir saugo akies tinklainę nuo mėlynosios šviesos daromos žalos

▪

cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą ir palaikyti normalią vitamino A
apykaitą

▪

vitaminai E ir C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, o tai turi
teigiamą poveikį mūsų regėjimo būklei

Maisto papilde nėra:
▪
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BCAA aminorūgščių pagrindu

Vartokite po 2 guminukus per dieną.

90 g | 801411 |
30 APELSINO SKONIO GUMINUKŲ
SUAUGUSIEMS

PAGALBA GERAM
REGĖJIMUI

▪

kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu), žemės riešutų, sojos, pieno,
dirbtinių dažiklių, aromatų, konservantų, pridėtinio cukraus

36,40 EUR
319,34 EUR / 1 kg

KAM?

MAISTO PAPILDAS
ATLETIŠKAI FIGŪRAI
PASIEKTI

Sportininkams ir fiziškai aktyviems
žmonėms, norintiems užtikrinti
tinkamą treniruočių kokybę ir
lūkesčius tenkinančius rezultatus.

Kai treniruočių sporto salėje rezultatas netenkina, tai į pagalbą ateina BCAA
- trijų aminorūgščių (L-leucino, L-izoleucino ir L-valino optimaliu santykiu
2: 1: 1) junginys, kuris padeda auginti ir atstatyti raumeninį audinį. Kadangi
organizmas negamina nė vienos iš šių medžiagų, verta jomis aprūpinti
organizmą vartojant maisto papildus, kad būtų lengviau pasiekti atletišką
figūrą.
Maisto papilde nėra:
▪

pieno, pridėtinio cukraus, kiaulienos želatinos (pagamintos pektino
pagrindu), konservantų

NUTRICODE

NUTRICODE

EYE PROTECT
GUMMIES
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NUTRICODE

PERFECT
SLIM
GUMMIES

FIT LINE
GUMMIES
MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS
▪

natūralūs ekstraktai tobulai
figūrai

▪

aukščiausios kokybės aviečių
ketonai

▪

tinka vegetarams

▪

konjuguotos linolo rūgšties
(CLA) pagrindu

▪

padeda formuojant gražią figūrą

▪

tinka vegetarams

Vartokite po 1 guminuką per dieną.

Vartokite po 2 guminukus per dieną.

117 g | 801409 |
30 VYŠNIŲ SKONIO GUMINUKŲ

112 g | 801410 |
28 OBUOLIŲ SKONIO GUMINUKAI
SUAUGUSIEMS

SUAUGUSIEMS

36,40 EUR

36,40 EUR

311,15 EUR / 1 kg

KAM?

NATŪRALUS GROŽIO
RECEPTAS

Visiems, kas nori natūraliu būdu,
lengvai numesti svorio ir pagerinti
sveikatą.

▪

žaliosios kavos pupelėse esanti chlorogeninė rūgštis sumažina angliavandenių
ir riebalų atsargų kaupimąsi organizme ir paspartina riebalų deginimo procesą.
Šį poveikį dar labiau sustiprina metabolizmą stimuliuojantis kofeinas.

▪

briaunotosios garcinijos (Garcinia cambogia) ekstraktas, esantis
hidroksicitrininės rūgšties (HCA) šaltiniu, stabdo riebalų sudarymą organizme

▪

aviečių ketonų ekstraktas padeda sumažinti riebalinio audinio kaupimąsi
ir padeda deginti jau susikaupusius riebalus bei pagreitina metabolizmą ir
reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje

Maisto papilde nėra:
▪
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kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu), žemės riešutų, sojos, pieno,
dirbtinių dažiklių, aromatų, konservantų, pridėtinio cukraus

KAM?

KELYJE TOBULOS
FIGŪROS LINK

Fiziškai aktyviems žmonėms,
laikantiems dietos, norintiems
padidinti savo gyvybingumą.

Konjuguotą linolo rūgštį (CLA) dažnai naudoja sportuojantys žmonės, kurie
laikosi dietos, nes ji skatina riebalų deginimą ir pasižymi daugybe sveikatai
naudingų savybių. Kartu su reguliariomis treniruotėmis ir sveikos mitybos
įpročiais, ji taps Jūsų sąjungininku kelyje tobulos figūros link.
Maisto papilde nėra:
▪

pieno, pridėtinio cukraus, kiaulienos želatinos (pagamintos pektino
pagrindu), konservantų

NUTRICODE

325,04 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

ENERGY
KICK
GUMMIES
MAISTO PAPILDAS
▪

puikus energijos šaltinis
aktyviems žmonėms

▪

palaiko ištvermę atliekant
fizinius pratimus

▪

palaiko regeneracijos procesus
po treniruotės

▪

padeda išlaikyti liekną figūrą

▪

tinka vegetarams

Vartokite po 2 guminukus per dieną.

117 g | 801407 |
30 ŠILAUOGIŲ SKONIO
GUMINUKŲ SUAUGUSIEMS

KAM?

36,40 EUR

Rekomenduojama tiems, kam reikia
energijos užtaiso fizinio krūvio metu.

311,15 EUR / 1 kg

RIEBALAI,
KURIE VIRSTA
ENERGIJA

Energy Kick Gummies sudėtyje yra L-karnitino, atsakingo už riebalų rūgščių
perkėlimą į mitochondrijas, kur jos virsta energija, reikalinga tinkamam kūno
ląstelių funkcionavimui. Dėl savo savybių jis yra labai populiarus tarp sportininkų,
norinčių pagerinti ištvermę treniruočių metu ir pagerinti atsistatymo procesus po
treniruotės.
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▪

pieno ir pridėtinio cukraus

▪

kiaulienos želatinos (pagamintos pektino pagrindu)

▪

konservantų

NUTRICODE

Maisto papilde nėra:
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NUTRICODE

R I N K I N YJ E P I G I A U

Konjac
FETTUCCINE

Konjac
PENNE

Konjac
SPAGHETTI

Konjac
ANGEL HAIR

Konjac
RICE

Konjac
ONE WEEK
PACK

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

200 g | 807003 |

200 g | 807005 |

200 g | 807004 |

200 g | 807002 |

200 g | 807001 |

SUPERFOOD

4,91 EUR

4,91 EUR

4,91 EUR

4,91 EUR

4,91 EUR

7 × 200 g | 807006 |

24,53 EUR / 1 kg

24,53 EUR / 1 kg

24,53 EUR / 1 kg

24,53 EUR / 1 kg

24,53 EUR / 1 kg

30,43 EUR
21,74 EUR / 1 kg

KONJAC SUPERFOOD
Sveika alternatyva tradiciniams makaronams ir ryžiams. Malšina alkį be sąžinės
graužaties, o dėl didelio skaidulinių medžiagų kiekio leidžia prisivalgyti iki soties ir
pagerinti žarnyno judrumą. Būtinai išbandykite savo virtuvėje.
▪

turi mažai kalorijų

▪

puikiai tinka pietų patiekalams, salotoms ar saldiems desertams

▪

pritaikyta FIT6 programos dalyviams

▪

paruošimo laikas: 2 minutės

Produktuose nėra:
▪
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EKSPERIMENTUOKITE
SU SKONIAIS,
TEKSTŪROMIS IR
PRIEDAIS, KURDAMI
SKANIUS PATIEKALUS
BE PAPILDOMŲ
KALORIJŲ.

SUKURKITE SAVO MEGARINKINĮ
Svarbiausia, kad tinkama mityba taptų įpročiu. Štai kodėl mes suteikiame Jums
galimybę sukurti puikų rinkinį visai savaitei. Tai Jūs sprendžiate, ką mes į jį
supakuosime. Galite rinktis iš visų penkių konjac produktų rūšių ir kiekvieną dieną į
savo lėkštę įdėti skirtingą sveikatos porciją.

NUTRICODE

LAIKOTĖS MAŽAI
ANGLIAVANDENIŲ
TURINČIOS, FIT,
KETO, PALEO AR
VEGETARIŠKOS
DIETOS? NESVARBU,
NES KONJAC YRA
SUPERMAISTAS.

cukraus, riebalų, grūdų, glitimo, sojos, gyvūninės kilmės ingredientų
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R E V O L I U C I J A L I E K N Ė J I M O PA S A U LYJ E

FIT6 programa yra novatoriškas svorio
mažinimo metodas, kurį sukūrė klinikinės
dietetikos specialistai. Jos tikslas yra ne
tik numesti nereikalingus kilogramus, bet
ir pagerinti gyvenimo kokybę, sveikatą ir
savijautą.

Peržiūrėkite įspūdingas dalyvių metamorfozes mūsų
svetainėje: https://lt.fmworld.com/fit6/

6 ŽINGSNIAI idealios figūros link
Programą sudaro trys etapai, suskirstyti į šešis žingsnius, ir papildomas
palaikymo etapas, kurio metu dalyvis laikosi taip vadinamos
stabilizuojančios dietos. Kiekvienas žingsnis tai vienas mėnuo. Kuo
daugiau svorio norite numesti, tuo daugiau žingsnių turėsite žengti. Bet
kuriuo metu galite pasitraukti ir pereiti į palaikymo etapą.

6
REIKALINGOS
MAISTINĖS
MEDŽIAGOS

Lieknėjimas tai iššūkis visam organizmui, net jei Jūs to nejaučiate. Dėl šios priežasties
FIT6 programa garantuoja organizmui aukščiausios kokybės maistinių medžiagų tiekimą,
paremtą novatoriškų NUTRICODE maisto papildų vartojimu. Kiekvienam lieknėjimo
žingsniui priskiriamas skirtingų produktų rinkinys, kuris idealiai atitinka organizmo poreikius
atitinkamu momentu.

DALINKITĖS IR
MOTYVUOKITE

Žinome, kokia svarbi yra parama ir motyvacija. Be jų dažnai nepasiekiame užsibrėžtų
tikslų ir nusivylę bei nuleidę rankas grįžtame prie savo senų ir nesveikų įpročių. Kartu
su programa gimė ir bendruomenė – vieta, kurioje kiekvienas dalyvis gali dalintis savo
sunkumais, mintimis ir girtis pasiekimais.

PROFESIONALI
PARAMA

RECEPTŲ GAUSA
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S Ė K M Ė S G A R A N TA S

Visos programos metu galite susisiekti su mūsų klinikiniu dietologu, kuris padės išsklaidyti
bet kokias abejones ir paskatins Jus veikti. Jums nereikia iš anksto registruotis vizitui ar
vykti suderintu laiku – susisieksite su juo online (internetu) bet kuriuo metu, kai atsiras tam
poreikis.

Be to, turime skiltį svetainėje ir Facebook’o paskyrą, kur pasisemsite daug įkvėpimo ir
mitybos idėjų, o taip pat rasite įdomios informacijos ir naujienų iš dietologijos pasaulio.
Prisijungę prie FIT6 bendruomenės pamatysite, kad svorio metimas dar niekada nebuvo
toks malonus, lengvas ir ... skanus.

TONIZAVIMAS

ATSKIRŲ ETAPŲ TIKSLAI

▪

2
1

!

3

4

5

SVORIO METIMAS
▪

tolimesnė detoksikacija ir
organizmo valymas

APSAUGA NUO UŽDEGIMŲ
▪

uždegiminių procesų organizme
sumažinimas

▪

svorio metimas

▪

kūno stangrumo išsaugojimas

▪

kūno apimties sumažinimas

▪

celiulito matomumo sumažėjimas

▪

svorio metimas

▪

raumenų masės išsaugojimas

▪

pagerėjusi savijauta

▪

▪

lengvumo pojūtis

pagerėjusi savijauta ir
gyvybingumas

▪

bendros sveikatos gerinimas

▪

organizmo aprūpinimas
reikalingomis maistingosiomis
medžiagomis

raumenų stimuliavimas, kuris
pagreitina jų prieaugį

PALAIKYMAS
▪

svorio stabilizavimas be „jo-jo”
efekto

▪

sveikos mitybos įpročių
įtvirtinimas

▪

laipsniškas organizmo paruošimas
visų rūšių maisto produktų
vartojimui

▪

organizmo paruošimas būti
„tolerantiškesniam“, kad galima
būtų pradėti taikyti mažiau
ribojančius mitybos principus

▪

patinimų ir pabrinkimų bei
skysčių kaupimosi organizme
išvengimas, kad metabolizmo
(medžiagų apykaitos) greitis būtų
normalizuotas

FIT6 PROGRAMA

FIT6 PROGRAMA

Novatoriška LIEKNĖJIMO PROGRAMA
natūralus svorio metimas be „jo-jo” efekto

MOBILUS
SVORIO METIMO
ASISTENTAS
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Pure Royal
Sveiki atvykę į stebuklingą Pure Royal kvapų pasaulį.
Kituose katalogo puslapiuose rasite visus savo mėgstamus
šios linijos kvapus. Pasinerkite į mėgstamų kvepalų pasaulį
ir raskite sau tinkamą produktą. Mes nuolat keičiamės
į gerąją pusę – dėl Jūsų…

JAUSMINGI
IR ROMANTIŠKI

FOUGERE
VILIOJANTYS
IR KLASIKINIAI

CITRUSINIAI
GAIVŪS
IR ŽADINANTYS
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Tai didžiausia ir labiausiai diferencijuota kvapų šeima. Gėlių kompozicijos sukuria
gaivias, lengvas ir subtilias puokštes. Galite drąsiai eksperimentuoti su kvapais ir
keisti juos priklausomai nuo situacijos. Romantiškas kvepalų charakteris sukurtas
pabrėžti jausmingumą.

Nepaprastai intriguojanti kvapų šeima, kurioje dominuoja miško, žolės ir žolelių
akordai. Jos pavadinimas kilęs iš prancūzų kalbos ir reiškia „papartis”. Kvapai sukurti
asmenims, kurie vertina klasiką ir yra prisirišę prie tradicinių grožio kanonų. Tai
kompozicijos, kurios puikiai pabrėžia profesionalumą ir subrendusį stilių.

Sultingi vaisiai sudaro ypač gaivinančią citrusinių vaisių grupę, kuri suteikia gaivos
pojūtį ir energijos antplūdį. Pabrėš Jūsų temperamentą, draugišką ir pozityvią
prigimtį bei užtikrins gerą nuotaiką. Puikiai tinka asmenims, kurie myli gyvenimą,
vertina laisvę, atsipalaidavimą ir patogumą.

RYTIETIŠKI
STIPRŪS
IR NESUTRAMDOMI

ŠIPRINIAI
VILIOJANTYS
IR GUNDANTYS

MEDŽIO
RAFINUOTI
IR STILINGI

Tolimųjų Rytų šalis primenantys kvapai priverčia prisiminti egzotiškas keliones,
paslaptingas vietas ir intriguojančias situacijas. Tai šiltos ir egzotiškos kompozicijos.
Juose atsiranda tiek saldžių, tiek dūminių natų. Puikiai tinka rudens ir žiemos
dienoms bei ypatingoms progoms.

Šioje šeimoje vyrauja drąsios, stiprios ir prašmatnios kompozicijos. Primena
prabangų šilkinio šalio, elegantiškų pirštinaičių kvapą. Kvepaluose pulsuojančios
medžio ir žolelių -žemės natos suteikia jiems išraiškingą ir gaivų aromatą, kuris
pritraukia dėmesį ir prideda pasitikėjimo savimi. Tinka stiprioms, intriguojančioms ir
aistringoms asmenybėms.

Šiltos ir gilios natos kartu su stilingais akordais sukuria elegantišką ir rafinuotą
medžio aromatų grupę. Daugelis jų buvo naudojami jau senovėje smilkalams
ir kvepalams kurti. Išsiskiria dervos, miško aromatu. Nuotaikingos, apgaubtos
paslapties šydu ir kilnios kompozicijos suteikia pasitikėjimo savo jėgomis.

KVAPŲ ŠEIMOS

KVAPŲ ŠEIMOS

GĖLIŲ
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GĖLIŲ

jausmingi ir romantiški

SU FOUGERE NATA
Charakteris:
▪

rafinuotas, pavergiantis

Kvapų natos:
▪

Galvos: avietė, greipfrutas, slyva, juodieji
serbentai, blyškusis kietis (davana), rožiniai
pipirai

▪

Širdies: kiparisas, gudobelė, rožė,
pakalnutė, medetka, ramunėlės, snaputis

▪

Bazinė: vanilė, kedras, benzoinas,
orkanoksas, šokoladas, pačiulis, cibetas,
gintaras, plevėtoji viksvuolė, gurmaniškos
natos, muskusas, santamanol*, cistas

50 ml | Koncentracija: 20%
170501 |

40,81 EUR
816,20 EUR / 1 l

Originalus aromatų derinys pradžiugins net reikliausią gurmaną. Pagerbiame klasikinius akordus tauriausios Bulgarijos
rožės dėka, kuri kartu su žavinga pakalnute ir nepakartojamomis gudobelės gėlėmis suteikia nepaprastai jautrų
charakterį aromato širdžiai.

PURE ROYAL GOLDEN EDITION

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
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PURE ROYAL 501
Kvepalai
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MEDŽIO
rafinuoti ir stilingi

SU CITRUSINE NATA
Charakteris:
▪

monumentalus, bet švytintis

Kvapų natos:
▪

Galvos: šventagaršvė, šafranas,
žalioji citrina, galbaninė
ferula, žaliosios citrinos odelė,
mandarinas

▪

Širdies: jazminas, heliotropas,
mira, morka, vilkdalgis

▪

Bazinė: santalas, vanilė,
gauruotasis švitrūnas, ąžuolo
samanos, oda, Haičio vetiveris,
muskusas

50 ml | Koncentracija: 20%
170500 |

40,81 EUR
816,20 EUR / 1 l

TURTINGA
STRUKTŪRA

Turtinga PURE ROYAL 500 kvepalų struktūra, atrodo, nevienalytė ir kontrastinga,
bet sukuria stebėtinai nuoseklią istoriją. Ji prasideda šviežiomis ir ryškiomis
citrusinių vaisių ir galbaninės ferulos natomis, kurias lydi išraiškinga šventagaršvė
ir šafranas. Tada atsiveria kvapo širdis - gėlių puokštė perlaužta aromatine mira. O
pabaigoje pasireiškia galutinis charakteris, atskleisdamas savo tikrąją didybę, kuri
išryškėja dėka organinių ir medžių akordų.
Golden Edition kvepaluose yra daugiau rafinuotų ir sudėtingesnių ingredientų
nei jų giminingų Pure Royal kvepalų kompozicijose.

PURE ROYAL GOLDEN EDITION

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
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PURE ROYAL 500
Kvepalai
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ŠIPRINIAI
viliojantys ir gundantys

SU VAISIŲ NATA
PURE ROYAL 940
170940 |

Charakteris:
šviesus, gaivinantis, dangiškas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, citrina, mandarinas,
kriaušė, obuolys
Širdies: jazminas, jūros brizas,
frezija, rožė, pakalnutė
Bazinė: baltasis muskusas, santalas,
samanos, džiovinta mediena, ambroksanas

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 944
170944 |

Charakteris:
užburiantis, modernus
Kvapų natos:
Galvos: citrina, bergamotė,
vyšnia, anyžiai, rožiniai pipirai
Širdies: rožė, ciklamenas, jazminas,
aldehidų natos, subtilios žalios
natos su verbenos užuomina
Bazinė: Peru balzamas, vanilinas,
kristalizuotas cukrus, medienos ir pudros
natos, aromatinės medienos ir vaisių natos

PURE ROYAL
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l
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GĖLIŲ

jausmingi ir romantiški

SU VAISIŲ NATA
PURE ROYAL 937
170937 |

Charakteris:
kerintis, pilnas aistros
Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai,
juodieji serbentai, kriaušė
Širdies: rožė, heliotropas, jazminas
Bazinė: vanilė, muskusas, kedras

SU RYTIETIŠKA NATA

FOUGERE
Viliojantys ir klasikiniai

PURE ROYAL 938

SU RYTIETIŠKA NATA

Charakteris:
avangardistinis, rafinuotas, gyvybingas

PURE ROYAL 936

Kvapų natos:
Galvos: citrusinių vaisių natos, rožiniai
pipirai, juodųjų serbentų pumpurai
Širdies: jazminas
Bazinė: vanilė, gintaras

Charakteris:
nepriekaištingas, unikalus, nesutramdomas

170938 |

PURE ROYAL 942
170942 |

Charakteris:
žaismingas, unikalus, džiaugsmingas
Kvapų natos:
Galvos: imbieras, geltonasis
mandarinas, apelsinmedžio žiedai
Širdies: jazminas, pačiulis, našlaitė
Bazinė: tuberožė, muskusas, santalas

RYTIETIŠKI
stiprūs ir nesutramdomi

SU MEDŽIO NATA
PURE ROYAL 935
170935 |

Charakteris:
charizmatiškas, energingas, jausmingas
Kvapų natos:
Galvos: heliotropo žiedai,
cinamonas, kašmeranas
Širdies: gintaras, slyva, odos natos
Bazinė: vanilė, tongapupės, pačiulis

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 943
170943 |

Charakteris:
gundantis, optimistiškas kaip pavasario
rytas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, serbentų pumpurai
Širdies: jazminas, magnolija, bijūnas
Bazinė: muskusas, smilkalai

170936 |

Kvapų natos:
Galvos: levanda, imbieras,
mandarinas, bazilikas
Širdies: švitrūnas, kardamonas,
cinamonas, snaputis
Bazinė: tongapupės, pačiulis, santalas,
odos natos

MEDŽIO
rafinuoti ir stilingi

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 939
170939 |

Charakteris:
intriguojantis, saulėtas, daugiamatis
Kvapų natos:
Galvos: žalioji citrina
Širdies: jazminas, rožė
Bazinė: muskusas, benzoinas, gintaras

PURE ROYAL 941
170941 |

Charakteris:
pasitikintis, charakteringas
Kvapų natos:
Galvos: kokosas, persikas,
cinamonas, žalumos natos
Širdies: našlaitė, hedionas, rožė
Bazinė: Australijos santalas, muskusas,
ambroksanas, džiovinta mediena

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

NAUJIENOS
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SU RYTIETIŠKA NATA

SU MEDŽIO NATA

PURE ROYAL 985

jausmingi ir romantiški

PURE ROYAL 909

PURE ROYAL 918

Charakteris:
rafinuotas, jausmingas

SU ŠIPRINE NATA

Charakteris:
gaivus, su plėšrumo elementais

Charakteris:
šviesus, gaivus

PURE ROYAL 908

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, mandarinas, medus,
romas
Širdies: orchidėja, magnolija, jazminas,
rožė, apelsinmedžio žiedai, heliotropas
Bazinė: santalas, citrusiniai vaisiai, mira,
Peru balzamas, oda, vanilė

Kvapų natos:
Galvos: rabarbaras, persikų lapas
Širdies: našlaitė, rožė

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, rožinis pomelo,
spanguolė
Širdies: sausmedis, gardenija, jazminas
Bazinė: šviesi mediena, muskusas

170908 |

Charakteris:
elegantiškas, gaivus lyg sodas ryte
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, kalendra, slyva
Širdies: jazminas, rožė, bijūnas, zomša
Bazinė: pačiulis, ambrette sėklos, samanos,
gintaras

PURE ROYAL 915
170915 |

PURE ROYAL 970

Charakteris:
sultingas, saldus, nepaprastai lengvas

Charakteris:
šilkinis, klasikinis

Kvapų natos:
Galvos: hiacintas, gvazdikas
Širdies: pakalnutė, jazminas, erškėtrožė
Bazinė: baltas gintaras, muskusas

170970 |

Kvapų natos:
Galvos: kvapiosios kanangos (ylang-ylang),
žalumos natos, rožė, vaisinės natose
Širdies: heliotropas, persiko žiedai, šviesi
mediena
Bazinė: našlaitė, medžio ir gintaro natos,
muskusas

PURE ROYAL 971
170971 |

Charakteris:
rafinuotas, aistringas
Kvapų natos:
Galvos: pipirai, kalendra, rabarbaras
Širdies: gardenija, tuberožė, jazminas,
gvazdikas, pakalnutė
Bazinė: ambra, vetiveris, oda

PURE ROYAL 976
170976 |

Charakteris:
gaivus, išraiškingas
Kvapų natos:
Galvos: abrikosas, mandarinas, apelsinas
Širdies: jazminas, Neroli aliejus,
apelsinmedžio žiedai
Bazinė: muskusas, pačiulis, vanilė

PURE ROYAL 989
170989 |

Charakteris:
pavergiantis, viliojantis
Kvapų natos:
Galvos: citrusiniai vaisiai, gaivios natos,
vaisinės natos
Širdies: gėlių natos, medienos natos
Bazinė: minkštas gintaras, muskusas
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170909 |

PURE ROYAL 922
170922 |

Charakteris:
neakivaizdus, gilus
Kvapų natos:
Galvos: apelsinmedžio žiedai, lapinės
natos, gvazdikas
Širdies: kvapiosios kanangos (ylang-ylang),
jazminas, rožė
Bazinė: santalas, muskusas, gintaras

PURE ROYAL 979
170979 |

Charakteris:
jausmingas, drąsus

170918 |

Bazinė: šviesi mediena, muskusas

Bazinė: tongapupės, kumarinas, Australijos
santalas, vanilė, muskusas, kedras

Charakteris:
švelnus, įtraukiantis

Charakteris:
akinantis, energizuojantis

Kvapų natos:
Galvos: medus, apelsinas, vyšnia
Širdies: jazminas, rožė, apelsinmedis,
pakalnutė, gvazdikas
Bazinė: santalas, kiparisas, kokosas,
karamėlė, kedras, persiko odelė, muskusas

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, rūgštusis mandarinas,
apelsinas
Širdies: kinrožė, lotoso žiedas,
apelsinmedžio žiedai, jazminas
Bazinė: vanilė, švitrūnas, kedras, medus

PURE ROYAL 975

SU VAISIŲ NATA

170975 |

Charakteris:
žaismingas, gardus

PURE ROYAL 929
170929 |

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, apelsinas, vynuogės
Širdies: jazminas, frezija, kardamonas,
magnolija, šafranas, rožiniai pipirai, rožių
esencija
Bazinė: pačiulis, tongapupės, ąžuolo
samanos, kedras, persiko odelė, gintaras,
muskusas, cukrus

Charakteris:
šiltas, džiaugsmingas, viliojantis
Kvapų natos:
Galvos: bijūnas, obuolys, vaisinės natos,
citrusinių vaisių natos
Širdies: Damasko rožė, prieskoniniai
gvazdikai, jazminas
Bazinė: baltasis muskusas, gintaras,
samanos, oda

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, rožinės uogos,
juodieji serbentai, egzotiški vaisiai
Širdies: našlaitė, frezija, rožė, pakalnutė,
mimoza
Bazinė: persikas, gintaras, muskusas,
šiuolaikiška sausa mediena

Širdies: frezija, gudobelė, jūros brizas,
pakalnutė, saulėtos natos, šviežios gėlės,
apelsinmedžio žiedai

170934 |

170921 |

PURE ROYAL 996

Kvapų natos:
Galvos: melionas, žalumos natos,
aldehidai, čiobreliai, geltonasis mandarinas,
vyšnia, rožė

PURE ROYAL 934

PURE ROYAL 921

PURE ROYAL 983

Charakteris:
saulėtas it pavasario rytas, žavus

SU GURMANIŠKA NATA

SU CITRUSINE NATA

Kvapų natos:
Galvos: migdolai
Širdies: tuberožė, rožė, ambrette sėklos
Bazinė: vanilė, vilkdalgis, muskusas
170996 |

170985 |

170983 |

Charakteris:
džiaugsmingas, gundantis

PURE ROYAL 984
170984 |

Charakteris:
gardus, žavus, džiaugsmingas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, kriaušė, susmulkinti
lapai
Širdies: kriaušės žiedai, jazminas
Bazinė: ambra, taurusis muskusas

PURE
ROYAL
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

GĖLIŲ
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SU APELSINO NATA

SU ŠIPRINE NATA

PURE ROYAL 974

SU GĖLIŲ NATA

gaivūs ir žadinantys

PURE ROYAL 917

PURE ROYAL 925

Charakteris:
griežtas, nepaisantis kompromisų

PURE ROYAL 913

SU ŽALIOSIOS CITRINOS NATA

Charakteris:
rimtas su ryškiu akcentu

Charakteris:
verslo, modernus

Charakteris:
šiltas, saldus, pritraukiantis

Kvapų natos:
Galvos: apelsinas, mandarinas, šalavijas
Širdies: jazminas, apelsinmedžio žiedai
Bazinė: medus, saulėtos natos

Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, šalavijas, Neroli aliejus
Širdies: muskato riešutas, lelija, pikantiškos
natos
Bazinė: ąžuolo samanos, gintaras, santalas,
baltasis muskusas

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas
Širdies: snaputis, rožė
Bazinė: ūdas, oda, pačiulis, muskusas

PURE ROYAL 911
170911 |

Charakteris:
pozityvus, žavintis žaliosios citrinos nata
Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, bergamotė, žalioji
citrina, bazilikas, citrina
Širdies: čiobreliai, alyvos, jazminas,
vilkdalgis
Bazinė: vetiveris, pačiulis, kedras,
gauruotasis švitrūnas, muskusas

SU VAISIŲ NATA
PURE ROYAL 903
170903 |

Charakteris:
energizuojantis, pozityvus
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, bergamotė, citrina,
apelsinų eterinis aliejus, rozmarinas
Širdies: Neroli aliejus, apelsinmedžio
žiedai, jazminas
Bazinė: kedras, muskusas, persikash

SU JŪROS DRUSKOS
UŽUOMINOS NATA
PURE ROYAL 982
170982 |

Charakteris:
gaivus kaip jūros brizas, jausmingas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, bergamotė,
kvapiosios kanangos (ylang-ylang), citrina,
apelsinų eterinis aliejus
Širdies: jazminas, pakalnutė, apelsinmedžio
žiedai
Bazinė: benzoinas, samanos, kedras,
muskusas

SU ŠIPRINE NATA
PURE ROYAL 902
170902 |

Charakteris:
gaivus, šviesus, suteikiantis energijos
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, bergamotė, citrina
Širdies: apelsinų eterinis aliejus,
apelsinmedžio žiedai, pipirai
Bazinė: kedras, muskusas, samanos
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170917 |

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 914
170914 |

Charakteris:
gaivinantis, putojantis, saldus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, žalumos natos, sūrios
natos
Širdies: šalavijas, vaisinės natos, gėlių
natos
Bazinė: medžio natos, gintaras, muskusas

SU MEDŽIO NATA
PURE ROYAL 981
170981 |

Charakteris:
gyvybingas, energingas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, citrina, petitgreinas
Širdies: nerolis, kadagys, balta gėlė
Bazinė: apelsinų medis, balta mediena,
muskusas

RYTIETIŠKI
stiprūs ir nesutramdomi

SU PRIESKONIŲ NATA
PURE ROYAL 906
170906 |

Charakteris:
ugningas, aistringas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, nektarinas, imbieras
Širdies: jazminas, gvazdikas, cinamono
lapai, rozmarinas, heliotropas
Bazinė: vanilė, tongapupės, kedras,
tabakas, pačiulis

170925 |

PURE ROYAL 926
170926 |

Charakteris:
brandus, apibrėžtas
Kvapų natos:
Galvos: šafranas, čiobreliai, avietė
Širdies: jazminas, smilkalai, santalas, vanilė
Bazinė: medžio natos, gintaras, oda,
samanos

SU FOUGERE NATA
PURE ROYAL 927
170927 |

Charakteris:
brandus, nepaisantis kompromisų
Kvapų natos:
Galvos: rožinės uogos, bergamotė,
verbena, kmynai
Širdies: pipirai, vilkdalgis, rožė, muskato
riešutas
Bazinė: pačiulis, vanilė, gintaras, gyvūninės
kilmės natos

SU MEDŽIO NATA
PURE ROYAL 904
170904 |

Charakteris:
maištingas, drąsus, žvalus
Kvapų natos:
Galvos: kmynai, kardamonas, ciklamenas
Širdies: smilkalai, vilkdalgis, žemės natos
Bazinė: muskusas, oda, santalas

PURE ROYAL 905
170905 |

Charakteris:
balansuojantis tarp sacrum ir profanum
Kvapų natos:
Galvos: slyva, avietė, rabarbaras, granatai,
gvazdikas
Širdies: rožiniai pipirai, jazminas, saldžioji
mira (opoponax), pačiulis, lelija
Bazinė: gvajako medis, kedras, gintaro
medis, smilkalai, vanilė

170974 |

PURE ROYAL 986
170986 |

Charakteris:
primenantis jūros brizą, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos: juodieji pipirai, kokosas, rožiniai
pipirai
Širdies: irisas, osmantas, smilkalai, ladanas
Bazinė: santalas, vanilė, tongapupės,
pačiulis

170913 |

Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai, bergamotė,
apelsinas, pistacija
Širdies: kokosas, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), jazminas, tuberožė
Bazinė: benzoinė derva, tongapupės,
vanilė, gintaras

PURE ROYAL 920
170920 |

Charakteris:
nepažabotas, stebinantis

170988 |

Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai, smilkalai, rožė
Širdies: oda, raudonieji vaisiai, šafranas
Bazinė: persikas, ūdas, gintaras

Charakteris:
rafinuotas, nepakartojamas

PURE ROYAL 980

PURE ROYAL 988

Kvapų natos:
Galvos: smilkalai, pipirai, druskos gėlė
Širdies: kvapiosios kanangos (ylang-ylang),
arabinis jazminaitis, sausa mediena
Bazinė: pačiulis, vanilė, jūros brizas,
samanos

PURE ROYAL 995
170995 |

Charakteris:
rafinuotas, prabangus
Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai
Širdies: snaputis, plėvėtoji viksvuolė, rožė,
ūdas
Bazinė: benzoinas, pačiulis, kumarinas,
muskusas

170980 |

Charakteris:
drąsus, intriguojantis
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), žalumos natos
Širdies: jazminas, tuberožė, saulės
salicilatai
Bazinė: vanilė, benzoinas, auksinis gintaras

SU VAISIŲ NATA
PURE ROYAL 972
170972 |

Charakteris:
egzotiškas, pritraukiantis

170923 |

Kvapų natos:
Galvos: avietė, pasifloros vaisius
(marakuja), ananasas, juodieji serbentai
Širdies: persiko žiedai, pakalnutė, bijūnas
Bazinė: vanilė, plūduriuojantis gintaras,
kedras, pačiulis, muskusas

Charakteris:
žavus, patrauklus, nuginkluojantis

PURE ROYAL 993

SU GURMANIŠKA NATA
PURE ROYAL 923

Kvapų natos:
Galvos: citrusinių vaisių natos, pikantiškos
natos, cinamonas, gvazdikas, imbieras,
kardamonas, vaisinės natos
Širdies: medžio natos, gėlių natos
Bazinė: gintaras, muskusas, pudrinės natos

PURE ROYAL 930
170930 |

Charakteris:
gundantis, karčiai saldus
Kvapų natos:
Galvos: ūdas, saldžios natos, medus
Širdies: Damasko rožė, gvazdikas
Bazinė: samanos, gintaras, pačiulis

170993 |

Charakteris:
nepaprastai jausmingas, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos: persikas, cinamonas, konjakas
Širdies: jazminas, slyva, heliotropas
Bazinė: vanilė, pačiulis, balzamiko natos

PURE ROYAL
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

CITRUSINIAI
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SU CITRUSINE NATA

SU GURMANIŠKA NATA

SU ŠIPRINE NATA

viliojantys ir gundantys

PURE ROYAL 987

PURE ROYAL 910

PURE ROYAL 991

SU PRIESKONIŲ NATA

Charakteris:
grynas, gaivinantis, viliojantis

Charakteris:
rafinuotas, perlaužtas saldumu

Charakteris:
neįprastas, intriguojantis

PURE ROYAL 901

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, rožinis greipfrutas,
citrina, geltonasis mandarinas, agurkas,
galbaninė ferula, žalieji lapai
Širdies: jazminas, frezija, rožė, pakalnutė,
ozono natos, hedionas, saulės salicilatai,
apelsinmedžio žiedai
Bazinė: santalas, baltasis muskusas,
orkanoksas, lorenox*, Javos vetiverija,
santamanol*

Kvapų natos:
Galvos: jazminas, šafranas
Širdies: kėnių balzamas, kedras
Bazinė: kašmyro medis, ambra, samanos,
rudasis cukrus

Kvapų natos:
Galvos: muskato riešutas, kardamonas,
bergamotė
Širdies: gauruotasis švitrūnas, smilkalai,
žalios figos
Bazinė: vetiveris, samanos, gintaro
užuomina

170901 |

Charakteris:
klasikinis, subalansuotas, elegantiškas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, kietis, kadagys
Širdies: kardamonas, imbieras, levanda
Bazinė: kedras, gintaras, pačiulis

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 912
170912 |

Charakteris:
miesto, modernus, populiarus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, citrina, pipirai,
apelsinų eterinis aliejus
Širdies: Neroli aliejus, apelsinmedžio
žiedai, bazilikas
Bazinė: muskusas, vetiveris

PURE ROYAL 978
170978 |

Charakteris:
pavergiantis, dinamiškas
Kvapų natos:
Galvos: pakalnutė, balta frezija
Širdies: rožė, matė lapai
Bazinė: santalas, oda, muskusas

SU VAISIŲ NATA
PURE ROYAL 916
170916 |

Charakteris:
paslaptingas, intriguojantis
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, bazilikas, mėta
Širdies: frezija, kriaušė, rožė
Bazinė: muskusas, pačiulis, santalas

SU JŪROS BRIZO NATA
PURE ROYAL 992
170992 |

Charakteris:
gundantis, energizuojantis

188

170987 |

Kvapų natos:
Galvos: šaldyta citrina, kardamonas,
rozmarinas, jūros brizas
Širdies: šviežios gėlės, rabarbaras,
erškėtuogė
Bazinė: miško samanos, santalas, gintaro
užuomina

MEDŽIO
rafinuoti ir stilingi

SU VAISIŲ NATA
PURE ROYAL 900

170910 |

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 924
170924 |

Charakteris:
neįpareigojantis, atviras, malonus
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, Neroli aliejus,
šafranas, kardamonas, muskato riešutas
Širdies: Damasko rožė, jazminas,
apelsinmedžio žiedai, gėlių natos, kedras
Bazinė: gintaras, saldžios medienos natos,
santalas, vanilė, pienas

170900 |

PURE ROYAL 990

Charakteris:
žavus, nepakartojamas, kerintis vyšnių
aromatu

170990 |

Charakteris:
didingas, rafinuotas

Kvapų natos:
Galvos: juoda vyšnia, vyšnių likeris, kartieji
migdolai
Širdies: rožė, jazminas, rūgščios vyšnios
Bazinė: tongapupės, santalas, vetiveris,
kedras

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė
Širdies: rožė, našlaitė
Bazinė: benzoinas, ąžuolo samanos,
pačiulis, vanilė

PURE ROYAL 977
170977 |

Charakteris:
energingas, populiarus
Kvapų natos:
Galvos: obuolys, slyva, ananasas, žalioji
citrina, citrina, bergamotė, mandarinas
Širdies: rožė, jazminas, pakalnutė,
orchidėja, vilkdalgis, gardenija
Bazinė: tongapupės, santalas, kedras,
pačiulis, baltasis muskusas, ambra

SU CITRUSINE NATA
PURE ROYAL 907
170907 |

Charakteris:
gaivus, nepagaunamas
Kvapų natos:
Galvos: geltonas mandarinas, citrina,
ananasas, bergamotė, tvertikas,
kardamonas, rožiniai pipirai
Širdies: jazminas, pakalnutė, juodieji
pipirai, vilkdalgis, ozono natos
Bazinė: sausa mediena, baltas muskusas,
šiltos natos, pudrinės natos, vetiveris,
kedras

SU FOUGERE NATA
PURE ROYAL 931
170931 |

Charakteris:
pirmykštis, nesutramdomas
Kvapų natos:
Galvos: rožinės uogos, baltasis miškas,
rožė
Širdies: vilkdalgis, šafranas, oda, gintaro
medis
Bazinė: vanilė, baltosios samanos, sausa
mediena, muskusas

SU RYTIETIŠKA NATA
PURE ROYAL 932
170932 |

Charakteris:
atpalaiduojantis, kerintis
Kvapų natos:
Galvos: vanilė, kumarinas, gintaro medis,
muskusas
Širdies: kietis, mėta, šviesi mediena
Bazinė: kardamonas, levanda, šviežios
gėlės

170991 |

FOUGERE
viliojantys ir klasikiniai

SU LEVANDOS NATA
PURE ROYAL 919
170919 |

Charakteris:
didingas, išraiškingas, šviesus
Kvapų natos:
Galvos: žalioji citrina, bazilikas, citrina
Širdies: jazminas, levanda, baltoji arbata
Bazinė: ąžuolo samanos, vetiveris,
muskusas, ambra

PURE ROYAL 933
170933 |

Charakteris:
stebinantis, ekstravagantiškas
Kvapų natos:
Galvos: kalendra, greipfrutas, citrina,
absentas, kadagio uogos
Širdies: kašmeranas, levanda, jazminas,
šalavijas
Bazinė: santalas, samanos, sausa mediena,
muskusas, Virgininis kadagys

SU ŠIPRINE NATA
PURE ROYAL 973
170973 |

SU ŽALIĄJA NATA

Charakteris:
žolelių, apibrėžtas

PURE ROYAL 928

Kvapų natos:
Galvos: karamėlė, tabakas, raudonosios
uogos, apelsinas
Širdies: tuberožė, lelija, orchidėja
Bazinė: vanilė, pačiulis

170928 |

Charakteris:
stulbinantis gervuogių krūmo kvapu
Kvapų natos:
Galvos: gervuogė, juodieji serbentai,
persikas, citrina, žalumos natos
Širdies: ciklamenas, baltosios gėlės,
saldžios natos
Bazinė: santalas, gintaras, samanos
Bazinė: sandalwood, amber, moss

PURE ROYAL
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

ŠIPRINIAI
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GĖLIŲ

MEDŽIO
rafinuoti ir stilingi

SU GĖLIŲ NATA
▪

Galvos: citrina, avietė

▪

Širdies: apelsinmedžio žiedai,
jazminas

▪

Charakteris:
gundantis, šiltas

SU CITRUSINE NATA

PURE ROYAL 841

Kvapų natos:
Galvos: persikas, bergamotė, rabarbaras,
imbieras, kriaušė, ananasas, juodieji
serbentai, kokosas, obuolys, mandarinas
Širdies: jazminas, frezija, rožė, pakalnutė,
gardenija, žalumos natos, apelsinmedžio
žiedai
Bazinė: vanilė, kedras, tongapupės, ambra,
santalas, muskusas

PURE ROYAL 843

PURE ROYAL 845
170845 |

Charakteris:
lengvas, akinantis

Bazinė: pačiulis, baltas medus

Kvapų natos:
Galvos: persikas, bergamotė, rabarbaras,
kvapiųjų kanarių derva, kriaušė, ananasas,
osmantas, juodieji serbentai, citrina, figos,
saldus apelsinas
Širdies: našlaitė, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), vilkdalgis, magnolija, rožė,
pakalnutė, ozono natos, jazminas, šalavijas,
juodoji arbata, apelsinmedžio žiedai,
snaputis, kalnų mėta
Bazinė: santalas, baltasis muskusas,
kedras, benzoinė derva, vetiveris,
kašmeranas, pačiulis, plevėtoji viksvuolė,
gurmaniškos natos

50 ml | Koncentracija: 20%
130313.02 |

59,29 EUR
1185,80 EUR / 1 l

PURE ROYAL 847
170847 |

Charakteris:
malonus, mielas

SPECIAL EDITION

Kultinis aromatas uždarytas elegantiškoje pakuotėje yra puiki dovana
ypatingam žmogui. O klasikinė buteliuko forma su vintažine pompa - tikras
džiaugsmas kvepalų gurmanams. Atraskite iš naujo pavergiančią kompoziciją,
kurioje citrinos, saldžiųjų aviečių ir medaus natos persipina su svaiginančiu
apelsinmedžių žiedų, jazminų ir pačiulių kvapu.
Tai kvepalai iš Pure Royal kolekcijos, kuriuos rasite ypatingoje, itin
elegantiškoje pakuotėje, kuri suteiks pasitenkinimą Jums ir Jūsų
artimiesiems.
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SU VAISIŲ NATA

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, ličiai, kriaušių lapai
Širdies: rožė, magnolija, našlaitė
Bazinė: slyva, muskusas

Kvapų natos:
▪

PURE ROYAL 842

Charakteris:
subalansuotas, su ryškiai išreikštu rožių
aromatu

stilingas, pavergiantis

MEDŽIO

jausmingi ir romantiški

170841 |

Charakteris:

SU GURMANIŠKA NATA
170842 |

PURE ROYAL 846
170846 |

Charakteris:
žavus, bet plėšrus
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, kriaušė, raudonieji
vaisiai
Širdies: jazminas, apelsinmedžio žiedai,
baltieji pipirai
Bazinė: karamėlė, pieniškos natos,
gintaras, muskusas

SU ŠIPRINE NATA
PURE ROYAL 848
170848 |

Charakteris:
puošnus, šiuolaikiškas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, bergamotė, kriaušė
Širdies: jazminas, rožė, snaputis
Bazinė: pačiulis, santalas, muskusas

rafinuoti ir stilingi

170843 |

Charakteris:
šviesus, elegantiškas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, citrina, levanda
Širdies: jazminas, kriaušė, apelsinmedžio
žiedai
Bazinė: vanilė, medžio natos, gintaras,
muskusas

CITRUSINIAI
gaivūs ir žadinantys

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 844
170844 |
Charakteris:
gaivus, mielas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, jūros natos, citrina,
žalieji obuoliai, tropiniai vaisiai
Širdies: jazminas, našlaitė, kvapiosios
kanangos (ylang-ylang), pakalnutė, juodieji
serbentai, hiacintas, snaputis
Bazinė: pačiulis, benzoinė derva, kokosas,
persiko odelė, muskusas

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), kriaušė, raudonieji vaisiai
Širdies: arabinis jazminaitis, abrikosas,
kedras, apelsinmedžio žiedai
Bazinė: vanilė, tuberožė, gintaras,
muskusas

PURE ROYAL Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL MOTERIMS

PURE ROYAL SPECIAL EDITION

PURE ROYAL 313
Kvepalai moterims
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PURE ROYAL 806

PURE ROYAL 833

SU RYTIETIŠKA NATA

jausmingi ir romantiški

Charakteris:
drąsus, džiaugsmingas, pozityvus

Charakteris:
pudrinis, didingas, moteriškas

PURE ROYAL 146

SU VAISIŲ NATA

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, jazminas, vandens
natos
Širdies: rožė, tuberožė, kvapiosios
kanangos (ylang-ylang)
Bazinė: muskusas, santalas, kedras

Kvapų natos:
Galvos: persikas, apelsinas, sausmedis
Širdies: tuberožė, jazminas, vilkdalgis
Bazinė: santalas, kedras, vanilė, muskusas

Charakteris:
kupinas saldumo, paslaptingas

PURE ROYAL 281
170281 |

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

PURE ROYAL 322
170322 |

Charakteris:
mielas, aistringas
Kvapų natos:
Galvos: cidonija, greipfrutas
Širdies: jazminas, hiacintas
Bazinė: baltasis muskusas, kedras

PURE ROYAL 708
170708 |

Charakteris:
harmoningas, sultingas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, ličiai, persikas
Širdies: jazminas, bijūnas, apelsinmedžio
žiedai
Bazinė: medžio natos, samanos, muskusas

PURE ROYAL 711
170711 |

Charakteris:
brandus, subalansuotas, draugiškas
Kvapų natos:
Galvos: obuolys, mandarinas, gvazdikas,
apelsinas
Širdies: rožė, jazminas, apelsinmedžio
žiedai
Bazinė: pačiulis, vanilė, muskusas, santalas

PURE ROYAL 800
170800 |

Charakteris:
moteriškas, džiaugsmingas, saulėtas, pilnas
teigiamos energijos
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, greipfrutas, juodieji
serbentai
Serca: jazminas, tuberožė, kvapiosios
kanangos (ylang-ylang)
Bazy: rožė, santalas, muskusas
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170806 |

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 817
170817 |

Charakteris:
džiaugsmingas, subtilus, pilnas spindesio
Kvapų natos:
Galvos: avietė, citrina
Širdies: rožė, Neroli aliejus
Bazinė: muskusas, vanilė, pačiulis

170833 |

170835 |

Kvapų natos:
Galvos: frezija, obuolys, Jamaikos pipirai
Širdies: našlaitė, kinrožė, rožė, alyvos
Bazinė: gauruotasis švitrūnas, santalas,
kedras, zomša

Charakteris:
saldus, bet plėšrus, provokuojantis

PURE ROYAL 147

PURE ROYAL 835

Kvapų natos:
Galvos: obuolys, kriaušė, bergamotė,
citrina, persikas
Širdies: pakalnutė, jazminas, rožė, vilkdalgis
Bazinė: kedras, pačiulis, vanilė, ambra,
muskusas

PURE ROYAL 836
170836 |

Charakteris:
atpažįstamas, malonus, optimistiškas
Kvapų natos:
Galvos: kriaušė, obuolys, bergamotė,
pakalnutė, avietė
Širdies: bijūnas, rožė, magnolija, frezija
Bazinė: santalas, muskusas, pačiulis,
gintaras

PURE ROYAL 818

SU ALDEHIDŲ NATA

Charakteris:
džiaugsmingas, gaivus, viliojantis

PURE ROYAL 826

170818 |

Kvapų natos:
Galvos: raudonosios uogos, mandarinas,
citrina, kriaušė
Širdies: gardenija, jazminas, pakalnutė,
Neroli aliejus
Bazinė: vanilė, pačiulis, muskusas,
benzoinė derva

PURE ROYAL 827
170827 |

Charakteris:
džiaugsmingas, pilnas energijos, saulėtas
Kvapų natos:
Galvos: persikas, citrina, obels žiedas,
sultinga kriaušė, našlaičių lapai
Širdies: jazminas, frezija, kinrožė, žalieji
lapai
Bazinė: muskusas, kedras, santalas

170146 |

170826 |

Charakteris:
klasikinis, gaivus
Kvapų natos:
Galvos: aldehidai, bergamotė, našlaitės
Širdies: pakalnutė, jazminas, kvapiosios
kanangos (ylang-ylang)
Bazinė: gvazdikas, vilkdalgis, muskusas

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: pačiulis, ambra

PURE ROYAL 352
170352 |

Charakteris:
aksominis, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos: apelsinmedžio žiedai
Širdies: jazminas
Bazinė: pačiulis, medus

PURE ROYAL 355
170355 |

Charakteris:
aistringas, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos: citrusinių vaisių natos
Širdies: jazminų arbata, lelija
Bazinė: santalas, kedras, vanilė

PURE ROYAL
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL MOTERIMS

PURE ROYAL MOTERIMS

GĖLIŲ
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jausmingi ir romantiški

170365 |

PURE ROYAL 141
170141 |

Charakteris:
krištolinio tyrumo, romantiškas
Kvapų natos:
Galvos: japoniškas citrinmedis, granatai,
ledo akordai
Širdies: lotosas, magnolija, bijūnas
Bazinė: ambra, muskusas, raudonmedis

PURE ROYAL 707
170707 |

Charakteris:
pilnas energijos, žadinantis vasaros
prisiminimus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, citrina, apelsinas,
mandarinas, lapinės natos
Širdies: pakalnutė, jazminas, vandens natos
Bazinė: pačiulis, persikas, ambra

700,00 EUR / 1 l

SU MANDARINO NATA

Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, bergamotė
Širdies: rožė, narcizas, jazminas, snaputis,
pačiulis
Bazinė: santalas, vanilė, baltasis muskusas,
tongapupės

PURE ROYAL 801

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, žalioji citrina, obels
žiedas, sultinga kriaušė
Širdies: jazminas, rožė, juodieji pipirai
Bazinė: muskusas, santalas, heliotropas

PURE ROYAL 710
170710 |

Charakteris:
viliojantis, nekonformistinis
Kvapų natos:
Galvos: jazminas, osmantas, rožė
Širdies: tuberožė, narcizas
Bazinė: gintaras, kedras

PURE ROYAL 713
170713 |

Charakteris:
rožinis, apibrėžtas, elegantiškas

PURE ROYAL 298
kupinas energijos, gaivus

Charakteris:
kontrastingas, elegantiškas, klasikinis

170810 |

35,00 EUR

Charakteris:
klasikinis, su barokinės prabangos natomis

PURE ROYAL 715

PURE ROYAL 810
Charakteris:
subtilus, švelnus, moteriškas, mielas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, mandarinas, juodieji
serbentai
Širdies: rožinis bijūnas, rožė, pakalnutė,
persikas, abrikosas
Bazinė: muskusas, gintaras, pačiulis,
ąžuolo samanos

170714 |

Charakteris:
gaivus, mielas, atviras

SU CITRUSINE NATA

Kvapų natos:
Galvos: citrusiniai vaisiai, bijūnas
Širdies: rožė, osmantas
Bazinė: pačiulis, santalas

PURE ROYAL 714

gaivūs ir žadinantys

Kvapų natos:
Galvos: šafranas
Širdies: rožė, jazminas, bijūnas
Bazinė: medžio natos, muskusas, ambra

170298 |

Kvepalai
PURE ROYAL

PURE ROYAL 365

CITRUSINIAI

170715 |

Kvapų natos:
Galvos: geltonas mandarinas, žalioji
kriaušė, rožiniai pipirai, juodieji serbentai,
persikas, obuolys
Širdies: arabinis jazminaitis, apelsinmedis,
pakalnutė, rožė, serentis
Bazinė: pačiulis, baltas muskusas, kedras,
sausa mediena, vanilė, kašmyras

170801 |

Charakteris:
gaivus, romantiškas, jausmingas, kupinas
elegancijos
Kvapų natos:
Galvos: citrusinis kokteilis, rožinės uogos,
kriaušė, žalumos natos
Širdies: rožė, magnolija, jazminas
Bazinė: pačiulis, vanilė, tongapupės,
santalas

SU CITRINOS NATA
PURE ROYAL 712
170712 |

Charakteris:
energingas, šviesus, šiltas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, citrina, raudonosios
uogos, klementinas, obels žiedas
Širdies: kardamonas, jazminas
Bazinė: santalas, kedras, muskusas

PURE ROYAL 828
170828 |

Charakteris:
prabangus, pilnas saldumo
Kvapų natos:
Galvos: citrina, avietė,
migdolai, juodieji serbentai
Širdies: rožė, apelsinmedžio žiedai,
jazminas
Bazinė: vanilė, pačiulis, ambra, muskusas

PURE ROYAL 777

SU GĖLIŲ NATA

Charakteris:
elegantiškas, sutonuotas, vintažinis

PURE ROYAL 709

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, persikas, slyva, juodieji
serbentai, lelija, kriaušė
Širdies: mimoza, rožė, jazminas,
heliotropas, pakalnutė, kokosas
Bazinė: vanilė, santalas, tongapupės,
muskusas, karamėlė

Charakteris:
gaivinantis, permatomas, nepriklausomas

170777 |

170709 |

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, citrina, Neroli aliejus,
serentis
Širdies: našlaitė, jazminas, ciklamenas
Bazinė: juodas gintaras, muskusas,
vetiveris, kedras

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, santalas, pačiulis,
tongapupės, vanilė

PURE ROYAL 809
170809 |

Charakteris:
sudėtingas, rafinuotas, elegantiškas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, imbieras, vandens
natos
Širdies: smilkalai, rožė, pačiulis
Bazinė: muskusas, vanilė, vetiveris

PURE ROYAL 820
170820 |

Charakteris:
jausmingas, provokuojantis, magnetinis
Kvapų natos:
Galvos: apelsinmedžio žiedai, persikas
Širdies: kvapiosios kanangos (ylang-ylang),
rožė
Bazinė: santalas, ambra, vanilė, muskusas

PURE ROYAL 834
170834 |

Charakteris:
šiltas, kreminis, jaukus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, pakalnutė
Širdies: rožė, kokosas, lelija
Bazinė: benzoinė derva, gintaras, mediena,
vanilė, santalas

PURE ROYAL MOTERIMS

PURE ROYAL MOTERIMS

SU MEDŽIO NATA

SU VANDENS NATA

50 ml | Koncentracija: 20%

194

GĖLIŲ
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PURE ROYAL 286
170286 |

Charakteris:
seksualus, rafinuotas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė
Širdies: rožė, pačiulis
Bazinė: ambra, apelsinas

RYTIETIŠKI
stiprūs ir nesutramdomi

SU MEDŽIO NATA
PURE ROYAL 142
170142 |

Charakteris:
provokuojantis, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos: gervuogė, mandarinų lapai
Širdies: rožė, tuberožė, apelsinmedžio
žiedai
Bazinė: santalas, tongapupės, vanilė

PURE ROYAL 162
170162 |

Charakteris:
klasikinis, lengvai saldus
Kvapų natos:
Galvos: gėlių medus
Širdies: rožė, vanilė
Bazinė: muskusas, pačiulis

PURE ROYAL 359
170359 |

Charakteris:
patrauklus, intensyvus
Kvapų natos:
Galvos: jazminas, heliotropas
Širdies: vilkdalgio šaknys, kašmyro medis
Bazinė: ambra, vanilė

SU PRIESKONIŲ NATA
PURE ROYAL 366
170366 |

ŠIPRINIAI
viliojantys ir gundantys

Charakteris:
maištingas, miesto, seksualus, aštrus

SU VAISIŲ NATA

Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai, apelsinmedžio
žiedai, kriaušė
Širdies: kava, jazminas
Bazinė: vanilė, pačiulis, kedras

PURE ROYAL 362

MEDŽIO

170362 |

Charakteris:
kaustantis, viliojantis
Kvapų natos:
Galvos: juodųjų serbentų lapai
Širdies: rožė, frezija
Bazinė: pačiulis, vanilė, ambroksanas,
medžio natos

rafinuoti ir stilingi

PURE ROYAL 804

SU VAISIŲ NATA

Charakteris:
drąsus, modernus, kupinas elegancijos

PURE ROYAL 358

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, juodieji serbentai,
bambuko lapai
Širdies: rožė, bijūnas, apelsinmedžio žiedai
Bazinė: pačiulis, pralinė saldainiai,
muskusas

170358 |

Charakteris:
ypač moteriškas, žavus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, juodieji serbentai
Širdies: jazminas, pakalnutė
Bazinė: kedras, santalas, tongapupės,
vanilė

SU GĖLIŲ NATA
PURE ROYAL 825
170825 |

Charakteris:
elegantiškas, neakivaizdus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, levanda, kietis
Širdies: kėnių balzamas, jazminas, kedras
Bazinė: ąžuolo samanos, muskusas, vanilė

170804 |

PURE ROYAL 811
170811 |

Charakteris:
gaivus, išdykęs, nevaržomas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, kriaušė, avietė
Širdies: jazminas, apelsinmedžio žiedai,
rožė
Bazinė: gintaras, pačiulis, 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: pačiulis, muskusas, vanilė

PURE ROYAL 803
170803 |

Charakteris:
jausmingas, viliokliškas, skandalingas
Kvapų natos:
Galvos: apelsinas, medus, laukinis persikas
Širdies: gardenija, apelsinmedžio žiedai,
vilkdalgis
Bazinė: pačiulis, vanilė, gintaras

PURE ROYAL 819
170819 |

Charakteris:
rafinuotas, naujoviškas, elegantiškas
Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai, bergamotė, slyvų
žiedai
Širdies: turkiška rožė, laukinis jazminas,
pačiulis
Bazinė: oda, ambra, ąžuolo sąmanos,
santalas, tongapupės, vanilė

PURE ROYAL 829
170829 |

Charakteris:
puošnus, suteikiantis pasitikėjimo savimi
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, citrina, nektarinas
Širdies: pipirai, frezija, bijūnas
Bazinė: karamelė, muskusas, vanilė,
santalas

PURE ROYAL
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL MOTERIMS

PURE ROYAL MOTERIMS

SU VAISIŲ NATA
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SU PRIESKONIŲ NATA

PURE ROYAL 326

PURE ROYAL 837

viliojantys ir gundantys

PURE ROYAL 199

Charakteris:
viliojantis, aistringas

Charakteris:
įžūlus, nekasdieniškas, stebinantis

SU VAISIŲ NATA

Charakteris:
turtingas, sudėtinis

PURE ROYAL 169

Kvapų natos:
Galvos: itališkas mandarinas, pipirmėtė
Širdies: cinamonas, turkiška rožė,
kardamonas
Bazinė: odos natos

Kvapų natos:
Galvos: beržo lapai
Širdies: kardamonas, afrikinės žibuoklės
Bazinė: medžio natos, muskusas

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, juodieji pipirai, baltieji
pipirai
Širdies: kedras, šalavijas
Bazinė: tongapupės, gintaro medis, kakava

170169 |

Charakteris:
atpalaiduojantis, pikantiškas
Kvapų natos:
Galvos: Sicilijos mandarinas
Širdies: rozmarinas, juodoji dalbergija,
Sičuano pipiraii
Bazinė: smilkalai, ąžuolo samanos

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, santalas, tongapupės,
pačiulis, vanilė, gintaras, samanos

PURE ROYAL 830
170830 |

Charakteris:
stiprus, savimi pasitikinčiam vyrui
Kvapų natos:
Galvos: žalieji obuoliai, mandarinas
Širdies: apelsinmedžio žiedai, levanda,
morkų sėklos, romo akordas, muskato
riešutas
Bazinė: oda, vanilė, tongapupės, kedras

170199 |

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

PURE ROYAL 832
170832 |

Charakteris:
nepaisantis kompromisų, tiesmukas
Kvapų natos:
Galvos: juodieji pipirai, levanda
Širdies: vilkdalgis, prieskoniniai gvazdikai,
cinamonas
Bazinė: juodoji vanilė, pačiulis

SU MEDŽIO NATA
PURE ROYAL 301
170301 |

170326 |

PURE ROYAL 335
170335 |

Charakteris:
raiškus, šiuolaikiškas
Kvapų natos:
Galvos: juodoji dalbergija, kardamonas,
pipirai
Širdies: vetiveris, ūdas
Bazinė: vanilė, ambra

PURE ROYAL 812
170812 |

Charakteris:
tvirtas, modernus, rafinuotas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, juodieji pipirai,
muskato riešutai
Širdies: monoi aliejus, čiobreliai, levanda
Bazinė: kedras, pačiulis, muskusas

PURE ROYAL 821
170821 |

Charakteris:
energingas, charizmatiškas, viliojantis
Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, slyva, plūduriuojanti
mediena
Širdies: lazdyno riešutas, kedras, baltasis
medus
Bazinė: pačiulis, samanos, sausa mediena

Charakteris:
energingas, stiprus

PURE ROYAL 822

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, citrina
Širdies: kedras, kalendra
Bazinė: ambra, gauruotasis švitrūnas

Charakteris:
drąsus, daugiamatis, pavergiantis

170837 |

SU AMBROS NATA
PURE ROYAL 823
170823 |

Charakteris:
dekadentiškas, prabangus, kontroversiškas
Kvapų natos:
Galvos: laukinė levanda, muskatinis
šalavijas
Širdies: vanilės žiedai, vilkdalgis, migdolai
Bazinė: kašmyro muskusas, tongapupės,
oda, ambra

SU GURMANIŠKA NATA
PURE ROYAL 839
170839 |

Charakteris:
jausmingas, esencinis, pilnas meilės
Kvapų natos:
Galvos: kardamonas, rožiniai pipirai, mėta,
šalavijas
Širdies: našlaitė, lapai, apelsinmedžio
žiedai, levanda, ananasas
Bazinė: vanilė, kedras, gintaras, gvajako
medis

170822 |

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, smilkalai, pipirai
Širdies: vandens natos, levanda, slyva
Bazinė: kedras, santalas, vetiveris, gintaras

PURE ROYAL
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL VYRAMS

PURE ROYAL VYRAMS

ŠIPRINIAI
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SU VAISIŲ NATA

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

PURE ROYAL 824
170824 |

Charakteris:
gaivus, laisvas, permatomas
Kvapų natos:
Galvos: žaliosios citrinos odelė, žaliasis
mandarinas
Širdies: greipfruto žiedas, cukruotas
imbieras, geltonasis mandarinas
Bazinė: vetiveris, baltasis muskusas,
gintaro mediena

SU PAČIULIO NATA
PURE ROYAL 160
170160 |

35,00 EUR
700,00 EUR / 1 l

200

Charakteris:
nesutramdytas, stiprus

170195 |

50 ml | Koncentracija: 20%

170327 |

rafinuoti ir stilingi

PURE ROYAL 195

Kvepalai
PURE ROYAL

PURE ROYAL 327

Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, rožiniai pipirai
Širdies: muskato riešutas, imbieras,
jazminas
Bazinė: vetiveris, pačiulis, gauruotasis
švitrūnas

SU PAPARČIO NATA

PURE ROYAL 334

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, greipfrutas, švitrūnas,
pipirai, rozmarinas
Širdies: pačiulis, imbieras, levanda, kedras,
snaputis
Bazinė: benzoinė derva, vetiveris, gintaras,
muskusas, sausa mediena

Kvapų natos:
Galvos: žalieji obuoliai, mėta, mandarinas
Širdies: imbieras, šalavijas, papartis
Bazinė: ąžuolo samanos, muskusas,
santalas

170334 |

Charakteris:
gaivinantis, truputį pikantiškas
Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, apelsinas
Širdies: pelargonijų lapai, juodieji pipirai,
rožiniai pipirai
Bazinė: kedras, vetiveris, pačiulis

SU VETIVERIO NATA
PURE ROYAL 151
170151 |

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

Kvapų natos:
Galvos: pomidoro lapai, vandens gėlės,
juodieji serbentai
Širdies: juodieji pipirai, rožė
Bazinė: pačiulis

Charakteris:
galantiškas, harmoningas

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

170849 |

Charakteris:
klasikinis, šviesus

PURE ROYAL 152

170198 |

PURE ROYAL 849

viliojantys ir klasikiniai

Charakteris:
švelnus, stebinantis

PURE ROYAL 198

FOUGERE

170152 |

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė
Širdies: pipirai, smilkalai, oda, tabakas
Bazinė: kedras

SU ŠIPRINE NATA
PURE ROYAL 838
170838 |

Charakteris:
valdingas, išraiškingas, bekompromisis
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, Neroli aliejus
Širdies: apelsinmedžio žiedai, kedras
Bazinė: oda, baltas muskusas, gintaras,
ambra, medžio natos

PURE ROYAL 332
170332 |

Charakteris:
lengvas, kupinas energijos

SU LEVANDOS NATA

CITRUSINIAI
gaivūs ir žadinantys

PURE ROYAL 300

SU RYTIETIŠKA NATA

Charakteris:
lengvas, dinamiškas

PURE ROYAL 840

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, citrina, greipfrutas
Širdies: imbieras, levanda
Bazinė: Atlaso kedras

Charakteris:
patrauklus, šviesus, sudėtinis

170300 |

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

170840 |

Kvapų natos:
Galvos: imbieras, mandarinas, citrina,
bazilikas, bergamotė, našlaičių lapai
Širdies: apelsinmedžio žiedai, pipirai,
tabako lapas, greipfruto žiedas
Bazinė: gintaras, pačiulis, ąžuolo samanos,
vetiveris, santalas, oda

PURE ROYAL 831
170831 |

Charakteris:
permatomas, gaivus, švelnus
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, mandarinas, žalumos
natos
Širdies: levanda, rabarbaras, obels žiedas
Bazinė: santalas, ąžuolo samanos, kedras,
muskusas

PURE ROYAL VYRAMS

PURE ROYAL VYRAMS

MEDŽIO

201

PURE ROYAL 15 ML

MOTERIMS
PURE ROYAL 171 | 170171.02 |
PURE ROYAL 313 | 170313.02 |
PURE ROYAL 317 | 170317.02 |
PURE ROYAL 352 | 170352.02 |
PURE ROYAL 362 | 170362.02 |
PURE ROYAL 366 | 170366.02 |
PURE ROYAL 803 | 170803.02 |
PURE ROYAL 809 | 170809.02 |

VYRAMS
PURE ROYAL 199 | 170199.02 |
PURE ROYAL 823 | 170823.02 |

UNISEX
PURE ROYAL 900 | 170900.02 |
PURE ROYAL 910 | 170910.02 |
PURE ROYAL 913 | 170913.02 |
PURE ROYAL 993 | 170993.02 |
PURE ROYAL 995 | 170995.02 |

15 ml | Koncentracija: 20%

18,63 EUR
1242,24 EUR / 1 l
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PURE ROYAL

PURE ROYAL
Kvepalai
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REFILLABLE PERFUME ATOMISER
Jūsų mylimiausi kvepalai visados su Jumis,
net tolimiausioje kelionėje. Patogu ir klasiška.
Išsukamas purškiklis su stikliniu flakonėliu
užtikrina saugų transportavimą.

Kvapusis
RANKŲ                                                       
PURŠKIKLIS

10 ml

14,29 EUR
ECRU | 920138 |
JUODAS | 920136 |
ŽALIAS | 920137 |

NAUJIENA

PERFUMED HAND SPRAY
Maloniai kvepiantys delnai dabar
ranka pasiekiami. Mėgaukitės ilgai
išliekančiu kvapu ir antibakterinėmis
bei puoselėjančiomis Pure Royal
rankų purškiklio savybėmis
- nepalieka lipnumo jausmo.
Drėkinamosios medžiagos suteiks
nuostabią išvaizdą ir gaivumo pojūtį.

15 ml

19,07 EUR
1271,22 EUR / 1 l

PURE ROYAL 199 (527199)
PURE ROYAL 366 (527366)
PURE ROYAL 809 (527809)
PURE ROYAL 900 (527900)
PURE ROYAL 910 (527910)

PURE ROYAL PURŠKIKLIS

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS
204

Daugkartinis
kvepalų
PURŠKIKLIS

PURE ROYAL 366 | 522366 |
PURE ROYAL 809 | 522809 |

SOLID PERFUME STICK
Pieštukiniai kvepalai lengvai tilps į
delninukę ar kostiumo kišenę. Jie
leis Jums pasijusti ypatingiems visur
ir visada. Dėl augalinių, saldžiųjų
migdolų ir ricinos aliejų oda tampa
švelni ir šilko glotnumo.
▪

praktiška ir patogi forma

▪

malonus naudojimas

▪

idealiai tinka kasdienai ir
ypatingoms progoms

▪

įkvėpti PURE ROYAL kvepalų

5g

16,43 EUR
328,60 EUR / 100 g

VYRAMS
PURE ROYAL 199 | 522199 |

UNISEX
PURE ROYAL 900 | 522900 |
PURE ROYAL 910 | 522910 |
PURE ROYAL 913 | 522913 |

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE ROYAL PIEŠTUKINIAI KVEPALAI
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PIEŠTUKINIAI
Kvepalai

MOTERIMS
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Kvapusis kūno
PURŠKIKLIS

PERFUMED
ANTIPERSPIRANT STICK

PERFUMED BODY SPRAY

Veiksmingai apsaugo nuo pernelyg
didelio prakaitavimo, puikiai
neutralizuoja nemalonų kvapą ir
užtikrina ilgalaikį gaivos pojūtį.
▪

garantuoja komfortą kiekvienoje
situacijoje

▪

švelnus jautriai pažastų odai

▪

nuostabių PURE ROYAL kvepalų
kvapo

Palieka ant odos patrauklų kvapą,
kuris išlieka ilgą laiką. Tai puiki
kvepalų ar jų aromatą sustiprinančių
kosmetikos priemonių alternatyva.
▪

kvepia gražiausiomis PURE
ROYAL kompozicijomis

150 ml

16,23 EUR
108,20 EUR / 1 l

75 g |

30,00 EUR
40,00 EUR / 100 g

KVAPAI MOTERIMS:
366 (526366)
| 809 (526809)

KVAPAI MOTERIMS:
362 (523362)
| 366 (523366)
809 (523809)
| 827 (523827)

KVAPAS VYRAMS:
199 (526199)

KVAPAI VYRAMS:
199 (523199)
| 335 (523335)
823 (523823)

KVAPAI UNISEX:
900 (526900)
| 910 (526910)
913 (526913)

KVAPAI UNISEX:
900 (523900)
| 905 (523905)
910 (523910)
| 913 (523913)

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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Kvapusis pieštukinis
ANTIPERSPIRANTAS
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PERFUMED SHOWER GEL
Kruopščiai nuprausia kūną bei padengia jį švelnia
mėgstamų kvepalų migla.
▪

lepina pojūčius šilkine tekstūra

▪

sudėtyje yra drėkinančiu ir regeneruojančiu
poveikiu pasižyminčio pantenolio

300 ml

13,60 EUR
45,33EUR / 1 l

Kvapusis MUILAS
PERFUMED SOAP BAR
Puikiai nuprausia odą, o dėl savo turtingos formulės taip pat
ją drėkina, riebina ir maitina. Suminkština suragėjusį epidermio
sluoksnį ir palieka švelnią apsauginę plėvelę.
▪

sudėtyje yra glicerino, argano ir avokadų aliejų, o taip pat
mangų ir taukmedžių sviesto

▪

su anglimi, pasižyminčia antibakterinėmis ir
priešuždegiminėmis savybėmis

▪

nuostabaus PURE ROYAL 900 kvepalų kvapo

KVAPAI MOTERIMS:
171 (507171)
366 (507366)
809 (507809)

KVAPAI VYRAMS:
199 (507199)
815 (507815)
823 (507823)

Kvapusis KŪNO
BALZAMAS
PERFUMED BODY BALM
Aksominis balzamas apgaubia kūną nuostabiausių kvepalų
skraiste. Sudėtyje yra drėkinančių ir aktyviai atnaujinančių
elementų.

100 g | 524900 |

10,42 EUR

▪

su E ir B5 vitaminais bei alantoinu

104,19 EUR / 1 kg

300 ml

14,64 EUR
48,81 EUR / 1 l

HARMONINGAI
DERANTYS KVAPAI

Kiekviena šios serijos kosmetikos priemonė turi unikalų kvapą, kuris
harmoningai dera su populiariausiais PURE ir PURE ROYAL kvepalais. Tarp
jų tikrai rasite savo mėgstamiausią.

KVAPAI UNISEX:
900 (507900)
910 (507910)
913 (507913)

KVAPAI MOTERIMS:
366 (506366)
809 (506809)

KVAPAS UNISEX:
900 (506900)

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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Kvapusis PRAUSIMOSI
GELIS
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FOAMING SHOWER GEL
Tikra puota pojūčiams ir raminančio
atsipalaidavimo akimirka su
aksomine, kremine tekstūra.
▪

puikiai pasiskirsto ant
kūno, suteikia švelnaus,
atpalaiduojančio masažo pojūtį

▪

efektyviai valo odą, o dėl
sudėtyje esančio glicerino
akimirksniu ją drėkina

200 ml

18,29 EUR
91,46 EUR / 1 l

KVAPAS MOTERIMS:
366 (530366)
UNISEX KVAPAI:
900 (530900)
910 (530910)

PURE ROYAL
KVEPALŲ KVAPAS

NAUJIENA

Kerintys Pure Royal kvepalų aromatai paverčia vonios kambarį tikra ramybės
bei atsipalaidavimo oaze.

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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Prausimosi
gelis
PUTOS

213

Išbandykite arba pasiimkite su savimi į kelionę.

Kvapusis
KŪNO
BALZAMAS

50 ml

KVAPUSIS
PRAUSIMOSI GELIS
50 ml

4,50 EUR
90,00 EUR / 1 l

PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

KVAPUSIS
KŪNO BALZAMAS
50 ml

4,90 EUR
98,00 EUR / 1 l

KVAPAS UNISEX:
900 (507900.02)

KVAPAS MOTERIMS:
366 (506366.02)

KVAPAS UNISEX:
900 (506900.02)

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE ROYAL KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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Kvapusis
PRAUSIMOSI
GELIS

MINI
PRODUKTAI
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HOME PERFUME
Purškiami patalpų kvepalai užpildo
patalpas žaviu aromatu. Nuostabiausi
PURE ROYAL kvapai ramina pojūčius,
intriguoja ir stebina, o unikali formulė
garantuoja, kad kvapas labai ilgai
tvyro ore.
▪

purkšti tiek, kiek reikia,
priklausomai nuo kambario
dydžio

▪

purkštuvą reikia įsigyti atskirai,
jis nepridedamas prie produkto
1

250 ml

3

5

4

36,74 EUR
146,96 EUR / 1 l

1

PURE ROYAL VYRAMS 199
720199 |

Persikelkite į ryškių gėlių pilną miško laukymę ar egzotišką vietą žemėje su
nuostabiai kvepiančiais patalpų kvepalais. Nepaprastai aromatinės natos ilgai
išlieka ore, apgaubiant kiekvieną kambarį kvapnia aura.

216

2

2

PURE ROYAL MOTERIMS 366
720366 |

3

PURE ROYAL MOTERIMS 809
720809 |

4

PURE ROYAL UNISEX 900
720900 |

5

PURE ROYAL UNISEX 910
720910 |

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

Purškiami
PATALPŲ
KVEPALAI
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PURE ROYAL HOME

KVAPIOJI
DULKSNA
patalynei
PILLOW MIST
Padovanokite sau aukščiausios
kokybės poilsį ir geresnį miegą su
kvapiąja dulksna patalynei iš PURE
ROYAL linijos.
▪

raminančios ir jaukios
kompozicijos maloniai apgaubia
pojūčius, atpalaiduoja ir
palengvina užmigimą.

100 ml

19,10 EUR
190,99EUR / 1 l

FRESH FEELING | 714001
Žaliosios galbaninės ferulos, šviežių
mėtų ekstraktų, romantiškos rožės
ir bergamočių natų derinys, kuris
ramina nervus.

CALM MOMENTS | 714002
Raminančių levandų ir kinų
medicinoje naudojamo santalo
derinys su šviežia citrina ir snapučiu.

COZY NIGHT | 714003

AMAZING SLEEP | 714005

Cinamono, kardamono, kuris
apgaubia pojūčius, ir baltojo muskuso
natų derinys su tauriojo santalo ir
levandų akordais.

Žolelių natų derinys - levanda,
rozmarinas ir šalavijas - apipintas
maloniu saldžios vanilės kvapu.

Oro GAIVIKLIS

Oro GAIVIKLIS spintoms

AIR FRESHENER

WARDROBE FRAGRANCE

Originali kvapų kompozicija kvepia taip nuostabiai, kaip ir
Jūsų mėgstamiausi PURE ROYAL kolekcijų kvepalai. Pamažu
skleidžia nuostabų, išraiškingą kvapą.

Unikali kvapų kompozicija Jūsų garderobe, miegamajame ir
biure.

PLEASANT EVENING | 714004

▪

su patogia, elastine juostele pakabinti

Gėlių natų derinys - gundančios
rožės ir raminantis jazminas pagyvintas žaliais, sultingais vaisiais.

▪

puikiai tinka įvairiems interjerams, pvz., namams,
biurui ar automobiliui

9,5 g, 10,5 g

8,60 EUR

▪

palaipsniui skleidžia kvapą

14,2 g, 15,2 g

8,60 EUR
60,58 EUR / 100 g
56,60 EUR / 100 g

KVAPAI MOTERIMS:
708052 | PURE ROYAL 809 |
708085 | PURE ROYAL 366 |

KVAPAI MOTERIMS:
708037 | PURE ROYAL 366 |
708043 | PURE ROYAL 809 |

KVAPAS VYRAMS:

KVAPAI VYRAMS:
708038 | PURE ROYAL 335 |
708045 | PURE ROYAL 823 |

708053 | PURE ROYAL 823 |
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KVAPAI UNISEX:
708054 | PURE ROYAL 900 |
708089 | PURE ROYAL 910 |
708090 | PURE ROYAL 913 |

KVAPAS UNISEX:
708055 | PURE ROYAL 900 |

PURE ROYAL HOME

90,55 EUR / 100 g
81,93 EUR / 100 g
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1

2

Tuo pačiu metu užpildo patalpą
nuostabiu kvapu, pakelia Jūsų
nuotaiką ir pagerina organizmo
būklę.
▪

sudėtyje yra natūralių eterinių
aliejų

▪

turi teigiamą poveikį sveikatai

▪

rankų darbo

▪

augalinio vaško pagrindu

▪

su medvilnine dagtimi

▪

didelis kvapų pasirinkimas

PERFECT SATISFACTION | 719831
kedras, pušis, vetiveris
medžio, gaivus
pažadina pojūčius

1
3

TOBACCO RELIEF | 719832

BREATHE EASY | 719833
eukaliptas, mėta
intensyviai gaivinantis
padeda išvalyti kvėpavimo takus

170 g

2

5

POSITIVE ENERGY | 719834
5

pušis, rozmarinas
medžio-žolelių
skatina veikti

310,56 EUR / 1 kg

6

RELAXING EVENING | 719835

LAIKAS

25 VAL.

ATHERA
OM

NDMADE
HA

eteriniai aliejai
kvapas

3

aromaterapinės savybės

Ekologiškos sojų žvakės:

DRAUGIŠKAS
ŽMONĖMS IR GAMTAI
NEKENKIA APLINKAI,
PADEDA JUMS

6

PURE ROYAL HOME ECO žvakės yra sukurtos atsižvelgiant į Eco
Friendly filosofiją. Jos ne tik nekenkia aplinkai, bet ir padeda Jums
išlaisvindamos naudingas eterinių aliejų savybes.

IŠSKIRTINIS
SOJŲ VAŠKAS

▪

yra biologiškai skaidžios

▪

nėra dūmų ir neišskiria kenksmingų junginių

▪

dagtis be cinko ir švino

▪

dega iki galo

▪

yra bekvapis, todėl galite aiškiai užuosti eterinius aliejus, esančius žvakėje

▪

dega žemoje temperatūroje, todėl nenusideginsite

▪

galima lengvai nuplauti nuo bet kokio paviršiaus

PURE ROYAL HOME ECO

DEGIM

O

AR

apelsinas, gvazdikas, cinamonas
saldžiai-pikantiškas
atpalaiduoja

G R AV I R U OT Ė A N T S T I K LO
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4

citrinžolė, apelsinas, rozmarinas
citrusinis, permatomas
sumažina cigarečių dūmų kvapą
4

52,80 EUR

MAKE ME HAPPY | 719830
apelsinas, levanda, pačiulis
gėlių-citrusinis
gerina savijautą

SOY CANDLE

PY

PURE ROYAL HOME ECO

Sojų ŽVAKĖ
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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

37,58 EUR
375,78 EUR / 100 ml

KVAPAI MOTERIMS:
718362 | PURE ROYAL 362
718366 | PURE ROYAL 366
718708 | PURE ROYAL 708
718809 | PURE ROYAL 809

|
|
|
|

KVAPAI VYRAMS:
718199 | PURE ROYAL 199 |
718335 | PURE ROYAL 335 |
KVAPAI UNISEX:
718900 | PURE ROYAL 900 |
718907 | PURE ROYAL 907 |
718910 | PURE ROYAL 910 |

IŠSKIRTINIS KVAPAS, STILINGAS DIZAINAS

Kvapioji žvakė HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE
Pasižymi įspūdingais kvapais ir aukščiausiu kokybės standartu. Uždarytos
elegantiškame stikliniame inde mūsų žvakės skoningai papuoš kiekvienus
namus, o unikalios kvapų kompozicijos suteiks Jūsų namams jausmingą nuotaiką.
Sudėtyje yra hidrorafinuoto parafino, kuris atitinka griežtus vokiškos RAL normos
reikalavimus.
▪

žvakės degimo laikas nuo 35 iki 40 valandų

▪

uždaryta elegantiškame stikliniame inde

▪

laikui nepavaldžių PURE ROYAL ir PURE ROYAL UNISEX kvepalų aromatų

150 g

28,88 EUR
192,55EUR / 1 kg
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KVAPAS MOTERIMS:
719809 | PURE ROYAL 809 |
KVAPAI UNISEX:
719900 | PURE ROYAL 900 |
719910 | PURE ROYAL 910 |
719913 | PURE ROYAL 913 |
KVAPAS MOTERIMS:
719814 | PURE ROYAL 366 |
Ar norėtumėte rytietiško aromato,
pagardinto rožiniais pipirais?
Jausminga žvakė PURE ROYAL 366
su nuostabia kompozicija puikiai
derės prie Jūsų stiliaus ir modernaus
interjero.

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

Patalpų kvepalai
HOME RITUAL
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PURE ROYAL HOME

KVAPUSIS
VAŠKAS
Home Ritual
HOME RITUAL WAX MELTS
1
Kvapusis vaškas HOME RITUAL
užpildo Jūsų namus nuostabiu kvapu.
Dėl unikalių kvapų kompozicijų
nenorėsite palikti savo namų.
Vaško gabaliukai yra pagaminti iš
aukščiausios kokybės eco-friendly
žaliavų ir yra naudingi ne tik Jūsų
šeimos nariams, bet ir aplinkai.

75 g

27,39 EUR

2

365,22 EUR / 1 kg

3
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LEMONGRASS
719840 |

2

WHITE SANDALWOOD
719841 |

3

PURE ROYAL 900
719845 |

4

PURE ROYAL 910
719846 |

4

PURE ROYAL HOME

1
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Pure
Tai antroji FM WORLD kvapų erdvė,
kuri Jus pasitinka subtiliais kvapais ir
galimybe persikelti į kitokį kvapnų pasaulį.
Jauskitės laisvai su kvapais, kuriuos taip seniai žinote
ir kurie Jums tokie brangūs. Išbandykite savo mėgstamą
kvapą unikaliuose produktuose…

PURE 427

PURE 449

SU ŠIPRINE NATA

SU MEDŽIO NATA

jausmingi ir romantiški

Charakteris:
džiaugsmingas, žavingas

Charakteris:
sudėtinis, patrauklus, kupinas elegancijos

PURE 485

PURE 414

SU VAISIŲ NATA

Kvapų natos:
Galvos: avietės, bergamotė
Širdies: rožė, vilkdalgis, našlaitės
Bazinė: pačiulis

Kvapų natos:
Galvos: citrina, mandarinas, kriaušė,
bergamotė, saldymedis, rabarbaras,
persikas, ananasas, kokosas,
slyva, greipfrutas, kardamonas
Širdies: arabinis jazminaitis, rožė,
pakalnutė, apelsinmedis, saulėtos natos,
našlaitė, pelargonija, vyno nuosėdos
Bazinė: vanilė, gurmaniškos natos, pačiulis,
muskusas, santalas, kedras, sausa mediena

Charakteris:
stebinantis, dviprasmis

Charakteris:
nepriklausomas, labai moteriškas

Kvapų natos:
Galvos: citrina, juodieji
serbentai, spanguolių lapai
Širdies: rožė, apelsinmedžio
žiedai, jazminas, persikas
Bazinė: pačiulis, kedras, gintaras, vanilė,
tongapupės, ąžuolo samanos, muskusas

Kvapų natos:
Galvos: kaktusas
Širdies: rožinė frezija, jazminas, rožė
Bazinė: kedras, medžio natos

PURE 10
100010 |

Charakteris:
šiltas, saldus

PURE 437

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, gebenės lapai,
čampako žiedai
Širdies: jazminas, afrikinė orchidėja, rožė
Bazinė: burnotis, gervuogė, muskusas

Charakteris:
viliojantis, pilnas saldumo

PURE 17
100017 |

100437 |

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, braškė, šviežios gėlės
Širdies: persikas, osmantas, avietiniai
sausainiai „macarons“
Bazinė: kakava, gintaras, vanilė

Charakteris:
skatinantis, malonus

PURE 438

Kvapų natos:
Galvos: melionas, persikas, obuolys
Širdies: frezija, lelija, mimoza, tuberožė,
jazminas
Bazinė: kedras, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), muskusas

Charakteris:
saldus, moteriškas, geidulingas

PURE 25
100025 |

Charakteris:
harmoningas, truputį įžūlus
Kvapų natos:
Galvos: žalieji obuoliai, vandens akcentai
Širdies: jazminas, frezija, vilkdalgis,
pasiflora
Bazinė: santalas, kedras, vanilė

PURE 180
100180 |

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
228

100427 |

100438 |

Kvapų natos:
Galvos: obels žiedas, nektarinas, kriaušė
Širdies: jazminas, bijūnas, heliotropas
Bazinė: rudasis cukrus, ladanas, vanilė,
muskusas

PURE 443

100449 |

PURE 486
100486 |

Charakteris:
saldus, mergaitiškas, gundantis

100485 |

PURE 493
100493 |

Charakteris:
viliojantis, meilus

Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai, avietė, bergamotė
Širdies: bijūnas, rožė, pakalnutė, vilkdalgis
Bazinė: santalas, pačiulis, kedras,
muskusas

Kvapų natos:
Galvos: avietė, juodieji serbentai, kriaušė,
apelsinas
Širdies: rožė, frezija
Bazinė: vanilė, muskusas, kašmyras,
pačiulis

PURE 499

PURE 706

100499 |

Charakteris:
pudrinis, kerintis
Kvapų natos:
Galvos: kriaušė, raudonieji vaisiai,
raudonas obuolys
Širdies: persikas, pakalnutė, kedras
Bazinė: vanilė, karamelė, muskusas

100706 |

Charakteris:
minkštas, pudrinis, romantiškas

PURE 700

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė,
našlaičių lapai, kalendra
Širdies: persikas, vandens
lelija, rožė, našlaitė, narcizas
Bazinė: vetiveris, kedras, santalas,
muskusas

Charakteris:
moteriškas, geidulingas

SU ŽALIĄJA NATA
PURE 01

100447 |

Kvapų natos:
Galvos: citrina, obuolys, našlaičių lapai
Širdies: bijūnas, pakalnutė
Bazinė: kedras, muskusas, gintaras

Charakteris:
išraiškingas, patrauklus, mielas

PURE 716

Kvapų natos:
Galvos: citrina, arbata, spanguolė
Širdies: jazminas, bijūnas, vandens lelija
Bazinė: medžio natos, pačiulis

100443 |

Charakteris:
elegantiškas, viliojantis, šiltas
Kvapų natos:
Galvos: apelsinas,
bergamotė, juodieji serbentai
Širdies: jazminas, apelsinmedžio
žiedai, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), pakalnutės
Bazinė: kedras, santalas, vanilė

PURE 447

Kvapų natos:
Galvos: egzotiniai vaisiai, raudonieji vaisiai,
bergamotė, geltonoji slyva, rausvos uogos
Širdies: pakalnutė, frezija,
rožė, jazminas, persikas
Bazinė: pačiulis, samanos, muskusas,
gintaro medis, santalas

100700 |

100716 |

Charakteris:
saldus, mielas, nerūpestingas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, citrina,
gervuogė, juodieji serbentai
Širdies: jazminas, magnolija, vandens natos
Bazinė: muskusas, kedras, santalas

100001 |

Charakteris:
vėsus ir šiltas tuo pačiu metu

PURE 81
100081 |

Charakteris:
ekscentriškas, tačiau subtilus
Kvapų natos:
Galvos: žalieji obuoliai, agurkas, magnolija
Širdies: pakalnutė, rožė, našlaitė
Bazinė: santalas, ambra

100414 |

PURE 445
100445 |

Charakteris:
džiaugsmingas, vibruojantis, sultingas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, bergamotė, nektarinas
Širdies: rožė, jazminas,
sausmedis, vandens lelija
Bazinė: santalas, pačiulis, kedras, vanilė,
muskusas

SU VANDENS NATA
PURE 07
100007 |

Charakteris:
subalansuotas, švelnus
Kvapų natos:
Galvos: ananasas, bijūnas, kvapieji žirneliai
Širdies: frezija, jazminas, lelija
Bazinė: santalas, kedras, muskusas

PURE
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

17,86 EUR
357,14EUR / 1 l

PURE 174
100174 |

Charakteris:
magiškas, kibirkščiuojantis
Kvapų natos:
Galvos: frezija, ličiai
Širdies: lelija, magnolija,
jazminas, imbieras, pipirai
Bazinė: gintaras, muskusas

PURE 488
100488 |

Charakteris:
lengvas, spinduliuojantis, elegantiškas
Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, bergamotė,
ličiai, vandens natos
Širdies: rožė, jazminas,
magnolija, gvazdikas
Bazinė: santalas, ambra, ąžuolo samanos,
kedras, muskusas

PURE 701
100701 |

Charakteris:
magnetinis, jutiminis
Kvapų natos:
Galvos: ananasas, rabarbaras, obuolys
Širdies: jazminas, pakalnutė, frezija
Bazinė: muskusas, persikas

PURE MOTERIMS

PURE MOTERIMS

GĖLIŲ
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PURE 97

PURE 444

jausmingi ir romantiški

Charakteris:
prabangus, aksominis

Charakteris:
viliojantis, stebinantis, šiltas

SU CITRUSINE NATA

Kvapų natos:
Galvos: frezija, pakalnutė, rožė
Širdies: lelija, gardenija, palmė, narcizas
Bazinė: juodieji serbentai, muskusas,
ąžuolo samanos

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė,
kriaušė, saldus apelsinas
Širdies: rožė, vilkdalgis, našlaitės,
kvapiosios kanangos (ylang-ylang)
Bazinė: vanilė, muskusas, pačiulis, kava

PURE 491
100491 |

Charakteris:
mielas, nerūpestingas
Kvapų natos:
Galvos: kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), citrina, jūros brizas
Širdies: jazminas, rožė, apelsinmedžio
žiedai
Bazinė: slyva, kašmeranas, muskusas

PURE 702
100702 |

Charakteris:
išraiškingas, kupinas aistros
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas,
bergamotė, vandens natos
Širdies: jazminas, pelargonija, pakalnutė
Bazinė: muskusas, gintaras

SU ALDEHIDŲ NATA
PURE 21
100021 |

Charakteris:
klasikinis, šiltas, jaukus
Kvapų natos:
Galvos: aldehidai, kvapiosios kanangos
(ylang-ylang), apelsinmedžio žiedai
Širdies: rožė, pakalnutė, vilkdalgis
Bazinė: cibetas, ąžuolo samanos, santalas

PURE 132

100444 |

100132 |

PURE 446

Charakteris:
prabangus, intensyvus

100446 |

Kvapų natos:
Galvos: imbieras,
kardamonas, pipirai, apelsinas
Širdies: tuberožė, kokosas,
gardenija, bijūnas
Bazinė: ambra, muskusas

PURE 183
100183 |

Charakteris:
maištingas, jausmingas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, obuolys,
hiacintai, apelsinų eterinis aliejus
Širdies: apelsinmedžio žiedai,
jazminas, tuberožė, rožė
Bazinė: kedras, vanilė, muskusas, kašmyro
mediena, sausas gintaras, heliotropas

Charakteris:
aštrus, stiprus

PURE 487

Kvapų natos:
Galvos: spanguolė,
rožiniai pipirai, tamarindas
Širdies: juodoji našlaitė,
kakava, rožė, eleboras
Bazinė: pačiulis, vanilė, masojų medis

Charakteris:
fantazinis, jausmingas, viliojantis

PURE 239
100239 |

Charakteris:
energingas, intensyvus

100487 |

Kvapų natos:
Galvos: rožiniai pipirai, avietė,
juodieji serbentai, obuolys
Širdies: rožė, bijūnas, gvazdikas, vilkdalgis
Bazinė: pačiulis, santalas, muskusas, vanilė

PURE 489
100489 |

Charakteris:
futuristinis, ekscentriškas

SU RYTIETIŠKA NATA

Kvapų natos:
Galvos: kardamonas,
rožiniai pipirai, mandarinas
Širdies: vilkdalgis, miško
varpeliai, Ceilono arbata
Bazinė: kedras, vetiveris, muskusas

PURE 20

PURE 434

Charakteris:
viliojantis, geidulingas

Charakteris:
įžūlus, pavergiantis

50 ml | Koncentracija: 20%

Kvapų natos:
Galvos: osmantas, juodoji
arbata, bergamotė
Širdies: rožė, frezija, magnolija, orchidėja
Bazinė: muskusas, pačiulis

Kvapų natos:
Galvos: apelsinas, greipfrutas, saldymedis
Širdies: rožė, apelsinmedžio
žiedai, pakalnutė, vilkdalgis
Bazinė: santalas, vanilė, muskusas

357,14EUR / 1 l

100020 |
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100097 |

100434 |

Kvapų natos:
Galvos: žalieji lapai,
anyžiai, juodieji serbentai
Širdies: apelsinmedžio žiedai, vandens
natos, pakalnutė, kašmyro medis
Bazinė: kedras, pačiulis, tongapupės,
ambra

PURE
Kvepalai
17,86 EUR

PURE MOTERIMS

PURE MOTERIMS

GĖLIŲ
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PURE 440

SU MEDŽIO NATA

SU VAISIŲ NATA

stiprūs ir nesutramdomi

Charakteris:
prabangus, jausmingas

PURE 26

PURE 12

SU GĖLIŲ NATA

Kvapų natos:
Galvos: juodieji serbentai, lazdyno
riešutai, persikas, rabarbaras
Širdies: vilkdalgis, apelsinmedžio
žiedai, karamelė, kokosų riešutai
Bazinė: vanilė, pačiulis, muskusas

Charakteris:
sušildantis, jaukus

Charakteris:
hipnotizuojantis, viliojantis

Kvapų natos:
Galvos: gvajava, avietė, bergamotė,
kokosas
Širdies: vandens lelija, rožė, paprika,
magnolija
Bazinė: santalas, vanilė, kava, karamėlė

Kvapų natos:
Galvos: pasiflora
Širdies: jazminas, gardenija
Bazinė: vanilė, klevas, vetiveris

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 žiedai, kriaušė
Širdies: imbieras, smilkalai
Bazinė: santalas, vanilė, medus, muskusas

PURE 257
100257 |

Charakteris:
prašmatnus, stebinantis
Kvapų natos:
Galvos: rožė, sausmedis, mandarinas
Širdies: saulutė, jazminas
Bazinė: muskusas, pačiulis

PURE 431
100431 |

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

PURE 436
100436 |

Charakteris:
kerintis, maištingas
Kvapų natos:
Galvos: kokosas, lazdyno
riešutai, pakalnutė
Širdies: apelsinmedžio žiedai, rožė
Bazinė: kašmyro medis, vanilė, gintaras
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100440 |

PURE 441
100441 |

100026 |

Charakteris:
gaivus, laisvas

PURE 448

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, levanda,
kvapiosios kanangos (ylang-ylang)
Širdies: jazminas, vilkdalgis
Bazinė: vanilė, santalas, muskusas

Charakteris:
stebinantis, viliojantis, su saldžia nata

PURE 442
100442 |

Charakteris:
šiltas, pikantiškas, intriguojantis
Kvapų natos:
Galvos: rožė, apelsinmedžio žiedai, kriaušė
Širdies: kava, jazminas, persikas
Bazinė: vanilė, pačiulis, kedras

PURE 492
100492 |

Charakteris:
lengvas, pudrinis
Kvapų natos:
Galvos: rabarbaras, narcizas
Širdies: migdolai, pienas
Bazinė: kašmyras, kedras

100448 |

Kvapų natos:
Galvos: rožių žiedlapiai, šafrano žiedai,
baltieji miškai
Širdies: arabinis jazminaitis, slyva, kvapioji
vanilė
Bazinė: vetiveris, gintaras, muskusas

SU PRIESKONIŲ NATA
PURE 24
100024 |

Charakteris:
egzotiškas, stipriai pikantiškas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, kmynai, prieskoniniai
gvazdikai
Širdies: mango, heliotropas, kardamonas
Bazinė: muskusas, vanilė, ambra

PURE 173
100173 |

PURE 717

Charakteris:
svajingas, romantiškas

Charakteris:
gundantis, maištingas

Kvapų natos:
Galvos: anyžius, saldymedis
Širdies: Jacaranda medis, kartieji migdolai
Bazinė: santalas, muskusas, samanos

100717 |

Kvapų natos:
Galvos: pipirai, šviežios
gėlės, vandens muskusas
Širdies: jazminas, baltasis muskusas
Bazinė: santalas, kašmyras, šaldytas
muskusas

PURE 177
100177 |

Charakteris:
geidulingas, šiltas
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, lauro lapai, rožiniai
pipirai
Širdies: šafranas, apelsinmedžio žiedai
Bazinė: smilkalai, vanilė, santalas

100012 |

PURE 32
100032 |

Charakteris:
žavus, dviprasmiškas
Kvapų natos:
Galvos: melionas, kokosas,
mandarinas, cukrinė vata
Širdies: gervuogė, mango, slyva, medus
Bazinė: vanilė, šokoladas, toffi

PURE 98
100098 |

Charakteris:
šviežias, subtilus
Kvapų natos:
Galvos: juodieji serbentai,
bergamotė, citrina
Širdies: jazminas, pakalnutė, rožė
Bazinė: santalas, kedras, gintaras

PURE 237
100237 |

Charakteris:
provokuojantis, koketiškas
Kvapų natos:
Galvos: egzotiniai vaisiai, juodieji serbentai
Širdies: bijūnas, jazminas, slyva
Bazinė: vanilė, muskusas, ambra

PURE 413
100413 |

Charakteris:
kupinas saldumo, truputį žaismingas
Kvapų natos:
Galvos: juodieji serbentai, kriaušė
Širdies: vilkdalgis, jazminas,
apelsinmedžio žiedai
Bazinė: šokoladiniai saldainiai, pačiulis,
vanilė

PURE 426
100426 |

Charakteris:
drąsus, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, Neroli aliejus
Širdies: apelsinmedžio
žiedai, avietė, jazminas
Bazinė: pačiulis, vanilė, kašmyro medis

PURE
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

17,86 EUR
357,14EUR / 1 l

PURE MOTERIMS

PURE MOTERIMS

RYTIETIŠKI
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SU VAISIŲ NATA

gaivūs ir žadinantys

PURE 484

PURE 05

SU VAISIŲ NATA

Charakteris:
švytintis ir impozantiškas tuo pačiu metu

Charakteris:
intriguojantis, šiuolaikiškas

SU RYTIETIŠKA NATA

PURE 419

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, apelsinas,
muskato riešutai, gvazdikas
Širdies: apelsinmedžio žiedai,
jazminas, tuberožė, levanda
Bazinė: vanilė, gauruotasis švitrūnas,
pačiulis, santalas

Kvapų natos:
Galvos: frezija, gardenija
Širdies: santalas, rožė, kalendra
Bazinė: vanilė, vetiveris, pačiulis

PURE 703

PURE 16

Kvapų natos:
Galvos: citrina, juodieji serbentai,
spanguolė, arbatos lapai
Širdies: vandens lelija, rožė, baltasis bijūnas
Bazinė: vanilė, pačiulis, muskusas

100419 |

Charakteris:
optimistiškas, neįpareigojantis
Kvapų natos:
Galvos: citrusiniai vaisiai,
greipfrutas, bergamotė, vandens
natos, calone, melionas, persikas
Širdies: medžio natos, jazminas, pakalnutė
Bazinė: muskusas, ambra

SU CITRINOS NATA

Kvapų natos:
Galvos: mango, Sicilijos citrina, obuolys
Širdies: jazminas, bambukas, baltos rožės
Bazinė: kedras, ambra

Charakteris:
puošnus, kupinas elegancijos

Charakteris:
aistringas, su saldžia nata

357,14EUR / 1 l
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viliojantys ir gundantys

PURE 432

100023 |

17,86 EUR

ŠIPRINIAI

Charakteris:
gaivinantis, džiugus

PURE 23

Kvapų natos:
Galvos: pakalnutė, raudonas apelsinas
Širdies: mandarinas, jazminas, rožė
Bazinė: vanilė, santalas, baltas muskusas

SU APELSINO NATA
PURE 06
100006 |

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

100005 |

100016 |

Charakteris:
pasakiškas, žavus

SU GĖLIŲ NATA

SU MANDARINO NATA

50 ml | Koncentracija: 20%

100484 |

PURE 33
100033 |

PURE
Kvepalai

MEDŽIO

SU RYTIETIŠKA NATA

100432 |

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas,
bergamotė, žalumos natos
Širdies: rožė, jazminas
Bazinė: medžio natos, muskusas

SU MEDŽIO NATA
PURE 18
100018 |

Charakteris:
spinduliuojantis, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos: apelsinas, apelsinmedžio žiedai
Širdies: rožė, jazminas, kvapiosios
kanangos (ylang-ylang)
Bazinė: baltas muskusas, vetiveris,
tongapupės, vanilė

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas,
kriaušė, žalumos natos
Širdies: orchidėja
Bazinė: pačiulis, toffi

PURE 34
100034 |

Charakteris:
laisvas, džiugus
Kvapų natos:
Galvos: vilkdalgis, ananasas,
hiacintai, rožiniai pipirai
Širdies: jazminas, citrina
Bazinė: vanilė, vetiveris, muskusas

rafinuoti ir stilingi

100703 |

Charakteris:
gaivus, lengvas, džiaugsmingas

SU GĖLIŲ NATA
PURE 241
100241 |

Charakteris:
viliojantis, nesuvaržytas, kupinas žavumo
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė
Širdies: kvapiosios kanangos (ylang-ylang),
Kasablankos lelija, apelsinmedžio žiedai
Bazinė: santalas, gintaro sakai, vanilė

PURE 80
100080 |

Charakteris:
stebinantis, gundantis
Kvapų natos:
Galvos: braškių šerbetas, vyšnia, ananasas
Širdies: karamelizuoti kukurūzų
spragėsiai, našlaitė, rožė
Bazinė: muskusas, ambra, pačiulis

PURE 372
100372 |

Charakteris:
elegantiškas, klasikinis, subalansuotas
Kvapų natos:
Galvos: pačiulis, žalieji obuoliai,
bergamotė, citrina, rožiniai pipirai
Širdies: santalas, rožė, muskusas
Bazinė: persikas, juodieji serbentai, lelija,
kvapiosios kanangos (ylang-ylang), gintaras

PURE MOTERIMS

PURE MOTERIMS

CITRUSINIAI
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PURE VYRAMS

RYTIETIŠKI

MEDŽIO

SU FOUGERE NATA

SU CITRUSINE NATA

PURE 494

PURE 497

Charakteris:
atviras, švytintis

Charakteris:
pozityvus, elegantiškas

Kvapų natos:
Galvos: apelsinas, cinamonas
Širdies: vilkdalgis, vetiveris, kaštonai
Bazinė: kašmyras, tongapupės

Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas,
mandarinas, citrina, pipirai
Širdies: kadagys, kedras, čili, snaputis
Bazinė: pačiulis, vetiveris, samanos,
medžio ir gintaro natos

stiprūs ir nesutramdomi

100494 |

PURE 496

rafinuoti ir stilingi

100497 |

100496 |

Kvapų natos:
Galvos: obuolys, juodieji pipirai, bergamotė
Širdies: cinamonas, kardamonas
Bazinė: muskusas, vetiveris, kaštonai

SU CITRUSINE NATA
PURE 495
100495 |

18,90 EUR
378,00 EUR / 1 l

PURE
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

17,86 EUR
357,14EUR / 1 l
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Charakteris:
permatomas, pritraukiantis
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas
Širdies: kokosų vanduo
Bazinė: gintaras

ŠIPRINIAI
viliojantys ir gundantys

SU VAISIŲ NATA
PURE 498
100498 |

Charakteris:
atviras, sužadinantis pasitikėjimą
Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, melionas, kvapiųjų
kanarių derva, ananasas, apelsinas, juodieji
serbentai, citrina, obuolys, rožiniai pipirai
Širdies: rožė, pakalnutė,
absentas, levanda, kardamonas
Bazinė: kedras, samanos, oda, Haičio
vetiveris, pačiulis, sausa mediena,
muskusas

PURE VYRAMS

Charakteris:
stiprus, bet gaivus
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PURE 465

PURE 475

stiprūs ir nesutramdomi

Charakteris:
įtaigus, aromatingas

Charakteris:
šiltas, patrauklus

SU PRIESKONIŲ NATA

Kvapų natos:
Galvos: kardamonas, bergamotė,
citrina, mėta, apelsinas
Širdies: šalavijas, levanda, apelsinmedžio
žiedai, tongapupės, apelsinų eterinis aliejus
Bazinė: santalas, vanilė, ambra, muskusas

PURE 224
100224 |

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,
santalas, pačiulis, gvajako medis

PURE 719
100719 |

Charakteris:
permatomas, stebinantis
Kvapų natos:
Galvos: kiparisas, kardamonas
Širdies: kašmyras, šalavijas
Bazinė: Neroli aliejus, oda, pačiulis

SU GĖLIŲ NATA
PURE 52
100052 |

Charakteris:
įsimenantis, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos: obuolys, bergamotė, mėta
Širdies: jazminas, pelargonija, levanda
Bazinė: cinamonas, prieskoniniai gvazdikai,
muskusas
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100465 |

100475 |

CITRUSINIAI

SU MEDŽIO NATA

gaivūs ir žadinantys

PURE 718

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, mandarinas,
citrina, kardamonas
Širdies: levanda, jazminas, ciklamenas
Bazinė: kedras, muskusas, pačiulis,
tongapupės

SU CITRINOS NATA

Charakteris:
dinamiškas, charizmatiškas

PURE 57

Kvapų natos:
Galvos: apelsinas, citrina, aldehidų natos
Širdies: obuolys, kardamonas, jazminas
Bazinė: vetiveris, santalas, muskusas

PURE 481

SU VAISIŲ NATA

SU RYTIETIŠKA NATA

Charakteris:
šiuolaikiškas, ekstravagantiškas, maištingas

PURE 478

Kvapų natos:
Galvos: slyva, obuolys, bergamotė
Širdies: cinamonas, rožiniai pipirai
Bazinė: vanilė, Jamaikos romas

SU APELSINO NATA

Charakteris:
atviras, pozityvus, populiarus

PURE 93

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, melionas, apelsinas,
citrina, levanda, šalavijas, žalieji obuoliai
Širdies: kalendra, jazminas, frezija,
kardamonas, cinamonas, pipirai
Bazinė: tongapupės, santalas, gintaras,
muskusas, švitrūnas

100481 |

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė,
kiparisas, šviežios gėlės
Širdies: vilkdalgis, levanda, šviesi mediena
Bazinė: gintaras, vilkdalgis, muskusas

SU AMBROS NATA
PURE 64
100064 |

Charakteris:
skoningas, aistringas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, kedras, anyžiai
Širdies: rozmarinas, alyvmedžio žiedai
Bazinė: muskusas, gvajoko medis,
tongapupės

SU MEDŽIO NATA
PURE 471
100471 |

Charakteris:
paslaptingas, ekstravagantiškas
Kvapų natos:
Galvos: mandarinas, apelsinas
Širdies: cinamonas, tabakas, gvazdikas
Bazinė: pačiulis, tongapupės, mira

100478 |

Charakteris:
gaivinantis, pilnas aistros, naujoviškas
Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas, japoniškas
citrinmedis, apelsinas, žalieji obuoliai
Širdies: snaputis, imbieras,
arbūzas, cinamonas, gvazdikėliai
Bazinė: kedras, santalas, vetiveris, gintaras

PURE 482
100482 |

Charakteris:
skatinantis, šviežias, patrauklus
Kvapų natos:
Galvos: citrina, geltonas
mandarinas, ananasas, obuolys,
bergamotė, žalieji lapai, greipfrutas
Širdies: muskato riešutai, juodieji
pipirai, šafranas, imbieras,
apelsinmedis, kardamonas
Bazinė: vanilė, kedras, gintaras, sausa
mediena, stiraksas, pačiulis, tongapupės,
Haičio vetiveris

100057 |

Charakteris:
labai saulėtas, profesionalus

100093 |

Charakteris:
šiuolaikiškas, gyvas
Kvapų natos:
Galvos: ananasas, rozmarinas, bergamotė
Širdies: ciklamenas,
levanda, jazminas, imbieras
Bazinė: ąžuolo samanos, gebenė

SU MANDARINO NATA
PURE 134
100134 |

Charakteris:
gaivinantis, pavergiantis
Kvapų natos:
Galvos: kartusis apelsinas,
citrina, bergamotė
Širdies: rozmarinas, jūrinis andras, našlaitė
Bazinė: pačiulis, kedras, ambra

PURE 452
100452 |

Charakteris:
stipriai gaivinantis, kibirkščiuojantis
Kvapų natos:
Galvos: aldehidai, mėta,
citrusiniai vaisiai, vandens natos
Širdies: Neroli aliejus,
kedras, pipirai, kiparisas
Bazinė: tongapupės, vanilė, vetiveris

100718 |

PURE 721
100721 |

PURE
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

17,86 EUR
357,14EUR / 1 l

PURE VYRAMS

PURE VYRAMS

RYTIETIŠKI
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PURE 474

SU AMBROS IR MUSKUSO NATA

rafinuoti ir stilingi

Charakteris:
nepriklausomas, patrauklus

PURE 110

SU VAISIŲ NATA

Kvapų natos:
Galvos: mėta, citrina
Širdies: kardamonas,
pelargonija, jūros natos
Bazinė: kedras, muskusas, pačiulis,
santalas

Charakteris:
truputį įžūlus, maištingas

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

SU GURMANIŠKA NATA

SU RYTIETIŠKA NATA

PURE 720

PURE 490

PURE 472

Charakteris:
išskirtinis, gundantis, koketiškas

Charakteris:
išraiškingas, prabangus

Kvapų natos:
Galvos: ananasas, kietis, levanda
Širdies: imbieras, kokosas,
pipirai, pikantiškos natos
Bazinė: vanilė, samanos, kedras, sausa
mediena, gurmaniškos natos

PURE 55
100055 |

Charakteris:
lengvas, tačiau elegantiškas

100472 |

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, juodieji
serbentai, žalioji citrina
Širdies: obuolys, ananasas,
rozmarinas, kvapiųjų kanarių derva
Bazinė: muskusas, pačiulis, kedras

PURE 479
100479 |

Charakteris:
gaivus, drąsus, rafinuotas
Kvapų natos:
Galvos: sicilinė bergamotė, itališka citrina
Širdies: našlaičių lapai,
snaputis, laukinis jazminas
Bazinė: baltasis muskusas, ąžuolo
samanos, kedras

SU VANDENS NATA
PURE 457
100457 |

Charakteris:
gaivus, minimalistinis
Kvapų natos:
Galvos: greipfrutas,
mandarinas, vandens natos
Širdies: jazminas, laurų lapai
Bazinė: ambra, pačiulis, ąžuolo samanos
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100474 |

100720 |

ŠIPRINIAI
viliojantys ir gundantys

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

100110 |

Kvapų natos:
Galvos: levanda, bergamotė, kardamonas
Širdies: apelsinmedžio žiedai, pakalnutė
Bazinė: muskusas, ambra, vanilė

FOUGERE

100490 |

Charakteris:
drąsus, charakteringas, jausmingas
Kvapų natos:
Galvos: kadagys, bergamotė,
raudonasis apelsinas
Širdies: raudonieji čiobreliai,
muskato riešutai, šalavijas
Bazinė: muskusas, pačiulis, ąžuolo
samanos

100704 |

Charakteris:
gaivus, patrauklus, maištingas
Kvapų natos:
Galvos: citrina, imbieras, obuolys
Širdies: jūros brizas, levanda, pelargonija
Bazinė: vetiveris, tongapupės, kedras,
gintaras

PURE 705
100705 |

Charakteris:
šiltas, žavus, grynas
Kvapų natos:
Galvos: vandens natos,
pikantiškos natos, vaisinės natos
Širdies: gėlių natos, medžio
natos, žalumos natos
Bazinė: muskusas, ambra, samanos

Charakteris:
gaivus, kilmingas, maištingas

SU PAPARČIO NATA

Kvapų natos:
Galvos: bergamotė, rožiniai pipirai
Širdies: gintaras, levanda
Bazinė: pačiulis, vetiveris, sausa mediena

100043 |

Charakteris:
suteikiantis energijos, pritraukiantis
dėmesį

PURE 704

PURE
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

17,86 EUR
357,14EUR / 1 l

100473 |

viliojantys ir klasikiniai

PURE 43

SU VANDENS NATA

PURE 473

Kvapų natos:
Galvos: mandarinas,
kumquat, rožiniai pipirai
Širdies: kalendra, frezija, kardamonas
Bazinė: odos natos, jacaranda medis

PURE 135
100135 |

PURE 480
100480 |

Charakteris:
asmeniškas, harmoningas, paslaptingas
Kvapų natos:
Galvos: citrina, bergamotė, Neroli aliejus
Širdies: snaputis, hiacintai, levanda,
muskatinis šalavijas, serentis
Bazinė: kedras, tongapupės, ambra, ąžuolo
samanos, muskusas

Charakteris:
stebinantis, intensyvus

PURE 483

Kvapų natos:
Galvos: kartusis apelsinas, mandarinas
Širdies: santolinas, jūrinis andras
Bazinė: ambra, medžio natos

Charakteris:
brandus, sutonuotas, retro

SU LEVANDOS NATA
PURE 54
100054 |

Charakteris:
dviprasmis, gaivus
Kvapų natos:
Galvos: mėta, bergamotė, romas
Širdies: kedras, šalavijas, levanda
Bazinė: ąžuolo samanos, vetiveris, zomša

100483 |

Kvapų natos:
Galvos: obuolys, mandarinas,
apelsinas, cinamonas, šalavijas
Širdies: levanda, pačiulis, rozmarinas
Bazinė: santalas, alyvmedis

PURE VYRAMS

PURE VYRAMS

MEDŽIO
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PERFUMED BODY BALM
Aksominis balzamas apgaubia kūną nuostabiausių kvepalų
skraiste. Sudėtyje yra drėkinančių ir aktyviai atnaujinančių
elementų.
▪

su E ir B5 vitaminais bei alantoinu

300 ml

14,64 EUR
48,81 EUR / 1 l

KVAPAI MOTERIMS:
18 (506018)
20 (506020)
33 (506033)
81 (506081)
173 (506173)

Kvapusis PRAUSIMOSI GELIS
PERFUMED SHOWER GEL
Kruopščiai nuprausia kūną bei padengia jį švelnia
mėgstamų kvepalų migla.
▪

lepina pojūčius šilkine tekstūra

▪

sudėtyje yra drėkinančiu ir regeneruojančiu
poveikiu pasižyminčio pantenolio

300 ml

13,60 EUR
45,33 EUR / 1 l

KVAPAI MOTERIMS:
18 (507018)
20 (507020)
33 (507033)
81 (507081)
173 (507173)
KVAPAI VYRAMS:
52 (507052)
134 (507134)
472 (507472)
473 (507473)

PURE KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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Kvapusis
KŪNO BALZAMAS
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Išbandykite arba pasiimkite su savimi į kelionę.
50 ml

KVAPUSIS
PRAUSIMOSI GELIS
50 ml

Kvapusis
PRAUSIMOSI
GELIS

Kvapusis
KŪNO
BALZAMAS

KVAPAI MOTERIMS:
18 (507018.02)
20 (507020.02)

KVAPAI MOTERIMS:
18 (506018.02)
20 (506020.02)
33 (506033.02)

PUIKIAI TINKA
KELIAUJANT

4,50 EUR
90,00 EUR / 1 l

KVAPUSIS
KŪNO BALZAMAS
50 ml

4,90 EUR
98,00 EUR / 1 l

KVAPAI VYRAMS:
472 (507472.02)
473 (507473.02)

PURE KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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MINI
PRODUKTAI
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PHEROMONE

Kvepalų
PURŠKIKLIS

MOTERIMS
FLIRTAS
05

10

18

23

101

431

120005

120023

120010

120101

120018

20

120020

TRAVEL VIAL

98

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

120431

SĖKMĖ
01

33

436

489

120001

120436

120033

81

120081

120098

AUKŠTIS: 9,5 cm | 8 ml

120489

7,14 EUR

PATRAUKLUMAS
34

120034

413

120413

AUKSINIS | 920045 |

VYRAMS

SIDABRINIS | 920090 |

VILIOJIMAS
52

120052

110

120110

473

120473

SĖKMĖ
64

120064

134

120134

472

120472

PASITIKĖJIMAS SAVIMI
120056

135

120135

457

120457

PHEROMONE
Kvepalai
50 ml | Koncentracija: 20%

18,32 EUR
366,46 EUR / 1 l
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FEROMONAI
Feromonai tai bekvapė medžiaga,
kuri sustiprina stimuliuojantį
kvepalų poveikį; tai slaptas ginklas,
kuris prideda patrauklumo ir
pasitikėjimo savimi.

TRAVEL KVEPALAI ATOMISER

56

247

VYRAMS

KONCENTRACIJA: 30%

KONCENTRACIJA: 24%

GĖLIŲ

ŠIPRINIAI

ŠIPRINIAI

CITRUSINIAI

SU VAISIŲ NATA

SU VAISIŲ NATA

SU MEDŽIO NATA

SU MANDARINO NATA

INTENSE 10 | 110010 |

INTENSE 05 | 110005 |

INTENSE 56 | 110056 |

INTENSE 134 | 110134 |

INTENSE 17 | 110017 |

INTENSE 16 | 110016 |

jausmingi ir romantiški

Kvapas, kuris provokuoja
Viliojimo galia

INTENSE 25 | 110025 |
Kerinti kompozicija

SU RYTIETIŠKA NATA

viliojantys ir gundantys

Pažadina jausmus

Viliojantis saldumas

SU MEDŽIO NATA
INTENSE 18 | 110018 |

viliojantys ir gundantys

Neabejotinai šiuolaikiškas

SU AMBROS IR MUSKUSO
NATA
INTENSE 110 | 110110 |
Laisvas, vyriškas ir drąsus

Aistros eksplozija
Visada aktualūs

INTENSE Kvepalai
50 ml

20,19 EUR
403,73 EUR / 1 l

INTENSE 489 | 110489 |
Modernumo dvelksmas

SU ŽALIĄJA NATA
INTENSE 81 | 110081 |
Gaivu ir švelnu

SU ALDEHIDŲ NATA
INTENSE 21 | 110021 |
Klasika

RYTIETIŠKI
stiprūs ir nesutramdomi

SU GĖLIŲ NATA
INTENSE 09 | 110009 |

Tualetinis vanduo (iki 16%)
Kvapusis vanduo (16%)

CITRUSINIAI
gaivūs ir žadinantys

SU CITRINOS NATA
Gaivinantys ir energizuojantys

SU MANDARINO NATA
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rafinuoti ir stilingi

FOUGERE

SU VAISIŲ NATA
INTENSE 472 | 110472 |
Imponuoja charakteriu

viliojantys ir klasikiniai

SU PAPARČIO NATA
INTENSE 43 | 110043 |

SU VANDENS NATA
INTENSE 457 | 110457 |
Skatina veikti

Nuobodulio priešnuodis

INTENSE 436 | 110436 |
Suteikia pasitikėjimo savimi

SU LEVANDOS NATA
INTENSE 473 | 110473 |
Maištininko siela

SU VAISIŲ NATA
INTENSE 98 | 110098 |

Laisvės kvapas

RYTIETIŠKI

SU PRIESKONIŲ NATA

SU GĖLIŲ NATA

INTENSE 413 | 110413 |

INTENSE 173 | 110173 |
Egzotiška kelionė

stiprūs ir nesutramdomi

INTENSE 52 | 110052 |
XXI amžiaus vyro etalonas

INTENSE 33 | 110033 |

Kvepalai (20%)

INTENSE (24-30%)

MEDŽIO

Atskleisk paslaptį

Elegantiškumas versle

Odekolonas (3-5%)

Lengvumo esencija

Švelni provokacija

INTENSE 20 | 110020 |
INTENSE 97 | 110097 |

gaivūs ir žadinantys

INTENSE 23 | 110023 |
Romantiškai džiaugsmingi

SU AMBROS NATA
INTENSE 64 | 110064 |
Elegantiškumo galia

INTENSE

INTENSE

MOTERIMS
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PERFUMED BODY MIST
Apgaubia kūną lyg jūros brizas ir
akimirksniu suteikia gaivumo pojūtį.
Palieka nuostabų PURE kvapą ant
odos.
▪

sudėtyje yra puikus emolientas
- disperguotas vandenyje
kokosų aliejus, pasižymintis
puoselėjančiu poveikiu

▪

puikiai tinka karštomis dienomis
kaip kvepalų alternatyva

150 ml

20,47 EUR
136,44 EUR / 1 l

Kvapusis rutulinis
ANTIPERSPIRANTAS
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON
Nuo prakaitavimo apsaugančių savybių derinys su kvapų kompozicija
užtikrina patogumo ir šviežumo pojūtį.

Bekvapis rutulinis
ANTIPERSPIRANTAS
Unisex
FRAGRANCE-FREE
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

▪

naikina nemalonų kvapą, kurį sukelia gausus prakaitavimas

▪

nepalieka žymių ant drabužių

Universalų rutulinį antiperspirantą galima
derinti su bet kuriais kvepalais. Užtikrina
ilgalaikę apsaugą nuo nemalonaus kvapo.

▪

be alkoholio

▪

skirtas moterims ir vyrams

▪

platus kvapų pasirinkimas

▪

nepalieka žymių ant drabužių

▪

be alkoholio

50 ml

9,01 EUR
180,12 EUR / 1 l

50 ml | 508000

9,01 EUR
180,12 EUR / 1 l

KVAPAI MOTERIMS:
18 (508018)
| 20 (508020)
| 33 (508033)
81 (508081)
| 173 (508173)
GALIMI KVAPAI:
18 (521018)
| 20 (521020)
372 (521372)
| 489 (521489)

KVAPAI VYRAMS:
52 (508052)
| 134 (508134)
| 199 (508199)
472 (508472)
| 473 (508473)

PURE KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PURE KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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Kvapioji kūno
DULKSNA

251

PURE HOME

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

37,58 EUR

KVAPAI MOTERIMS:
718005 | PURE 05 |
718010 | PURE 10 |
718016 | PURE 16 |
718018 | PURE 18 |
718020 | PURE 20 |
718021 | PURE 21 |
718032 | PURE 32 |
718033 | PURE 33 |
718034 | PURE 34 |
718081 | PURE 81 |
718372 | PURE 372
718413 | PURE 413
718431 | PURE 431
718436 | PURE 436
718489 | PURE 489

|
|
|
|
|

KVAPAI VYRAMS:
718052 | PURE 52 |
718056 | PURE 56 |
718134 | PURE 134
718457 | PURE 457
718472 | PURE 472
718473 | PURE 473

|
|
|
|

IŠSKIRTINIS KVAPAS,
STILINGAS DIZAINAS
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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.

Patalpų kvepalai HOME RITUAL - tai unikalus tauriųjų kvapų kompozicijų ir stilingo dizaino derinys. Su
jais galėsite namuose mėgautis nepaprastais kvapų ritualais, kurie puoselės Jūsų pojūčius ir nukels Jus į
stebuklingą pasaulį, kuris kvepia tobulumu.

PURE HOME

375,78 EUR / 100 ml
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PURE HOME

Kvapioji žvakė HOME RITUAL
HOME RITUAL
FRAGRANCE CANDLE
Pasižymi įspūdingais kvapais ir
aukščiausiu kokybės standartu.
Uždarytos elegantiškame stikliniame
inde mūsų žvakės skoningai papuoš
kiekvienus namus, o unikalios kvapų
kompozicijos suteiks Jūsų namams
jausmingą nuotaiką. Sudėtyje yra
hidrorafinuoto parafino, kuris atitinka
griežtus vokiškos RAL normos
reikalavimus.
▪

žvakės degimo laikas
nuo 35 iki 40 valandų

▪

uždaryta elegantiškame
stikliniame inde

▪

laikui nepavaldžių
PURE kvepalų aromatų

150 g

28,88 EUR
192,55 EUR / 1 kg

KVAPAI MOTERIMS:
719018 | PURE 18 |
719020 | PURE 20 |
719413 | PURE 413 |
KVAPAS VYRAMS:
719472 | PURE 472 |

KVAPAI MOTERIMS:
PURE 32 | 719816
Saldus, gaivus, vaisinis - taip
galima apibūdinti žvakės PURE 32
aromatą. Užburkite savo interjerą
ir nustebinkite svečius neįprastu ir
nepamirštamu kvapu.
PURE 33 | 719817
Neįprastas ir unikalus šviežių vaisių,
gėlių ir bambuko derinys vienoje
PURE 33 žvakėje, kuris atgaivins
Jūsų interjerą. Sukurkite gyvą aurą
savo aplinkoje.
PURE 489 | 719815
Įsivaizduokite tobulas gėlių ir
rytietiškų kvapų proporcijas. PURE
489 žvakė perkelia futuristinę
kompoziciją į naują ekstravagancijos
lygį.
KVAPAS VYRAMS:
PURE 473 | 719818
Ieškote gaivaus, bet maištingo
aromato su levandų natomis? Tuomet
žvakė 473 buvo sukurta būtent Jums.
Užpildykite savo erdvę intriguojančiu
kvapu ir kiekvieną dieną atraskite
žvakės tobulumą.

KAIP TEISINGAI
DEGINTI ŽVAKĘ
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Kiekvieną kartą prieš uždegant žvakę reikėtų patrumpinti dagtį, jo turi
likti maždaug 0,5 cm, tada liepsna išliks tolygi ir žvakė nesideformuos.
Rekomenduotina žvakę deginti nuo 3 iki 4 valandų - tokiu būdu nesusidarys
vaško „tunelis“ (žvakė degs ir mažės tolygiai), o jos aromatų puokšte galėsite
mėgautis žymiai ilgiau.

AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS
STANDARTAS

▪

kvapo intensyvumu

▪

tolygiu degimu

▪

dagčio kokybe, patvarumu - medvilninis, atitinkamo storumo dagtis
nenulūžta ir neskęsta tirpstančioje žvakėje

▪

minimaliu dūminimu, kuris neapsunkina kvėpavimo takų

▪

nuosėdų ant žvakės sienelės kiekiu - žvakė visada atrodys gražiai ir estetiškai

PURE HOME

Kvapiosios žvakės Home Ritual su RAL kokybės ženklu išsiskiria:
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PURE HOME

KVAPUSIS
VAŠKAS
Home Ritual
HOME RITUAL MELT WAX
Kvapusis vaškas HOME RITUAL
užpildo Jūsų namus nuostabiu kvapu.
Dėl unikalių kvapų kompozicijų
nenorėsite palikti savo namų.
Vaško gabaliukai yra pagaminti iš
aukščiausios kokybės eco-friendly
žaliavų ir yra naudingi ne tik Jūsų
šeimos nariams, bet ir aplinkai.

1

75 g

27,39 EUR
365,22 EUR / 1 kg
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1

PURE 472
719844 |

2

PURE 18
719842 |

3

PURE 413
719843 |

3

PURE HOME

2
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PURE HOME
AIR FRESHENER
Originali kvapų kompozicija
kvepia taip nuostabiai, kaip ir Jūsų
mėgstamiausi PURE kolekcijų
kvepalai. Pamažu skleidžia nuostabų,
išraiškingą kvapą.

KVAPAI MOTERIMS:
708051 | PURE 18 |
708050 | PURE 20 |
708059 | PURE 489 |

▪

su patogia, elastine juostele
pakabinti

▪

puikiai tinka įvairiems
interjerams, pvz., namams, biurui
ar automobiliui

KVAPAI VYRAMS:
708088 | PURE 473 |
708049 | PURE 472 |

PERFUMED IRONING LIQUID

Unikali kvapų kompozicija Jūsų garderobe, miegamajame ir biure.

Drabužių lyginimas taps tikru malonumu!
Užteks įpilti vos 5 ml skysčio į lygintuvo
vandens rezervuarą, o drabužiai įgaus
nepaprastą kvapą. Siūlome 3 stulbinančias
kvapų versijas.

palaipsniui skleidžia kvapą

14,2 g, 15,2 g

▪

8,60 EUR
60,58 EUR / 100 g
56,60 EUR / 100 g

8,60 EUR
258

WARDROBE FRAGRANCE

▪

9,5 g, 10,5 g

90,55 EUR / 100 g
81,93 EUR / 100 g

Kvapusis
SKYSTIS lyginimui

NEW

KVAPAI MOTERIMS:
708041 | PURE 18 |
708039 | PURE 20 |
708018 | PURE 23 |
708019 | PURE 33 |
708036 | PURE 413 |
708044 | PURE 436 |
708058 | PURE 489 |

suteikia drabužiams išskirtinį kvapą

100 ml
KVAPAI VYRAMS:
708040 | PURE 472 |
708042 | PURE 473 |

7,93 EUR
79,35 EUR / 1 l

704015 | PURE 10 |
704016 | PURE 23 |
704017 | PURE 81 |

PURE HOME

Oro GAIVIKLIS

Oro GAIVIKLIS
spintoms
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Jūsų poreikius atitinkanti
veido ir kūno 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.

GOLD REGENESIS

Skaistinamasis
kūno ALIEJUS
SHIMMERING BODY OIL
▪

dėl auksinių dalelių gražiai išryškina odos
atspalvį

▪

sudėtyje yra vertingas kokteilis iš jauninamųjų
ingredientų

▪

greitai įsigeria į odą, nepalikdamas riebios
plėvelės

100 ml | 512006 |

26,84 EUR
268,37 EUR / 1 l

Jauninamasis
TONIKAS-GELIS
ANTI-AGEING GEL TONER
▪

švelni formulė be alkoholio

▪

nelipni formulė nesukelia nemalonaus odos
tempimo jausmo

42,90▪ EUR
atgaivina ir išlygina odą
858,00 EUR / 1 l

150 ml | 512001 |

15,64 EUR
GOLD REGENESIS

104,24 EUR / 1 l
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GOLD REGENESIS

Jauninamasis DIENINIS KREMAS
ANTI-AGEING DAY CREAM

Jauninamasis veido
ŠVEITIKLIS

▪

pagalba odai, kuriai reikia stangrumo

▪

puikiai išlygina ir atkuria odos elastingumą

▪

su maitinančiu taukmedžio sviestu ir drėkinančia
hialurono rūgštimi

50 ml | 512003 |

38,51 EUR
770,12 EUR / 1 l

Jauninamasis PAAKIŲ KREMAS
ANTI-AGEING EYE CREAM
▪

kovoja su senėjimo ir nuovargio požymiais

▪

su ramunėlių bisabololiu, pasižyminčiu
regeneruojančiu ir raminančiu poveikiu

▪

naudojamas ryte ir vakare

20 ml | 512002 |

31,29 EUR
▪

efektyviai valo ir gaivina odą, ji tampa glotni ir skaisti

▪

rekomenduojamas visų tipų odai, ypač sausai ir brandžiai

50 ml | 512007 |

40,50 EUR
809,94 EUR / 1 l

1564,44 EUR / 1 l

Jauninamasis NAKTINIS KREMAS
ANTI-AGEING NIGHT CREAM
▪

su raudonųjų vynuogių resveratroliu,
pasižyminčiu antioksidaciniu poveikiu

▪

praturtintas niacinamidu, kuris sumažina odos
šiurkštumą ir pagerina jos spalvą bei apsaugines
barjerines funkcijas

50 ml | 512004 |

38,51 EUR

GOLD REGENESIS

ANTI-AGEING FACE SCRUB

770,12 EUR / 1 l
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Veido
SERUMAS

REGENERATING
& NOURISHING
HAND CREAM

Serumą rekomenduojama reguliariai
naudoti vakarais ir rytais vietoj
kremo. Galima naudoti ir toms kūno
vietoms, kurioms reikalinga speciali
priežiūra.

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.

▪

moderni, intensyviai veikianti
kosmetikos priemonė

▪

rekomenduojama jautriai,
pavargusiai ir sausai odai

▪

tinka visų tipų odai

▪

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

50 ml | 513007 |

18,94 EUR
378,82 EUR / 1 l

FACE SERUM

30 ml | 513002 |

27,64 EUR
921,33 EUR / 1 l

Makiažo valymo
EMULSIJA
„Trys Viename“
3 IN 1 FACIAL CLEANSER
Ypač švelni, lengvos konsistencijos
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, Damasko rožių
vanduo
nereikia nuplauti

Drėkinamasis
kūno BALZAMAS

Anticeliulitinis
kūno BALZAMAS

MOISTURISING BODY BALM

ANTICELLULITE BODY BALM

Drėkina ir maitina odą, suteikia jai stangrumo ir
elastingumo.

Į sudėtį įeina unikalus tobulinantis kūno formas ir
stiprinantis audinius „Anticellulite Forte” kompleksas.
Nuolat naudojant mažina vadinamąjį „apelsino žievelės“
efektą.

▪

su kaprilo ir kaprino rūgšties trigliceridais, kurie
stiprina epidermio lipidų barjerą, švelniai maitina ir
apsaugo nuo drėgmės netekimo

▪

tinka visų tipų odai

300 ml | 513008 |

20,40 EUR

dailina šlaunis, klubus, sėdmenis ir pilvo sritį

▪

sudėtyje yra azijinės centelės (Centella asiatica)
ekstrakto, kuris stimuliuoja kolageno ir elastino
gamybą, atstato tinkamą odos tankį ir sugrąžina jai
elastingumą, neleidžia susiformuoti strijoms

300 ml | 513009 |

68,01 EUR / 1 l

20,40 EUR
68,01 EUR / 1 l

200 ml | 513001 |

17,89 EUR
89,44 EUR / 1 l

BETA-GLIUKANO
VEIKSMINGUMAS
PATVIRTINTAS GAUSIAIS TYRIMAIS
266

▪

▪

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 elastinga ir lygi

▪

yra natūralus nuo UV spindulių saugantis veiksnys

Β-GLUCAN ACTIVE

β-GLUCAN ACTIVE

Regeneruojantis
ir maitinamasis
rankų KREMAS
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NECTAR BODY WASH
•

•

sudėtyje yra medaus ekstrakto,
pieno rūgšties ir alantoino,
kurie užtikrina tinkamą odos
drėkinimą
su figavaisės opuncijos, kriaušių
ir marakujos ekstraktais

220 ml | 515005 |

12,39 EUR
56,32 EUR / 1 l

Cukraus kūno
ŠVEITIKLIS

Kūno
PUDINGAS

SUGAR BODY SCRUB

BODY PUDDING

•

•

•

su argano aliejumi, kuris saugo
epidermį nuo išsausėjimo ir
stabdo senėjimo procesus
su saldžiųjų migdolų aliejumi,
pasižyminčiu sustiprinančiomis
savybėmis; jame gausu magnio,
kalio ir cinko bei E, PP vitaminų
ir B grupės vitaminų

150 ml | 515003 |

16,69 EUR

•

su nuostabiai drėkinančiu
saldžiųjų migdolų aliejumi ir
medaus ekstraktu
su odą maitinančiu taukmedžio
sviestu

Natūralus KŪNO
PUDINGAS
HELLO HONEY
MANUKA

NATURAL SUGAR
BODY SCRUB

NATURAL BODY PUDDING

•
•

130 ml | 515004 |

14,77 EUR

išvalo, skaistina ir atjaunina odą
su migdolų aliejumi, kuris
padeda išvengti strijų

200 ml | 515006 |

113,59 EUR / 1 l

29,29 EUR

111,28 EUR / 1 l

146,43 EUR / 1 l

99%
NATŪRALIOS
KILMĖS
INGREDIENTŲ-
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Natūralus cukraus
KŪNO ŠVEITIKLIS
HELLO HONEY
MANUKA

•
•

drėkina odą ir suteikia jai
elastingumo, grąžindamas
jaunatvišką išvaizdą
su avokadų aliejumi, kuris
padidina odos stangrumą

200 ml | 515007 |

29,29 EUR
146,43 EUR / 1 l

HELLO HONEY

HELLO HONEY

Kūno
PRAUSIKLISNEKTARAS
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ALOE VERA
PLAUKŲ KAUKĖ

FACIAL CREAM

HAIR MASK
•
•

maitina, stiprina ir apsaugo
plaukus, todėl jie tampa lygūs,
žvilgantys ir minkšti
lengva formulė ir gaivus,
malonus kvapas

200 ml | 514012 |

18,88 EUR
94,41 EUR / 1 kg
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•

•

SUDĖTYJE YRA
ALAVIJO SULČIŲ
IŠ EKOLOGIŠKŲ
PLANTACIJŲ

sudėtyje yra saldžiųjų migdolų
aliejaus ir vitamino E, kurie
sulėtina epidermio senėjimo
procesą
su bioaktyviu taukmedžio
sviesto ekstraktu, kuris
sustiprina apsauginį barjerą

Daugiafunkcinis
GELIS
MULTIFUNCTIONAL GEL
•
•
•

lengvai įsigeria ir nepalieka
riebios plėvelės
malonaus, gaivaus kvapo
puikiai tinka veidui, kūnui ir
plaukams

50 ml | 514011 |

200 ml | 514010 |

15,53 EUR

16,24 EUR

310,56 EUR / 1 l

81,21 EUR / 1 l

ALOE VERA

Veido KREMAS
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ALOE VERA

Revitalizuojanti
veido KAUKĖ

Valomosios veido
PUTOS

RICH REVITALIZING
FACIAL MASK

FACIAL CLEANSING FOAM

•

•

sudėtyje yra šilauogių ir juodųjų
serbentų ekstraktų, kurie
stangrina odą ir suteikia jai
elastingumo
su avokadų aliejumi ir
taukmedžio sviestu, kurie
maitina odą ir stiprina jos
hidrolipidinį barjerą

50 ml | 514007 |

•
•

labai taupiai naudojamos
(vienas paspaudimas = vienas
prausimasis)
ideali priemonė kasdieninei
priežiūrai

150 ml | 514009 |

12,17 EUR
81,16 EUR / 1 l

9,78 EUR
195,65 EUR / 1 l

Nulupama veido
KAUKĖ PEEL-OFF

Veido
TONIKAS

Veido
GELIS-KREMAS

PEEL-OFF FACIAL MASK

FACIAL TONER

FACIAL GEL-CREAM

•

•

•
•

50 ml | 514002 |

12,17 EUR

•
•

atstato tinkamą odos pH ir
užtikrina reikiamą drėkinimą
su patogiu purkštuku
be alkoholio

150 ml | 514003 |

11,77 EUR
78,47 EUR / 1 l

•

įsigeria akimirksniu
intensyviai drėkina, maitina ir
ramina odą
puikiai paruošia odą makiažui

50 ml | 514008 |

12,08 EUR
241,61 EUR / 1 l

ALOE VERA

•

su raminamuoju jazmino
ekstraktu ir odos riebalų
(sebumo) išsiskyrimą
reguliuojančiu Enantia
chlorantha medžio žievės
ekstraktu
normaliai, mišriai ir riebiai odai

243,48 EUR / 1 l
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COMPLETE CARE

NAUJIENA
NAUJIENA

NAUJIENA

GILIAI VALANTIS
VEIDO GELIS
DEEP CLEANSING FACE GEL
▪

valo, ramina, suteikia gaivią ir spindinčią išvaizdą

▪

su azijinės centelės žolės ekstraktu, glicerinu,
pantenoliu, alantoinu, alaviju ir vitaminu E

220 ml | 501031 |

14,59 EUR

MAITINANTIS
MICELIŲ SKYSTIS
NOURISHING MICELLAR LIQUID

▪

valo, drėkina ir ramina sudirgimus

▪

su azijinės centelės žolės ekstraktu, alaviju ir
provitaminu B5

UNIVERSALUS
PLAUKŲ ŠAMPŪNAS
UNIVERSAL HAIR SHAMPOO

▪

suteikia plaukams ilgalaikį gaivumo pojūtį, juos malonu liesti

▪

su azijinės centelės žolės ekstraktu, provitaminu B5 ir
alantoinu

250 ml | 501033 |
220 ml | 501032 |

11,37 EUR
51,67 EUR / 1 l
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14,25 EUR
57,02 EUR / 1 l

COMPLETE CARE

66,33 EUR / 1 l
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COMPLETE CARE
SHOWER GEL

Antibakterinis
VALOMASIS
GELIS rankoms
CLEANSING
ANTIBACTERIAL HAND GEL
▪

neleidžia vystytis bakterijoms

▪

puikiai tinka kelionėse, darbe ar
pasivaikščiojimų metu

50 ml | 501022 |

11,57 EUR
231,40 EUR / 1 l

▪

plauna, glotnina ir apsaugo odą
nuo išsausėjimo

▪

su migdolų aliejumi, pantenoliu
ir alantoinu

250 ml | 501002 |

11,69 EUR
46,75 EUR / 1 l

Universalus
puoselėjantis
KREMAS
COMPLETE CARE CREAM
▪

drėkina ir lygina veido, kūno ir
rankų odą

▪

su kokosų ir avokadų aliejais,
pantenoliu, alantoinu, vitaminais
C ir E

30 ml | 501001 |

10,87 EUR
362,32 EUR / 1 l

Intensyviai
drėkinantis
KŪNO
BALZAMAS

Raminantis
VEIDO
SERUMAS

DEEPLY MOISTURIZING
BODY LOTION

sumažina netobulumų atsiradimą,
maitina, lygina, drėkina ir ramina
odą

▪

maitina, tonizuoja, glotnina,
ramina ir apsaugo odą nuo
išsausėjimo

▪

su migdolų ir kokosų aliejais,
pantenoliu, alantoinu ir
bisabololiu

250 ml | 501003 |

13,35 EUR
53,40 EUR / 1 l
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SOOTHING FACE SERUM

▪

su Calmosensine™ lipopeptidu,
azijinės centelės ekstraktu,
Biolin P prebiotiku, niacinamidu,
vynuogių sėklų aliejumi,
vitaminu E, propandioliu,
trehaloze ir skvalenu

40 ml | 501026 |

11,18 EUR
279,50 EUR / 1 l

COMPLETE CARE

COMPLETE CARE

Kreminis
PRAUSIMOSI
GELIS
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Gaivinantis
DEZINFEKUOJANTIS RANKŲ GELIS
INSTANT SANITIZER SPRAY
▪

greitai džiūstanti formulė,
nepalieka lipnumo jausmo

▪

efektyviai dezinfekuoja
kasdienio naudojimo daiktus ir
sporto įrangą

REFRESHING HAND GEL
▪

kruopščiai nuvalo rankas ir
palieka malonų, subtilų kvapą
ant odos

▪

sudėtyje yra alavijo sulčių
ir glicerino, kurie pasižymi
puoselėjančiomis savybėmis

▪
100 ml | 501027 |

11,13 EUR

▪
▪
▪

pagalba pažeistai ir išsausėjusiai
rankų odai
greitai įsigeria ir nepalieka
riebios plėvelės
dermatologiškai patikrintas

100 ml | 503043 |

3,40 EUR
34,00 EUR / 1 l

Glotninamasis
RANKŲ
ŠVEITIKLIS

Šveičiamoji
PĖDŲ KAUKĖ

Pėdų odą
minkštinantis
ŠVEITIKLIS

SMOOTHING HAND
PEELING

EXFOLIATING FOOT PEEL

SOFTENING FOOT SCRUB

▪

nušveičia negyvas odos ląsteles
ir stimuliuoja jų atsinaujinimą

▪

su vulkaniniu perlitu, graikiškų
riešutų kevalo dalelėmis,
pantenoliu, alantoinu ir
trigliceridais

100 ml | 501025 |

9,38 EUR

▪

efektyviai šalina suragėjusios
odos paviršių

▪

sudėtyje yra medaus, opuncijos,
kriaušių, pasifloros (marakuja),
citrinų, vynuogių ir ananasų
ekstraktų

▪

pėdos tampa tobulai glotnios

▪

naudoti kartą per mėnesį

6,76 EUR

93,79 EUR / 1 l

NAUJIENA

67,60 EUR / 1 l

▪

pagamintas iš šveičiamųjų,
natūralių abrikosų kauliukų,
graikinio riešuto ir migdolo
kevalo dalelyčių

▪

su gaivinančiu ir raminančiu
laukinės vandens mėtos
ekstraktu

75 ml | 501017 |

100 ml | 501005 |
2 × 20 ml | 501024 |

10,12 EUR

8,81 EUR
117,46 EUR / 1 l

253,11 EUR / 1 l

OS

KILMĖS ING

COMPLETE CARE

NTŲ

97

DIE

NATŪRA

111,30 EUR / 1 l

iškart susigeria ir nepalieka
lipnumo jausmo

REGENERATING
HAND SERUM

LI

PURŠKIKLIS

Regeneruojantis
RANKŲ SERUMAS

RE

COMPLETE CARE

Greitai
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COMPLETE CARE

Švelnaus mėtų skonio
BURNOS SKALAVIMO
SKYSTIS

Jautrumą mažinanti
DANTŲ PASTA
SENSITIVE TOOTHPASTE

▪

sumažina diskomfortą, susijusį su jautriais
dantimis

▪

saugo dantis ir padeda sustiprinti dantenas

75 ml | 501006 |

7,14 EUR
95,24 EUR / 1 l

MILD MINT MOUTHWASH
EFEKTYVIAI
M A Ž I N A  
DISKOMFORTO
J A U S M Ą  
VA LG A N T
KARŠTUS
A R Š A LT U S
PAT I E K A L U S

▪

kruopščiai valo, suteikia ilgalaikį komfortą ir
gaivumo pojūtį

500 ml | 501028 |

12,42 EUR
24,84 EUR / 1 l

Dantenas
stiprinanti
DANTŲ PASTA

Balinamoji
DANTŲ PASTA

GUMS PROTECTION
TOOTHPASTE

WHITENING TOOTHPASTE

▪

pašalina spalvos pasikeitimus ir sugrąžina
natūralų dantų baltumą

N AT Ū R A L I A I
B A LT I D A N T Y S
JAU PO DVIEJŲ
SAVA I Č I Ų
NAUDOJIMO

▪

ramina, regeneruoja, saugo

▪

užtikrina efektyvią periodontito
prevenciją

7,14 EUR
95,24 EUR / 1 l
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7,14 EUR
95,24 EUR / 1 l

COMPLETE CARE

75 ml | 501007 |
75 ml | 501008 |
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AFTERSHAVE BALM

▪

su maitinamuoju makadamijos
aliejumi

▪

su regeneruojančiu pantenoliu

50 ml

10,87 EUR
217,39 EUR / 1 l

GALIMI KVAPAI:
52 (510052)
| 134 (510134)
199 (510199)

Skutimosi
PUTOS
SHAVING FOAM

▪

su gaivinančiu mėtų ekstraktu

▪

PURE 134 kvepalų kvapo

250 ml | 516134 |

10,40 EUR

GAIVINANTI KOLELCIJA

GAIVINANTI KOLELCIJA

BALZAMAS
po skutimosi

41,61 EUR / 1 l
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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. Fantastiškos Federico Mahora kosmetikos dėka sukursite makiažą,
kuris atitiks dabartines tendencijas. Nebijokite eksperimentuoti - žaiskite su
spalvomis ir paverskite makiažą nerūpestingu žaidimu.
MAKE UP priemonių spalvų vizualizacijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktiniai atspalviai gali skirtis nuo pavaizduotų
paveikslėliuose. Tai priklauso nuo apšvietimo, spausdinimo kokybės ir monitoriaus nustatymų.

UV NEON BRIGHTS PALETTE
UV neon brights paletė yra neįtikėtinai viliojanti
kūno dažų, švytinčių ultravioletinėje (UV)
šviesoje, paletė. Sukurkite karnavalinį makiažą
specialios 5 unikalių spalvų formulės dėka. Labai
pigmentuotos formulės puikiai pasiskirstys ant
kūno, o spalvos ir intensyvumas išlieka daugelį
valandų. Su spalvų įvairove galėsite sukurti
nepakartojamą įvaizdį, suteikti makiažui šiek tiek
šėlsmo. UV neon brights paletė - tai produktas,
pagamintas iš aplinkai nekenksmingų ingredientų.

1,1 g x 5

59,53 EUR
1082,36 EUR / 100 g

1

PINK
606088 |

2

YELLOW
606087 |

Įprastų pigmentų spalva priklauso tik nuo atspindėtos šviesos, tačiau neoniniai
fluorescenciniai pigmentai sujungia atitinkamai ultravioletinės šviesos sukeltus šviesos
spinduliavimo reiškinius ir atspindimos matomos šviesos stimuliavimą. Galima išgauti
ryškias spalvas, pasižyminčias dideliu šviesos efektu, lengvumu ir sodrumu. Labai
koncentruotos spalvos milteliai dėl trumpo bangos ilgio šviesos skleidžia matomą
arba nematomą šviesą. Pigmentuotas paviršius turi būti veikiamas UV lempos arba
ultravioletinių spindulių diodo, kad būtų sukurtas ypatingas švytėjimo efektas. Svarbiausia
fluorescencinių spalvų ypatybė yra tai, kad jos švyti, yra ryškios ir pastebimos daug greičiau
nei įprastos spalvos.

NEONINIS
ŠVYTĖJIMAS
- FLUORESCENCINIAI
VEIDO IR KŪNO
DAŽAI
SU TEPTUKU
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1

PRIVALUMAI
▪

Šie neoniniai kūno dažai yra puikus aksesuaras pasipuošti vakarėliams, karnavalams,
maskaradams, išėjimams su draugais, klubams su UV šviesa

▪

Kiekvienoje pakuotėje yra skirtingo sodrumo ir įvairių atspalvių vaivorykštės spalvų
pasirinkimas: raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, rožinė

▪

Suaugusiems, paaugliams ir vaikams

▪

Spalviniai pigmentai, reaguojantys į UV spindulius, yra netoksiški ir neradioaktyvūs

▪

UV milteliai yra pagaminti iš medžiagų, kurios nekenkia aplinkai ar vartotojo sveikatai
(jas gali naudoti net vaikai)

▪

Laikui bėgant UV pigmentai nepraranda savo spalvų savybių ir intensyvumo. Pigmentai
pasižymi ryškia spalva, stipriais fluorescenciniais efektais, geru dispersiškumu ir dalelių
smulkumu

▪

Lengva nuplauti muilu ir vandeniu

▪

Puikus kainos ir kokybės santykis, nes dažų užtenka labai ilgam

▪

1 spalvos talpa: apie 1,1 g

2

PAPRASTA NAUDOTI
▪

Vandens ir teptuko pagalba
sukamaisiais judesiais
sumaišykite viršutinį spalvos
sluoksnį, kad gautumėte vientisą
kreminę masę

PATARIMAS

▪

Užtepkite kelis sluoksnius ant
odos, kad jie labiau švytėtų UV
šviesoje

Dažai dažniausiai tepami pirštais, tačiau juos galima tepti ir teptukais ar
kempinėmis. Jokių apribojimų!

▪

Lengva nuplauti muilu ir
vandeniu

Švytintys neoniniai kūno dažai yra pagaminti fluorescencinių pigmentų pagrindu.
Tai yra smulkiai suskaidyti milteliai, turintys skirtingas spalvas ir smulkias daleles.
Tačiau norint gauti šviečiantį efektą, pigmentinis paviršius turi būti veikiamas UV
lempos arba diodo su ultravioletine šviesa. Kadangi didžioji dalis švytėjimo, kurį
mes matome, iš tikrųjų yra atspindėta šviesa, tai kuo ryškesnė fono spalva, tuo
ryškesnis yra švytėjimas. Tai pagrįsta šviesos bangų spinduliavimu per sužadintą
molekulę ar atomą, už kurį atsakingi yra liuminiforai. Dėl to fluorescencija
klasifikuojama kaip fotoliuminescencija. Pigmentas švyti, kai yra veikiamas
spindulių. Kai tokie spinduliai nebesklinda, efektas akimirksniu išnyksta. Spalva
išlieka ryški, bet be švytėjimo efekto.

EFEKTAI
Atskleiskite aiškias ir gražias spalvas:
▪

Dienos šviesoje – neoninės
spalvos

▪

Tamsoje – jokio švytėjimo

▪

Tamsoje su UV šviesa –
Energinga + Ryšku + Neoninis UV
švytėjimas

VEIDAS IR KŪNAS

VEIDAS IR KŪNAS

UV Neon Brights
PALETĖ
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VEIDAS

Fiksuojanti
PUDRA
Bake It
BAKE IT SETTING
POWDER
Fiksuojanti pudra Bake It puikiai paslepia
nepageidaujamus trūkumus ir suteikia ilgai
išliekantį aksominį efektą. Ji švelniai atspindi
šviesą, todėl idealiai tinka veido kontūravimui
baking technika. Universalus atspalvis
tinka bet kokiai odos spalvai. Kempinėle ar
šepetėliu paskirstykite ant viso veido odos
arba storu sluoksniu padenkite vietas, kurias
reikia pašviesinti. Palikite kelioms minutėms,
tada nubraukite perteklių.

6,6 g | 602027 |

Bambuko
PUDRA

Mineralinė PUDRA
HD Effect

BAMBOO POWDER

HD EFFECT MINERAL POWDER

Bambuko pudra su skaidria formule užtikrina puikų
makiažo užbaigimą. Puikiai maskuoja nuovargio požymius
ir odos netobulumus. Bambuko ekstraktas sugeria odos
riebalų perteklių, suteikdamas ilgalaikį matinį efektą.
Kempinėle ar šepetėliu paskirstykite ant viso veido odos
arba ant pasirinktų vietų, pvz., T zoną.

Mineralinė pudra HD Effect puikiai išlygina odą ir
garantuoja nepriekaištingą makiažą. Skaidri formulė,
praturtinta puoselėjančiu simondsijų (jojoba) aliejumi,
tinka visiems odos atspalviams. Kempinėle ar šepetėliu
paskirstykite ant viso veido odos.

16,27 EUR
493,13 EUR / 100 g
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246,57EUR / 100 g

4,3 g | 602029 |

16,27 EUR
378,45 EUR / 100 g

Mineralinė pudra - tai kosmetikos priemonė, jungianti mineralų ir vitaminų galią.
Paskirsčius ant odos suteikia jai gražią ir tolygią išvaizdą. Pudrą lengva naudoti
ir jos užtenka ilgam. Geriausiai tinka kovojant su odos trūkumais ar per dideliu
riebalų išsiskyrimu, užtikrina odai elegantišką matinį efektą.

VEIDAS

3,3 g | 602028 |

16,27 EUR
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VEIDAS

NAUDOKITE KAIP
B A Z Ę P R I E Š AT L I E K A N T
MAKIAŽĄ ARBA KAIP
AT S K I R Ą P R I E M O N Ę

6 ŽINGSNIAI
LINK TOBULOS ODOS

1 ŽINGSNIS

BAZĖ
▪

prailgina makiažo patvarumą

2 ŽINGSNIS

MAKIAŽO PAGRINDAS
▪
▪

išlygina atspalvį
puoselėja odą

SUTEIKIA ODAI
M AT I Š K U M O
IR GLOTNINA
N E LY G U M U S

Daugiafunkcinė
MAKIAŽO BAZĖ SPF 30

Silikoninė
BAZĖ

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

SILICONE BASE

Kreminė, smėlio atspalvio emulsija suteikia odai gražią, sveiką išvaizdą ir švelniai
suvienodina odos atspalvį. Puikiai išlygina veido odą ir padeda apsaugoti nuo
kenksmingų UV spindulių.

MASKAVIMO
PRIEMONĖ

▪

itin lengvos formulės

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

▪

nesikaupia raukšlėse, neapsunkina ir nesausina odos

▪

▪

▪

praturtinta ramunėlių vandeniu ir alavijų bei medetkų ekstraktais

su antioksidacinių vitaminų C ir
E kompleksu

▪

nuostabaus kvapo

▪

rekomenduojamas odai, kuriai
reikia matiškumo, su polinkiu į
blizgesį

3 ŽINGSNIS

dengia odos netobulumus

30 ml | 601312 |

16,93 EUR
56,42 EUR / 100 ml

15 ml | 601301 |

13,20 EUR
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BRONZINĖ PUDRA

SKAISTINAMOJI PUDRA

▪

užtikrina matinį užbaigimą

▪

▪

▪

prailgina patvarumą

pabrėžia veido kontūrus

suteikia odai jaunatviško blizgesio

VEGA

N

F

AU
G
KŠT
AS APSAU

VEIDAS

PUDRA

O
SL
YGI
S

6 ŽINGSNIS

RI

5 ŽINGSNIS

EN
DLY

87,99 EUR / 100 ml

4 ŽINGSNIS
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VEIDAS

Maskuojantis
makiažo pagrindas
IDEAL COVER
EFFECT

Liftinguojantis
makiažo pagrindas
BLUR EFFECT
BLUR EFFECT LIFTING
FOUNDATION

IDEAL COVER EFFECT
FOUNDATION

Puikiai dengia netobulumus ir
suvienodina veido odos spalvą.
Užtikrina nepriekaištingą ir jauną
odos išvaizdą be kaukės efekto. Dėl
lengvos ir skystos savo formulės
lengvai tepasi.

Suteikia pusiau matinį užbaigimą ir
nepriekaištingą išvaizdą be kaukės
efekto per neįtikėtinai ilgą laiką.
Lengvos it šilko konsistencijos dėka,
lengvai ir tiksliai pasiskirsto ant veido
odos. Su vertingais vitaminais B3 ir E.
atsparus drėgmei

▪
▪

maskuoja odos netobulumus

▪

puikiai suvienodina odos
atspalvį

▪

didelės pigmentacijos

▪

tolygiai padengia jau užtepus
vieną ploną sluoksnį, todėl
pagrindo užteks ilgam

30 ml

22,28 EUR

NUDE
601105 |

▪

neleidžia odai pernelyg blizgėti

▪

minkšto užbaigimo efektas

▪

vizualiai liftinguoja

▪

tinka vegetarams

LIGHT NUDE
601204 |

30 ml

22,28 EUR
74,26 EUR / 100 ml

SOFT BEIGE
601106 |

CLASSIC BEIGE
601205 |

74,26 EUR / 100 ml

I

VAL
BE
ANDŲ

K

ILGAI IŠLIEKANTI
DRĖGMEI ATSPARI
FORMULĖ
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OLIVE BEIGE
601107 |

PUIKIAI TINKA

SATIN SAND
601206 |

VISŲ TIPŲ ODAI

▪

puikiai tinka karštomis dienomis

▪

rekomenduojama fiziškai aktyviems žmonėms

▪

leidžia mėgautis nepriekaištinga išvaizda net treniruočių metu

▪

idealiai tinka proginiam makiažui

„BLUR” EFEKTAS

PUIKIAI TINKA
BRANDŽIAI ODAI

Vadinamas dar „soft focus” arba minkšto užbaigimo efektu, tai plačiai fotografijoje
naudojamas terminas. Sušvelnina visus aštrius kontūrus ir sulieja vaizdą
nuotraukoje taip, kad modelio veido oda atrodytų nepriekaištingai. Kosmetikoje
efektas gan panašus. Dėl sudėtyje esančių specifinėmis savybėmis pasižyminčių
ingredientų veido odos paviršius padengiamas sluoksniu, kuris atspindi ir tolygiai
išsklaido šviesą, taip dengdamas veido netobulumus.

VEIDAS

IK

OR

EKC

I JOS

16h
16
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VEIDAS

Skysta šviesinamoji 3D GLOWING DROPS
priemonė
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Purškiamas
makiažo
FIKSATORIUS

Akimirksniu pašviesina odą ir suteikia jai spindesio. Šilkinė, skysta konsistencija. Nepalieka dėmių ir neapsunkina veido odos.
▪

užtikrina gaivios ir spindinčios odos efektą

▪

optiškai atjaunina ir sumažina pavargusios odos požymius

▪

idealiai tiks makiažui strobingo technika atlikti

▪

sudėtyje yra miežių želmenų aliejaus ir betainų

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

▪

puikiai dengia smulkius kūno ir veido odos netobulumus

▪

▪

galima naudoti prieš tepant skystą makiažo pagrindą arba taškais ant jo, o taip pat sumaišius su makiažo pagrindu (prieš pat
naudojimą)

dienos metu atgaivina odą ir suteikia jai
spindesio

▪

lengvos, drėkinančios dulksnos pavidalo

▪

pipetė lengvina dozavimą

▪

tinka vegetarams

100 ml | 609003 |

10,68 EUR

10 ml | 601311 |

12,21 EUR

MAKE UP SETTING SPRAY

KAIP ATLIKTI MAKIAŽĄ STROBINGO TECHNIKA

10,68 EUR / 100 ml

122,11 EUR / 100 ml

Pašviesins kaktą

Optiškai padidins akis

Pagyvins žvilgsnį
Pabrėš skruostikaulius

Išpildys lūpas

294

Pabrėš smakrą ir optiškai
padidins apatinę lūpą

VEIDAS

Sumažins ir suteiks
estetišką nosies formą
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AKYS

NAUJIENA

Gemstone Colour
BLAKSTIENŲ TUŠAS
GEMSTONE COLOUR MASCARA
Puikiai suderinta blakstienų tušo kompozicija su giliomis spalvomis.
▪

pabrėš ne tik Jūsų akis, bet ir Jūsų charakterį bei stiprybę

▪

dėl trijų unikalių atspalvių visų akys bus nukreiptos į Jus

▪

tobula konsistencija ir sudėtis užtikrina puikų patvarumą

9 ml

13,20 EUR
146,65 EUR / 100 ml

INTENSE EMERALD
607048 |

BOLD TANZANITE
607049 |

AKYS

MAGICAL ALMANDINE
607050 |
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LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA
Pažangios formulės dėka, ekstremaliai didina blakstienų
apimtį, maksimaliai prailgina ir dailiai jas užriečia.
Specialiai suprojektuotas šepetėlis idealiai išskiria ir
pabrėžia net ir trumpiausius plaukelius.
▪

tobulai užriestos ir optiškai tankesnės blakstienos
jau po pirmo panaudojimo

▪

nesudaro gumulėlių, netepa ir nebyra

▪

sudėtyje yra vaškų, kurie pasižymi maitinamuoju
poveikiu ir gerina blakstienų būklę

▪

dėl sudėtyje esančio graikiško riešuto ekstrakto
ir novatoriško heksapeptido-1 švelniai tamsina
plaukelius

DIDELĖ
TA L PA
NET 13,5 ML

13.5 ml | 607039 |

14,90 EUR
110,40 EUR /100 ml

D A U G I A M AT I S F U L L H D E F E K TA S

Blakstienų tušas
LASH EXPERT

Blakstienų tušas
PHENOMENAL

Blakstienų tušas
3 STEP

LASH EXPERT MASCARA

PHENOMENAL MASCARA

3 STEP MASCARA

Idealus makiažas net iki 12 valandų.
Netepa ir nebyra.

Pažangi formulė ir preciziškas
šepetėlis garantuoja panoraminių
blakstienų efektą.

▪

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 | GLAM BLACK
607105 |

▪

sudėtyje yra novatoriško
komponento, kuris skatina
blakstienų augimą

▪

idealiai išskiria, ilgina, storina ir
užriečia blakstienas

▪

elastingas mini šepetėlis tobulai
pabrėžia net ir trumpiausias
blakstienas

11,07 EUR

10 ml | INTENSE BLACK

100,65 EUR / 100 ml

10,84 EUR

607104 |

108,39 EUR / 100 ml
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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 | PERFECT BLACK
607103 |

9,91 EUR
123,84 EUR / 100 ml

AKYS

AKYS

Blakstienų tušas
LEGENDARY
FULL HD LASHES

299

AKYS

Antakių
POMADA
EYEBROW POMADE
Aiškiai paryškinti antakiai yra tobulo
makiažo pagrindas. Vos keliais
teptuko judesiais galite sukurti
grakščius antakius puikiai derančio
atspalvio. Pomados satino formulė
suteikia lengvą naudojimą, matinį
padengimą, išlieka iki 12 valandų.

2,5 g

20,25 EUR

2
300

809,94 EUR / 100 g

1

DARK BROWN
607044 |

2

MEDIUM BROWN
607043 |

AKYS

1
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AKYS

Kreminiai akių
vokų šešėliai
LONG-                                                      
LASTING
SPARKLE

1

COPPER GRACE
606077 |

2

ICE PALACE
606075 |

3

GOLDEN TREASURE
606076 |

LONG-LASTING SPARKLE
CREAM EYESHADOW
Suteikia akių vokams pavergiančio,
intensyvaus blizgesio. Kreminės
pudros konsistencijos dėka juos
lengva tepti, nesikaupia odos
raukšlėse.
▪

ypač taupūs ir patvarūs, išsilaiko
net visą dieną

▪

greitai išdžiūsta ir sutvirtėja
ant vokų, suteikia stulbinančio
spindesio

▪

nelimpa, nebyra

3.5 g

20,41 EUR
583,09 EUR / 100 g

2

3

RI

EN
DLY

1

F

ŽAISKITE MAKIAŽU
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Spalvos intensyvumą galite reguliuoti tepdamos papildomus sluoksnius.

MĖGAUKITĖS
NAUDOJIMO
PATOGUMU

Piršto galiuku paimkite nedidelį šešėlio kiekį ir paskirstykite ant akių vokų.

AKYS

N
VEGA
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AKYS

Kajal
AKIŲ PIEŠTUKAS

Automatinis
AKIŲ PIEŠTUKAS

LONG-LASTING
KAJAL EYE PENCIL

LONG-LASTING
AUTOMATIC EYE
PENCIL

Sužavėkite giliu, kerinčiu žvilgsniu.
Pieštuku nubrėžkite liniją (vadinamąją
vandens liniją) išilgai apatinio voko –
taip akys vizualiai atrodys didesnės
ir šviesesnės. Be to, paslėpsite
nuovargio požymius.
▪

itin ilgas patvarumas
- net iki 12 valandų

▪

vizualiai padidina ir pagyvina akį
bei suteikia žvilgsniui žvalumo

▪

patvarus ir vandeniui atsparus

▪

su integruotu drožtuku

▪

patikrintas okulisto

Išraiškingas akių makiažas, kuris
laikosi neįtikėtinai ilgai? Nuo šiol
tai įmanoma. Tinka dieniniam
ir vakariniam makiažui. Tiksliai
brėžia tiek storą, tiek ir ploną
kontūro liniją.

0.33 g

7,22 EUR
2188,03 EUR / 100 g

1

ECRU IDEAL
607032 |

▪

lieka savo vietoje
ir neteplioja
net iki 12 valandų

▪

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

1

DECADENCE BLACK
607005 |

2

DARK BLUE
607004 |

3

OCEAN REFLECTION
607026 |

4

METALLIC TEAL
607028 |

5

VIOLET VELVET
607027 |

0.31 g

7,61 EUR

van
de
niu
i at

van
de
niu
i at
efektas: DIDESNĖS, ATVERTOS
AKYS,
ŽVALUS ŽVILGSNIS
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1

2

3

4

5

efektas: GILUS,
HIPNOTIZUOJANTIS
ŽVILGSNIS

AKYS

2

spa
rus

1

2454,42 EUR / 100 g

spa
rus

2

CLASSIC WHITE
607031 |
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AKYS

S U R E T U ŠAV I M O
KEMPINĖLE
SUKURSITE
VILIOJANTĮ
SMOKY EYES
MAKIAŽĄ

Automatinis
ANTAKIŲ PIEŠTUKAS

Deimantinis
AKIŲ PIEŠTUKAS

AUTOMATIC BROW PENCIL

DIAMOND EYE PENCIL

Pabrėžia antakių formą ir juos
optiškai sutankina.

Su spindinčiomis kaip deimantai dalelėmis, kurios suteikia
žvilgsniui spindesio.

▪
▪

užtikrina sodrią ir patvarią
spalvą bei naturalią išvaizdą

BISTRE
607012 |

su drožtuku pieštuko pagrinde

vandeniui atsparus

7,92 EUR
AUBURN
607013 |

2329,19 EUR / 100 g

AKYS

2404,33 EUR / 100 g

„glamour” stilius

▪

0.34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 |

0.31 g

7,45 EUR

▪

306
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AKYS

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 |

LIQUID EYELINER

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

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

▪

ilgalaikis efektas, visą dieną be
pataisymų

▪

patikrintas oftalmologų

▪

dermatologiškai patikrintas

▪

tinka veganams

4 g | DEEP BLACK
607001 |

▪

tai puikus būdas atlikti greitą,
klasikinį makiažą

▪

puikus ir lengvas naudojimas

Saugokite vertikalioje padėtyje, antgaliu žemyn

1.1 ml | CARBON BLACK
607009 |

13,52 EUR

9,50 EUR

338,12 EUR / 100 g

863,92 EUR / 100 ml

1054,87 EUR / 100 ml

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.
▪

efektyviai apsaugo blakstienas
nuo vandens ir drėgmės poveikio

▪

tinka veganams

8 ml | 607108 |

14,28 EUR

AKYS

BOTTLED EYELINER

31,65 EUR

spa
rus

SKYSTAS akių
PIEŠTUKAS

van
de
niu
i at

Akių
KONTŪRAS

VANDENIUI
ATSPARUS
blakstienų
tušas

178,53 EUR / 100 ml
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LŪPOS

Lūpų blizgis
su hialurono rūgštimi
LUSTRE EFFECT

Lūpų blizgis su čili
PLUMP EFFECT
PLUMP EFFECT
CHILI LIP GLOSS
Dėl daugybės žvilgančių dalelių jis
optiškai padidina lūpas, suteikia
viliokliško žavumo. Išraiškingos,
madingos spalvos suteikia lūpoms
gundančiai viliojančią išvaizdą,
išryškindamos kiekvienos moters
seksualumą.

LUSTRE EFFECT
HYALURONIC LIP GLOSS
Sudėtyje yra hialurono rūgšties, kuri
puikiai drėkina jautrią lūpų odą, todėl
lūpos tampa švelnios ir glotnios.
Blizgūs, pusiau skaidrūs atspalviai
suteikia natūralų efektą, todėl tinka
tiek kasdienai, tiek ir ypatingoms
progoms.
▪

optiškai padidina lūpas

▪

suteikia joms jausmingumo ir
minkštumo

▪

reguliariai naudojamas pagerina
jų būklę

▪

su patogiu ir minkštu
aplikatoriumi

▪

nelipnios formulės ir malonaus
kvapo

UNICORN DUST
604036 |

▪

su čili pipirų ekstraktu

▪

suteikia lūpoms viliojančio
putlumo

▪

su patogiu ir minkštu
aplikatoriumi

▪

nelipnios formulės ir malonaus
kvapo

VERY CHERRY
604039 |

CANDY FLOSS
604040 |

V A N D E N S LY G U M O S
E F E K TA S

7 ml

14,63 EUR

CLASSY LADY
604037 |

208,96 EUR / 100 ml

GOLDEN SHINE
604041 |

AKINANTIS SPINDESYS

7 ml

14,63 EUR
208,96 EUR / 100 ml

RASPBERRY KISS
604038 |

V A N D E N S LY G U M O S
E F E K TA S

LŪPOS

GLOTNUMO POJŪTIS
AKIMIRKSNIU
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LŪPOS

LŪPŲ                                                          
KONTŪRŲ                                                         
PIEŠTUKAS
LIPLINER
Dėl vandeniui atsparios, kreminės
formulės puikiai pasiskirsto ir išlieka
neįtikėtinai ilgai. Didelė pigmentacija
užtikrina tikslų padengimą.
▪

puikiai tinka suteikti lūpoms
formą arba naudoti kaip
lūpų dažus

▪

ilgalaikis - iki 8 valandų
be tepliojimų ir pataisymų

▪

užtikrina matinį užbaigimą

▪

dermatologiškai patikrintas

1.19 g

9,16 EUR
769,87 EUR / 100 g

MIDNIGHT
607041 |
1

312

2

DAWN
607042 |

3

SUNRISE
607040 |

2

3

LŪPOS

1
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LŪPOS
Klasikiniai lūpų dažai
COLOR INTENSE

4

13
4

COLOR INTENSE LIPSTICK

5

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.

6

▪

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

7

▪

su vertinguoju ispaninio šalavijo (chia) sėklų aliejumi

▪

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

5

CLASSIC RED
604232 |

12

PASSIONATE RED
604226 |

13

SPLENDID MAGENTA
604234 |
VIBRANT FUCHSIA
604224 |

15
6

SWEET CORAL
604228 |

14

SMOKED LYCHEE
604225 |
16

7

CARMINE BLISS
604230 |

15

BLAZING CORAL
604220 |

8

BURGUNDY WINE
604233 |

16

CUTE PINK
604223 |

9

PLUM CHOCOLATE
604227 |

17

RAVISHING ROSE
604222 |

10

PASSIONATE FIRE
604229 |

18

CLASSIC NUDE
604221 |

11

AMAZING NUDE
604231 |

8

4.2 g

9

11,74 EUR

14

17

18

1
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1

SHADOW
604045 |

2

CARAVAN
604043 |

3

SANDSTORM
604042 |

2

3

10

11

12

LŪPOS

279,52 EUR / 100 g

315

LŪPOS

N A U D O D A M I A P L I K AT O R I Ų P A S K I R S T Y K I T E J U O S T O LY G I A I A N T L Ū P Ų

Ilgai išliekantys
SKYSTI matiniai
LŪPŲ DAŽAI
LONG-LASTING MATTE LIQUID
LIPSTICK
Tobulas matinis atspalvis, kuris išlieka
ilgas valandas. Superlengva formulė
garantuoja tobulą, intensyviai matinį
atspalvį, neapsunkina lūpų ir užtikrina
komforto jausmą. Be to, 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

16,52 EUR

316

HOT RED
604014 |

TAFFY
604011 |

CERISE
604012 |

CREAMY
604016 |

VIOLET
604015 |

PEACH
604048 |

CRIMSON
604010 |

ROSE
604017 |

MAUVE
604009 |

BLUSH
604013 |

CLARET
604018 |

VICTORIAN ROUGE
604046 |

PINK POWDER
604047 |

ILGAI IŠLIEKANTYS SKYSTI MATINIAI
LŪPŲ DAŽAI SUTEIKIA JŪSŲ LŪPOMS
ILGALAIKĮ AKSOMINĮ
MATINĮ UŽBAIGIMĄ.

LŪPOS

275,36 EUR / 100 ml
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MICELIŲ SKYSTIS

2 PHASE MAKEUP REMOVER

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

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

▪

sukurtas rožių vandens (iš Damasko rožių žiedlapių)
pagrindu

Puikiai pašalina net vandeniui atsparų makiažą be jokių
kosmetikos priemonių.

▪

puikiai atgaivina odą

▪

užtenka tik sudrėkinti vandeniu

▪

tinka visų tipų odai, taip pat ir jautriai

▪

palieka odą sudrėkinta, minkšta ir glotnia

▪

hipoalerginis

MICELLAR LOTION

Makiažo valymo
RANKŠLUOSTUKAS
MAKEUP REMOVER TOWEL

150 ml | 609002 |

150 ml | 609001 |

10,68 EUR
7,12 EUR / 100 ml
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10,84 EUR
7,23 EUR / 100 ml

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

608107 |

10,71 EUR

608124 |

11,39 EUR

MAKIAŽO VALYMAS

MAKIAŽO VALYMAS

Dvifazis MAKIAŽO
VALIKLIS
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RANKOS

Nagų lakas
GEL FINISH
NAIL LACQUER GEL FINISH
Superblizgi formulė su gelinio
užbaigimo efektu. Tobulai blizgantys
nagai jau po pirmojo sluoksnio.
Gelinė lako formulė užtikrina
ne tik itin greitą džiūvimą, puikų
padengimą, bet ir atsparumą
skilimui bei ilgalaikį efektą. Ryškios,
prisotintos spalvos puikiai tinka bet
kokiai progai.
▪

suteikia nagams ilgalaikę, sodrią
spalvą ir puikiai dengia jau nuo
pirmo patepimo

▪

atsparus skilimui, nusitrinimui ir
blukimui

▪

platus, patogus šepetėlis

11 ml

8,77 EUR
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FRESH LIME
603160 |

POLAR NIGHT
603169 |

BRILLIANT RAY
603153 |

AMAZING RED
603163 |

STRONG PINK
603161 |

BLINDING NEON
603165 |

BLOOMING ROSE
603154 |

DEEP MAROON
603168 |

BLUE LAKE
603162 |

NEON SUNSET
603158 |

DOLLS HOUSE
603166 |

NEON CRANBERRY
603167 |

JUICY PLUM
603156 |

BLACK DOVE
603155 |

RANKOS

79,76 EUR / 100 ml
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Įsivaizduokite saulės spinduliuose paskandintą pasaulio kampelį, kur ore tvyro
neįtikėtinai gražūs kvapai. Prieš Jus driekiasi gamtos platybės, pripildytos
gražiausių spalvų ir aromatų. Jus supa tyla, kuri nuramina visus pojūčius ir priverčia
pajusti tą dalelę magijos, kurios žiupsnelį rasite mūsų kavoje ir arbatoje.
Apkeliavome visą pasaulį, kad rastume tokią vietą. Paėmėme dalį jos lobių ir
sukūrėme unikalius skonius bei aromatus, kuriuos užrakinome FM dėžutėse
Naujoji Aurile Selection serija pasižymi absoliučiai tobulais sodriais skoniais ir
aromatais, kurie apgaubia pojūčius ir kviečia į ilgą kelionę po pasaulį.
Naujoji rūšinė kava (ang. specialty coffee) - priklausanti geriausių pasaulyje kavos
rūšių grupei - yra šviežiai nuskintų pupelių garantija; pupelės yra pristatomos
tiesiai į skrudinimo gamyklą, kur gimsta kavos skonis: grynas ir sodrus.
Mūsų aukščiausios kokybės arbatos yra iš labai mažų tradicinių plantacijų. Jos yra
unikalios, neįprastos ir tikrai originalios. Jų skoniai švelniai keičiasi, kiekvieną kartą
nustebindami ir nuvesdami į naują egzotišką kelionę.
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KAVA

KAVA

KAVA

MALTA KAVA
PERU
Rūšinė kava
100% Arabika

MALTA KAVA
BRAZILIJA
Rūšinė kava
100% Arabika

GROUND COFFEE PERU SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA

GROUND COFFEE BRAZIL SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA

Kava užauginta Cajamarca regione, Peru, prie pat sienos su Ekvadoru.
Dėl specifinio klimato ir vietos, kavos pupelės auga daug lėčiau.
Kiekviena iš jų yra specialiai atrenkama ir surenkama su didžiausiu
kruopštumu.
Unikalus skonis, labai intensyvus, bet be rūgštumo padovanos Jums
tikrą uoslės ir skonio šventę.

Švelni, tikra braziliška kava su lazdyno riešutų ir šokolado natomis. Ji
kilusi iš Cerrado Mineiro regiono, kur skinamos aukščiausios kokybės
Brazilijoje išaugintos arabikos kavos pupelės. Šis išskirtinis aromatas,
unikalus skonių derinys ir mažas rūgštumas – tai pasiūlymas tiems,
kas nori mėgautis juodos kavos subtilumu.

unikalus ir intensyvus skonis be rūgštumo

▪

dėl specifinio klimato ir vietos kavos pupelės auga daug
lėčiau; kiekviena iš jų yra specialiai atrenkama ir surenkama su
didžiausiu kruopštumu

125 g | 803009 |

27,50 EUR
220,00 EUR / 1 kg
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Peruca

Cajamarn
regio

▪

švelni, su lazdyno riešutų ir šokolado natomis, suteikiančiomis
nepakartojamą aromatą - neįprastas skonio ir mažo rūgštumo
derinys leidžia mėgautis subtilesne juoda kava

▪

auginama regione, kuris yra žinomas dėl aukščiausios kokybės
pupelių Brazilijoje

125 g | 803005 |

27,50 EUR
220,00 EUR / 1 kg

BraMziinleiro

Cerradeogion
r

KAVA

▪
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KAVA

MALTA KAVA
ETIOPIJA
Rūšinė kava
100% Arabika
GROUND COFFEE ETHIOPIA
SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA
Kava su gėlių natomis ir apčiuopiamais
citrusiniais vaisiais tiesiai iš Etiopijos.
Jos pupelės skinamos rankomis aukštai,
1800 metrų virš jūros lygio aukštyje.
Į dėžes patenka tik specialiai atrinkti,
prinokę ir sveiki vaisiai. Tai suteikia
intensyvų skonį ir aromatą, nors ir
susipina su lengvumu ir subtilumu.
▪

su gėlių ir pastebimomis citrusinių
vaisių natomis - kava intensyvi,
tačiau subtili ir lengva

▪

pupelės skinamos rankomis 1800
metrų virš jūros lygio aukštyje.

125 g | 803006 |

27,50 EUR
220,00 EUR / 1 kg

MALTA KAVA
PAPUA
NAUJOJI GVINĖJA
Rūšinė kava
100% Arabika
GROUND COFFEE PAPUA NEW GUINEA
SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA
Kava iš vakarinių Aukštikalnių Provincijos (Western
Highlands) Papua Naujojoje Gvinėjoje. Jos krūmai
auga išskirtinai derlingoje vulkaninėje Wahgi Slėnio
(Wahgi Valley) dirvoje Centriniuose Kalnuose (Central
Mountains). Jaučiamas subtilių citrusinių vaisių skonis,
įskaitant apelsiną, apgaubtą pieniško šokolado skoniu
Ji turi tikrą kavos skonį su saldumo užuomena.
▪

nuostabus citrusinių vaisių, įskaitant apelsinus,
derinys, apgaubtas nuostabiu pienišku šokoladu
– tikras kavos skonis su subtilia saldumo
užuomena

▪

auga išskirtinai derlingoje vulkaninėje Wahgi
slėnio dirvoje Centriniuose Kalnuose (Central
Mountains)

125 g | 803008 |

27,50 EUR
220,00 EUR / 1 kg

Ethiopia
Papua ea
n
New Guilands
KAVA

High
Westernrovince
P
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KAVA

MALTA KAVA
INDONEZIJA
Rūšinė kava - 100% Arabika

IndonJeavsaia
East d
Islan

GROUND COFFEE INDONESIA SPECIALTY COFFEE 100% ARABICA
Kava iš rytinės Javos salos dalies Indonezijoje. Jos krūmai klesti tarp ugnikalnių ir vešlių tropinių miškų.
Pasižymi intensyviu skoniu dėl savo prieskonių, tačiau saldus abrikosų poskonis yra maža maloni staigmena tikriems kavos gurmanams.
▪

intensyvaus, prieskonių aromato, kurį papildo stebinantis saldus abrikosų poskonis

▪

jos krūmai klesti tarp ugnikalnių ir vešlių tropinių miškų

125 g | 803007 |

27,50 EUR
220,00 EUR / 1 kg

MALTA KAVA
RUANDA
Rūšinė kava
100% Arabika
GROUND COFFEE RWANDA
SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA
Burbono kava iš Ruandos. Ji auginama
labai mažose plantacijose, esančiose
1500 metrų virš jūros lygio aukštyje.
Ši kava pasižymi unikaliu vaisių ir tipiško
kavos aromato lengvumo deriniu. Stiprus
juodųjų serbentų skonis su netikėta,
švelnia kinrožės (hibiscus) nata.

▪

unikali dėl intensyvių juodųjų
serbentų ir stebėtinai lengvų
kinrožės (hibiscus) natų derinio

▪

botaninio burbono veislė,
pasižyminti saldumu ir subtiliu
skoniu

125 g | 803010 |

27,50 EUR
220,00 EUR / 1 kg
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KAVA

da

Rwtioansnlocated
la
p nta 1500 m
over
level
above sea
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KAVA

MALTA KAVA
GVATEMALA
Rūšinė kava
Filtro maišeliai
GROUND COFFEE GUATEMALA
SPECIALTY COFFEE
FILTER BAGS
Kava iš vieno iš trijų ne vulkaninių Gvatemalos
regionų - Huehuetenango.
Šiltas oras iš Meksikos susimaišo su šaltu,
besileidžiančiu iš Cuchumatanes kalnų
sukurdamas neįprastą mikroklimatą, kuris
apsaugo nuo šalčio ir leidžia auginti kavą
2000 metrų virš jūros lygio aukštyje.
Ji išsiskiria švelnia rūgštele ir vaisių natomis,
papildytomis subtiliu pienišku šokoladu.
▪

išsiskiria švelnia rūgštele ir vaisių natomis,
papildytomis subtiliu pienišku šokoladu

▪

kilusi iš regiono, kuriame šiltas oras
susimaišo su šaltu oru, besileidžiančiu iš
Cuchumatanes kalnų, sukurdamas unikalų
mikroklimatą, kuris apsaugo kavamedžius
nuo šalčio 2000 metrų virš jūros lygio
aukštyje

GROUND COFFEE HONDURAS
SPECIALTY COFFEE
FILTER BAGS

23,70 EUR

la
Guatemanago
n
Huehuegteion
re

Kava iš Siguatepeque, Comayagua departamento
Hondūre. Ji auga dideliame vietinės augmenijos šešėlyje
vešliuose Montecillos kalnų šlaituose. Kavos skonis juodas šokoladas ir lazdyno riešutai. Dėl to ji tuo pačiu
metu yra subtili ir intensyvi.
▪

subtili, tačiau intensyvi su pastebimomis juodojo
šokolado ir lazdyno riešutų natomis

▪

auga Montecillos kalnų šlaituose, vešlios augmenijos
pavėsyje

5x 10 g = 50 g | 803013 |

23,70 EUR
473,91 EUR / 1 kg
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KAVA

5x 10 g = 50 g | 803011 |

473,91 EUR / 1 kg

MALTA KAVA
HONDŪRAS
Rūšinė kava
Filtro maišeliai
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KAVA

MALTA KAVA
BE KOFEINO
MEKSIKA
Rūšinė kava
Filtro maišeliai
GROUND COFFEE MEXICO
SPECIALTY COFFEE
FILTER BAGS
Alternatyva tiems, kas mėgsta kavos skonį,
bet nenori vartoti kofeino.
Kava be kofeino iš Meksikos. Kofeinas
buvo pašalintas natūraliai „Mountain
Water Process“ būdu naudojant gryną
vandenį. Kofeino trūkumas neatima iš
kavos intensyvaus skonio, kuriame stipriai
jaučiamas juodasis šokoladas ir slyva.
▪

kofeino trūkumas neatima nė vienos
intensyvaus skonio natos, kurioje
stipriai jaučiamas juodasis šokoladas ir
slyva

▪

kofeinas buvo pašalintas natūraliai
dėl „Mountain Water Process“ būdu
naudojant gryną vandenį

5x 10 g = 50 g | 803012 |

23,70 EUR
473,91 EUR / 1 kg

KAVA

Mexico
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ARBATA

ARBATA

YERBA MATE

YERBA MATE
ARGENTINA
Filtro maišeliai
YERBA MATE ARGENTINA
FILTER BAGS
Itin švelni yerba mate (arbata matė) iš
Argentinos su subalansuotu skoniu ir aromatu.
Ji perkels Jus tiesiai į Pietų Ameriką stebėti
fantastiškus gamtos lobius, iš kurių ji yra
kilusi. Sudėtyje yra lapų, šakelių ir nedidelio
žiedadulkių kiekio. Multi-brewing puikiai tinka
tiems, kas nemėgsta skirtis su savo puodeliu.

▪

itin švelni yerba mate (arbata matė) su
subalansuotu skoniu ir aromatu

▪

sudėtyje yra lapų, šakelių ir nedidelio
kiekio žiedadulkių

▪

daugkartiniam užplikymui

5x 10 g = 50 g | 805020 |

23,70 EUR

ULTIPL

E

M

473,91 EUR / 1 kg

a

Argentin

ARBATA

USE
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ARBATA

CHINESE BLACK
WITH ROSE PETALS
Ceremoninė Kongo juodosios arbatos su rožių žiedlapiais
rūšis. Ši arbata kilusi iš Kinijos Anhui regiono. Pagal kinų
tradicijas ji pagardinta rožių žiedais. Reguliarus juodosios
arbatos gėrimas mažina nuovargį, teigiamai veikia
koncentraciją, ramina ir atpalaiduoja.
▪

ceremoninė juodosios arbatos rūšis, pagardinta rožių
žiedais pagal kinų tradicijas

▪

mažina nuovargį, ramina ir atpalaiduoja bei padeda
susikaupti

40 g | 805040 |

25,77 EUR
644,33 EUR / 1 kg

Chinuai
Aanh
region

Pirmojo skynimo JUODOJI
INDIJOS ARBATA Darjeeling
INDIAN BLACK DARJEELING
FROM THE FIRST HARVEST
Darjeeling yra juodoji arbata, auganti Indijoje, Himalajų papėdėje.
Ji renkama nuo vasario iki balandžio. Tai laikoma geriausia arbata
pasaulyje. Tamsios gintaro spalvos arbatos užpilas su labai subtiliu,
gėlių aromatu leis Jums atsipalaiduoti ir atsikvėpti.
Pirmojo skynimo Darjeeling arbatoje yra net 30% daugiau polifenolinių
junginių nei kitose arbatose. Tai efektyviai lėtina ląstelių senėjimo
procesą. Reguliarus juodosios arbatos gėrimas palaiko kraujotakos
sistemą, reguliuoja kraujospūdį ir mažina blogojo cholesterolio kiekį.
▪

laikoma geriausia rūšimi pasaulyje, labai subtilaus gėlių
aromato ir tamsios gintaro spalvos

▪

turi net 30 % daugiau polifenolinių junginių nei kitos arbatos

▪

mažina įtampą ir atpalaiduoja, efektyviai lėtina ląstelių
senėjimo procesus, palaiko kraujotakos sistemą, reguliuoja
kraujospūdį ir mažina blogojo cholesterolio kiekį

40 g | 805041 |

25,77 EUR
644,33 EUR / 1 kg
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Indiai

Hamla
foothills

ARBATA

KINIŠKA
JUODOJI ARBATA
su rožių žiedlapiais
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ARBATA

KORĖJIETIŠKA
ŽALIOJI ARBATA
su skrudintais ryžiais
ir matcha
KOREAN GREEN WITH ROASTED
RICE AND MATCHA
Genmaicha – žalioji arbata su skrudintais
ryžiais yra pati populiariausia arbata
Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Šiam mišiniui
sukurti buvo panaudota Seejak žalioji arbata,
kilusi iš Seogwang sodo, esančio vulkaninėje
Jeju saloje Pietų Korėjoje.
Skrudinti ryžiai kartu su matcha, suteikia
arbatos užpilui intensyvią žalią spalvą ir
saldesnį nei tradicinės žaliosios arbatos skonį.
Žaliosios arbatos gėrimas padeda pašalinti
toksinus, reguliuoja medžiagų apykaitą ir
padidina energijos lygį.
▪

skrudinti ryžiai ir matcha suteikia
arbatos užpilui intensyvesnę spalvą ir
saldesnį skonį nei tradicinės žaliosios
arbatos

▪

išvalo organizmą nuo toksinų, reguliuoja
medžiagų apykaitą, suteikia energijos

40 g | 805042 |

28,23 EUR
705,75 EUR / 1 kg

rea
Soguwtahng KGaro den d

Seo lcanic islan
on the voof Jeju

LAOSO JUODOJI ARBATA
iš atogrąžų miškų,
fermentuota bananų lapuose
BLACK LAOS FROM THE RAINFOREST
FERMENTED IN BANANA LEAVES
Phu Noi gentis renka laukinę juodąją arbatą Laoso Phongsaly
regiono drėgnųjų atogrąžų miškuose. Šios arbatos gaminimo
procesas užtrunka ilgai ir yra subtilus: arbatos lapeliai susukami,
tada suvyniojami ir fermentuojami bananų lapuose. Tik po šio
proceso juos galima džiovinti.

▪

subtili ir saldi juoda arbata

▪

ilgas ir subtilus gaminimo procesas: arbatos lapai susukami,
tada suvyniojami ir fermentuojami bananų lapuose, ir tik po
to yra džiovinami

▪

laukinė arbata, renkama vietinės Phu Noi genties

40 g | 805043 |

33,23 EUR
342

830,75 EUR / 1 kg

Laos

Phongsaely
rainfor st

ARBATA

Dėl to arbata tampa juoda ir pasižymi subtiliu, saldžiu skoniu.
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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!

344
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SALDUMYNAI

KARTUSIS
ŠOKOLADAS
74%

KARTUSIS
ŠOKOLADAS
99%

DARK CHOCOLATE 74%

DARK CHOCOLATE 99%

Pusiausvyra tarp saldžiųjų ir karčiųjų aromatų.
Tai puikus kartaus skonio su pieniško malonumo
užuomina derinys.

Didelis kakavos kiekis sukelia intensyvius pojūčius. Aromatai,
perlaužti subtiliu saldumo poskoniu, glosto skonio receptorius.

Išraiškingas gryniausio pavidalo kakavos aromatas tai puota
rafinuotų pojūčių gurmanams. Niekas neatitrauks Jūsų nuo
šio gilaus skonio.

100 g | 806008

100 g | 806009

100 g | 806010

KARTUSIS
ŠOKOLADAS

MILK CHOCOLATE 40%

DARK CHOCOLATE 54%

Burnoje tirpstantis pieno ir tauriosios kakavos derinys. Tai
ideali alternatyva klasikinių saldumynų mėgėjams.
100 g | 806007

40%

54%

4,42 EUR

4,42 EUR

44,20 EUR / 1 kg

44,20 EUR / 1 kg

SALDUMAS BE KALORIJŲ

Stevija yra išskirtinis augalas - iš jos lapų gaunamas ekstraktas yra maždaug 300 kartų saldesnis nei
maistinis cukrus. Jos glikemijos indeksas yra lygus nuliui ir ji nesuteikia kalorijų, todėl ji yra puikus maisto
priedas žmonėms, kurie rūpinasi sveikata ir liekna figūra. Mes panaudojome nuostabias jos savybes, kad
galėtumėte be sąžinės graužaties mėgautis mūsų šokolado skoniu.
346

4,42 EUR
44,20 EUR / 1 kg

4,42 EUR
44,20 EUR / 1 kg

SALDUMYNAI

PIENINIS
ŠOKOLADAS
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ALMONDS IN MILK CHOCOLATE
Traškus vidus, apgaubtas aksominiu, burnoje tirpstančiu
šokoladu, glosto gomurį jau nuo pirmojo kąsnio.

100 g | 806012

5,61 EUR
56,10 EUR / 1 kg

KARŪNUOTAS DELIKATESAS

Nors migdolas yra vadinamas riešutų karaliumi, bet iš tikrųjų tai yra migdolų medžio sėkla. Savo titulą
jis užkariavo dėl daugybės maistinių medžiagų, tokių kaip kalis, magnis, skaidulos, nesočiosios riebalų
rūgštys ir vitaminai B2 ir E. Dėl savo subtilaus skonio migdolai patinka beveik visiems, kas juos tik
paragauja.
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MIGDOLAI
juodajame šokolade

MIGDOLAI
baltajame šokolade

ALMONDS IN DARK CHOCOLATE

ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE

Puikus subtilaus riešuto saldumo ir juodojo šokolado
intensyvumo derinys intriguoja ir stimuliuoja pojūčius.

Gundantis riešutų ir dangiško šokolado, kuriam
neįmanoma atsispirti, derinys yra puikus pasiūlymas
saldumynų mėgėjams.

100 g | 806011

100 g | 806013

5,61 EUR

5,61 EUR

56,10 EUR / 1 kg

56,10 EUR / 1 kg

SALDUMYNAI

SALDUMYNAI

MIGDOLAI
pieniniame
šokolade
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KAVA

CREME
tirpi kava
CREME
INSTANT COFFEE
Harmoninga, aukštos kokybės kavos
rūšių, pasižyminčių švelniu skoniu ir
sodriu aromatu, kompozicija pavergia
pojūčius nuo pat pirmo gurkšnio.
Kavos puodelis, kupinas subtilumo,
užburia išraiškingomis natomis,
suteikiančiomis kiekvienai akimirkai
išskirtinumo.
▪

švelni ir puikiai subalansuota

▪

su aksomine kremine puta

▪

puikiai tinka popietiniams
susitikimams su draugais

INTENSE
tirpi kava

80 g | 802001 |

13,13 EUR

INTENSE INSTANT COFFEE

164,12 EUR / 1 kg

Tai puikiai parinktų kavos rūšių kompozicija,
sukurianti intriguojantį išraiškingumo ir
aromato turtingumo derinį. Suteikdama
intensyvius pojūčius žadina norą veikti. Tai
puodelis, pilnas juodos, energizuojančios
esencijos.
▪

dėl liofilizacijos (džiovinimo šaldant)
proceso žavi stipriu, daugiasluoksniu
skoniu

▪

gilių kavos akcentų gurmanams

▪

puikiai tinka gerai dienos pradžiai

100 g | 802002 |

13,33 EUR

TIRPI
350

Pojūčių žadinimas. Šventė gomuriui. Nepaprasto malonumo
akimirkos su kavos puodeliu. Skania ir kvapnia kava galite
mėgautis bet kur ir bet kada.

KAVA

133,33 EUR / 1 kg
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Didžiulė gamtos galia
Valymas be chemikalų
Visiškai atnaujinta Smart&Clean serija, nenugalima kovoje su nešvarumais ir
riebalais. Norėjome išlaikyti nuostabų produktų efektyvumą ir padaryti juos
visiškai saugius aplinkai, Jums ir Jūsų artimiesiems.
Dėl to, be probiotinių produktų, savo valymo priemonių galią sutelkėme į
naujas mažas tabletes, kurias nesunkiai ištirpinsite vandenyje ir taip paruošite
ypatingą valymo skystį. Išnaudojus skystį, tereikia paimti naują tabletę ir
ištirpinti ją vandenyje tame pačiame buteliuke. Todėl mažiname plastikinių
butelių skaičių ir skatiname juos naudoti daug kartų. Atraskite jų naudojimo
patogumą ir leiskite jiems nustebinti Jus dar didesniu efektyvumu!

NAUJIENA

Skalbimo
lapeliai
– bekvapiai

Skalbimo
lapeliai
– Fresh Linen

LAUNDRY DETERGENT
SHEETS - UNSCENTED

LAUNDRY DETERGENT
SHEETS - FRESH LINEN

Švelnūs, tirpūs skalbimo lapeliai
yra pagaminti iš augalinės kilmės
ingredientų. Juos lengva saugoti ir
galima pasiimti su savimi į kelionę.

Skalbimo lapeliai su subtiliu gaiviu
kvapu, kuris ant audinių išlieka
išskirtinai ilgai.
▪

sudėtyje nėra cheminių
medžiagų, toksiškų dažiklių ir
baliklių

sudėtyje nėra optinių baliklių ir
dažiklių

▪

jie ilgam palieka gaivų, raminantį
kvapą

jų pakuotė yra visiškai
perdirbama, todėl juos pirkdami
rūpinatės planeta!

▪

100% natūralus kvapas,
pagamintas iš eterinių aliejų ir
augalų ekstraktų

▪

yra 100% natūralūs, juose nėra
toksiškų cheminių medžiagų

▪
▪

10 vnt. | 720020 |

29,66 EUR

10 vnt. | 720021 |

29,66 EUR

NAUJIENA

Ekologiškos
skalbimo tabletės
ECOLOGICAL WASHING
MACHINE TABLETS
Vienos tabletės pakanka išskalbti
net iki 8 kg skalbinių! Ekologiškos
tabletės yra pagamintos iš
atsinaujinančių išteklių ir tuo
pat metu puikiai susidoroja su
įsisenėjusiomis dėmėmis!
▪

veikia žemoje temperatūroje,
todėl tinka ne tik skalbimo
mašinoms, bet ir skalbiant
rankomis

▪

sudėtyje yra skalbimo
stiprintuvo su aktyviuoju
deguonimi, kurio dėka yra
pašalinamos net sunkiai
įveikiamos dėmės, o audiniai
nepilkėja

▪

tablečių našumas yra nuostabus
– 8 kg skalbinių tereikia vienos
nedidelės tabletės!
19 vnt. | 720001 |
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39,75 EUR

SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO

NAUJIENA
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Virtuvės
valymo tabletė

Stiklo
valymo tabletė

Vonios kambario
valymo tabletė

Grindų
valymo tabletė

Universali
valymo tabletė

KITCHEN CLEANING TABLET

GLASS CLEANING TABLET

BATH CLEANING TABLET

FLOOR CLEANING TABLET

ALL PURPOSE CLEANING
TABLET

Tikras herojus Jūsų virtuvėje. Lengvai tirpdo
ir pašalina riebalus natūraliu ir saugiu aplinkai
būdu. Niekada nepasiduoda net prieš labiausiai
įsisenėjusius maisto likučius, nešvarumus ir
riebalus ant indų. Mažas dydis nėra kliūtis, nes dėl
koncentruotos formulės tabletė yra labai efektyvi.

Stiklo ir veidrodžio paviršiai dabar spindės
nepriekaištingu švytėjimu! Ši greitai tirpstanti tabletė
sukuria pH neutralų skystį. Jos pagalba pašalinti
net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus tampa itin
paprasta.

Švarus ir visiškai saugus vonios
kambarys, be kenksmingų, valiklių
išskiriamų garų. Vonios kambario
valymo tabletė yra universali priemonė,
kuri puikiai tiks tualetų, kriauklių,
čiaupų, dušo užuolaidų valymui.

Subtilumas ir stiprumas yra
sujungti mažoje tabletėje. Jos
dėka galite atsikratyti labiausiai
įsisenėjusių nešvarumų nuo grindų,
nesijaudindami dėl jų. Tabletė yra
saugi parketui, lakuotam medžiui ar
marmurui.

▪

puikiai tinka kaip universalus virtuvės valiklis

▪

sukurta specialiai kovai su riebalais - jos
efektyvumas nuostabus

▪

plytelės, stalviršiai, gartraukis ir virtuvės
reikmenys spindės Jūsų virtuvėje

▪

nepralenkiama kovojant su sunkiausiais
nešvarumais ant stiklo: pirštų atspaudais,
riebiais dryžiais, dantų pastos dėmėmis

▪

subtili ir visiškai saugi stiklo paviršiams

▪

po naudojimo greitai išdžiūsta ir palieka švarų ir
blizgantį paviršių

1 vnt. / 4 g | 720005 |

1 vnt. / 4 g | 720004 |

8,07 EUR

8,07 EUR

▪

neišskiria kenksmingų garų
– visiškai saugi Jums ir Jūsų
artimiesiems

▪

pasižymi kalkes tirpinančiomis
savybėmis – ji neprilygstama
kovojant su vonios kambario
nešvarumais!

▪

nepalieka jokių dryžių ar baltų
dėmių – vonios kambarys yra
nepriekaištingai švarus!

* Vienos 4 g tabletės užtenka 500 - 750 ml skysčio.

LIPDUKAS VIDUJE

Tabletės yra su skirtingos spalvos lipdukais, kuriuos galėsite klijuoti ant
buteliuko, kad žinotumėte, koks skystis yra jo viduje. Taip išvengsite klaidų!

▪

pasižymi greitai džiūstančiomis
savybėmis, todėl grindų neveikia
drėgmė

▪

puikiai tinka naudoti paviršiams,
kurie yra jautrūs ir mažai
atsparūs drėgmei

▪

palieka grindis švarias, sausas ir
šiek tiek blizgančias

STIKLAS

▪

pašalina nešvarumus, palikdama
subtilų ir malonų kvapą

▪

ji rūpinasi Jūsų namų gaivumu,
taip pat Jus supančios aplinkos
saugumu

8,07 EUR

8,07 EUR

8,07 EUR

Švarūs namai ir nuostabūs kvapai
– tokia yra universalios Smart &
Clean valymo tabletės ypatybė.
Ištirpinta tabletė virsta subtiliu, bet
labai efektyviu valymo skysčiu, kuris
veiksmingai pašalina kasdienius
nešvarumus.

1 vnt. / 4 g | 720006 |
1 vnt. / 4 g | 720003 |

1 vnt. / 4 g | 720002 |
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VIRTUVĖ

GRINDYS

VONIOS
KAMBARYS

UNIVERSALUS

SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO
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Natūralios
universalios
DRĖGNOS
VALYMO
SERVETĖLĖS
NATURAL UNIVERSAL
CLEANING WET WIPES

1

2

Biologiškai skaidūs
ŠIUKŠLIŲ MAIŠELIAI
BIODEGRADABLE TRASH BAGS
Atliekų rūšiavimas ir šalinimas tampa dar ekologiškesnis
nenaudojant plastikinių šiukšlių maišelių. Biologiškai
skaidūs šiukšlių maišeliai buvo sukurti gerbiant gamtą
ir suvokiant kenksmingo plastiko naudojimo mažinimo
svarbą
▪

pagaminti iš kukurūzų krakmolo

▪

100% biologiškai skaidūs

1

2

96% natūralios kilmės ingredientų;
Jums reikia tik vienos drėgnos
servetėlės, kad BET KURIS paviršius
būtų švarus! Universalios drėgnos
valymo servetėlės tinka stiklo,
medienos, plastiko, metalo ir kitų
paviršių valymui.
▪

jos neutralizuoja nemalonius
kvapus ir palieka gaivų, subtilų
kvapą

▪

jos draugiškos ir saugios
Jūsų rankoms - išbandėme
dermatologiškai

▪

servetėlės yra 100% biologiškai
skaidžios ir kompostuojamos

NAUJIENA

50 vnt. | 720007 |

9,53 EUR

ŠIUKŠLIŲ MAIŠELIAI 35 L
10 vnt. | 720100 |

13,32 EUR

ŠIUKŠLIŲ MAIŠELIAI 60 L
10 vnt. | 720101 |

21,37 EUR
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EKO PRODUKTAI

I L G A L A I K I S PAT O G E N Ų I R
BA K T E R I J Ų PA ŠA L I N I M A S

100% AKTYVIŲ
PROBIOTIKŲ

SUKURIA
S V E I K ATA I
PA L A N K Ų
M I K R O K L I M ATĄ

Š V A R A M I K R O S K O P I N I U LY G I U

Probiotinis
UNIVERSALUS
VALIKLIS

Probiotinis
GRINDŲ VALIKLIS
PROBIOTIC FLOOR CLEANER

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER
Veiksmingai ir ilgam pašalina nešvarumus ir nemalonius
kvapus nuo visų rūšių plaunamų paviršių, pvz., plytelės,
grindys, virtuvės stalviršiai, sienos ir sanitarinė armatūra.

Pašalina nešvarumus ir blogųjų bakterijų kultūras nuo
valomų paviršių, o taip pat ilgam pašalina nemalonius
kvapus.

Probiotinis
INDŲ PLOVIKLIS

Probiotinis
RANKŲ GELIS

Probiotinis
SKALBIMO SKYSTIS

PROBIOTIC WASHING-UP
LIQUID

PROBIOTIC HAND GEL

PROBIOTIC LAUNDRY
LIQUID

Puikiai pašalina riebalus nuo indų. Be
to, jis palaiko hidraulinės sistemos
komponentų švarą. Švelnus rankų
odai.

500 ml | 713004 |
1000 ml | 713001 |

1000 ml | 713005 |

23,82 EUR

Kruopščiai valo rankas nenaudojant
vandens ir puikiai jas drėkina. Atkūria
tinkamą odos mikroflorą.

23,80 EUR

750 ml | 713003 |

21,66 EUR
28,88 EUR / 1 l

34,18 EUR
68,37 EUR / 1 l

Dėl koncentruotos formulės jo pakanka
50 skalbimų. Puikiai skalbia baltus ir
spalvotus drabužius, suteikia jiems
nuostabų kvapą. Be to, apsaugo
skalbimo mašiną nuo nešvarumų
kaupimosi.

1500 ml | 713002 |

33,94 EUR

Pažinkite mūsų
originalų ženklą
ir ieškokite
jo kituose
produktuose kiekvienas iš jų
yra draugiškas
aplinkai!
360

Ekologiškos valymo priemonės pasirūpins ne tik Jūsų namais, bet ir Jūsų
oda, sveikata bei aplinka. Atraskite naudingą probiotinių preparatų galią.

LEISKITE GEROSIOMS
BAKTERIJOMS
JAUSTIS KAIP NAMIE

Teigiamas probiotikų poveikis žmogaus organizmui yra žinomas jau daugelį metų.
Jų naudingos savybės puikiai tinka nuolat besivystančiai eko tendencijai. Taigi
mes juos panaudojome kurdami unikalią valymo priemonių liniją, kad galėtumėte
pašalinti sveikatai kenksmingus patogenus nuo paviršių. Jūsų namai bus ne tik
tobulai švarūs, bet ir apgyvendinti naudingomis bakterijų padermėmis.

EKO PRODUKTAI

22,63 EUR / 1 l

361

Švarūs ir kvepiantys namai
Išpuoselėti, švarūs ir kvepiantys namai - tai vieta, kur visados norisi sugrįžti.
Puikūs kvapai gerina savijautą, kuria aplinką, skatina emocijas.
Tegu pavergiančios kvepalų kompozicijos lydi Jus kiekviename žingsnyje.
Mūsų gaivinantys SMART & CLEAN produktai suteikia tokią galimybę!
O Jūsų mėgstamiausias SMART & CLEAN produktas - Vamzdžių valymo
granulės - pasirūpins Jūsų virtuve ir vonios kambariu.

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 |

9,52 EUR
19,05 EUR / 1 kg

SPECIALIOS
PASKIRTIES
PRODUKTAS

Pasieks kiekvieną kertelę ir išvarys iš jos nekviestus svečius.
Jų niekas nesustabdys.

SMART & CLEAN PRODUKTAI

SMART & CLEAN PRODUKTAI
364

Vamzdžių valymo
GRANULĖS

365

Patalpų
KVEPALAI

VACUUM FRESHENER

HOME PERFUME

Tvarkomoje patalpoje skleidžia
malonų aromatą ir neutralizuoja
nemalonų dulkių kvapą. Tinka visų
tipų sauso valymo dulkių siurbliams.
Paprastas naudojimas - tvirtinamas
netoliese išleidžiamo oro filtro.

1

2

Nuostabaus grožio kompozicijos
Jūsų namams.

4

40 ml

13,20 EUR
329,97 EUR / 1 l

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

8,85 EUR

1

113,47 EUR / 100 g
90,32 EUR / 100 g

5

6

7

8

1

PURE HOME 366
708063 |

4

THRILLING ADVENTURE
708048 |

7

GREEN SPA
708025 |

2

ALLURING FRESHNESS
708046 |

5

MALDIVES PARADISE
708031 |

8

CHARMING ALLEY
708026 |

3

ORIENTAL MAGIC
708047 |

6

SINGAPORE TWILIGHT
708034 |

9

COSMIC FANTASY
708057 |

9

ORO GAIVIKLIS spintoms
WARDROBE FRAGRANCE

8,60 EUR
56,60 EUR / 100 g

1

2

1

MALDIVES PARADISE
708032 |

2

SINGAPORE TWILIGHT
708035 |

MALDIVES PARADISE
708030 |

Lengvi jūros akordai kartu su
subtiliu egzotinių vaisių saldumu
primena pasakiškas atostogas rojaus
kampelyje.
2

1

2

3

4

SINGAPORE TWILIGHT
708033 |

Apelsinas, panardintas sultingose,
vaisių-gėlių natose, pulsuoja energija,
kaip Liūto miestas.
3

GREEN SPA
708023 |

Gaivi alavijo ir žaliojo agurko akordo
kompozicija maloniai atpalaiduoja ir
užtikrina gerą nuotaiką.

4

Prisotintas originalia kvapų kompozicija pamažu skleidžia nuostabų kvapą.
Gražūs akordai pasklinda spintose ir drabužinėse, užtikrindami joms
šviežumą ir gaivumą.

15,2 g

366

3

CHARMING ALLEY
708024 |

Subtilus rožių ir muskuso duetas
užpildo patalpą romantiška
atmosfera.

KVAPAS,
APLINKA,
EMOCIJOS

Puikūs kvapai gerina savijautą, kuria aplinką, skatina emocijas. Leiskite jiems Jus
lydėti visur ir visada. Mūsų gaivinantys produktai suteikia tokią galimybę.

GAIVINANTYS PRODUKTAI

GAIVINANTYS PRODUKTAI

ORO GAIVIKLIS
dulkių siurbliams
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UE
USA
ACCESSORIES PROGRAMĖLĖS
MOBILIOSIOS

MOBILIOSIOS
PROGRAMĖLĖS
CLEANING
CLOTHS

KVIEČIAME Į
FM WORLD
MOBILIŲJŲ
PROGRAMĖLIŲ
PASAULĮ
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Pateiktos kainos yra su įskaičiuotu PVM 21%. FM WORLD Produktų Katalogas nr. 37 galioja nuo 2022 m. spalio 5 d. Kataloge esantis produktų ir kainų pasiūlymas galioja nuo 2022
m. spalio 5 d. iki kol yra produktų atsargų arba iki naujo katalogo išleidimo. Iššami informacija apie produktus ir jų naudojimą yra pateikta tinklalapyje lt.fmworld.com. FM WORLD,
FM WORLD BALTIC 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.
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