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Στο κόσμο της Πολυτέλειας

Ταξιδέψτε μαζί μας στον φανταστικό κόσμο της «UTIQUE», η οποία μας 
προσφέρει πλούσιες συνθέσεις, πολύτιμα έλαια και τις καλύτερες συνταγές. 

Εκεί όπου συναντιούνται μαζί η κλάση, η εκλέπτυνση και η φινέτσα 
δημιουργώντας μια αισθησιακή αίσθηση. Τα αρίστως συντιθέμενα αρώματα 

αντανακλουν την ομορφιά , την αρμονία και την ενέργεια για ζωή.
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UTIQUE 
Perfume 

Χαρακτήρας:

 ▪ Αισθησιακό, σαγηνευτικό, 
υπέροχο σκοτάδι, μιμείταιτα 
Μυστήρια του λυκόφως

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: cassis, μαύρο πιπέρι, 
σαφράν

 ▪ Καρδιάς: τριαντάφυλλο, θυμίαμα, 
πατσουλί 

 ▪ Βάσης: σκόνη σμέουρων, Κασμίρ, 
γλυκό κεχριμπάρι, μόσχος

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

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

ΝΕΟ

Ένα αισθησιακό άρωμα, του οποίου οι μυστηριώδεις χορδές 
αποκαλύπτονται κάτω από την μαγική κάλυψη της νύχτας και τονίζουν 
τις πιο ευγενές, αχαλίνωτες αρωματικές νότες που θα σας οδηγήσουν σε 
έναν κόσμο εξαιρετικής διάθεσης και ευχαρίστησης. Αφήστε τον εαυτό 
σας να μαγευτεί από αυτή την ασυνήθιστη σύνθεση, η οποία, οφείλεται 
σε έναν ασυνήθιστο συνδυασμό σαφράν, γλυκού κεχριμπαριού, 
τριαντάφυλλου με γοητευτικό μόσχο και πατσουλί δημιουργεί ένα 
χαρισματικό και αξέχαστο ανατολίτικο άρωμα.

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΩΠΩΣ
Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΡΠΟΣ

C O M I N G
S O O N
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MALACHITE  
Άρωμα 
Χαρακτήρας:

 ▪ μυστηριώδης, συναρπαστικός, σαν 
τα τέσσερα στοιχεία

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: μανταρίνι, περγαμόντο, 
δαμάσκηνο, νότες αλδεΰδης, μαύρη 
σταφίδα, σαφράν, κισσός, δέρμα 
ροδάκινου

 ▪ Καρδιάς: γιασεμί, βιολετί, tuberose, 
ίριδα, τριαντάφυλλο, κρίνο της 
κοιλάδας, ylang-ylang, άνθος 
πορτοκαλιού

 ▪ Βάσης: σανταλόξυλο, βανίλια, βρύα, 
βέτιβερ Αϊτής, πατσουλί, μόσχος

100 ml | Άρωμα: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 | 

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

Χαρακτήρας:

 ▪ βαθύς, μυστηριακός, απόλυτος

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: εργαμόντο, κόκκινη 
πιπεριά, σπόροι κύμινου, κάρδαμο

 ▪ Καρδιάς: άγριο γιασεμί, κρίνος 
της κοιλάδας, ylang-ylang

 ▪ Βάσης: κεχριμπάρι, φασόλι τόνκα, 
λάβδανο, δέρμα, βελανιδιά, 
πατσουλί, μόσχος

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

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

AMBERGRIS 
Άρωμα

Κάτω από την κάλυψη της νύχτας, όλα τα συναισθήματα ενισχύονται.  
Ο μαλαχίτης είναι συνώνυμο των περιπετειών που αρχίζουν το 
σούρουπο και παραμένουν για πάντα στη μνήμη. Είναι σαν τους λάτρεις 
του χορού στο φως του φεγγαριού.σαν να συναντάς φίλους στην ακτή 
ενός ατελείωτου Ωκεανού. Υπό την επίδραση της θερμότητας, το δέρμα 
αλλάζει χρώμα σαν ορυκτό, μετακινώντας από ευτυχισμένες νότες σε 
συναρπαστικές χορδές

ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ 
ΣΑΝ ΟΡΥΚΤΟ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΧΟΡΔΕΣ 
ΚΑΡΥΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΕΝΑ ΤΣΙΜΠΗΜΑ 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ

Μια κεχριμπαρένια άμβρα, έρμαιο των αγριεμένων κυμμάτων 
του ωκεανού παρασυρμένη από τα εκπληκτικά αρώματα 
Ambergris που ενθουσιάζει με θαλασσινές συγχορδίες με 
συνοδεία καρυκευμάτων. Είναι σαν μια κρυφή κρουαζιέρα στο 
ηλιοβασίλεμα που δεν τελειώνει με τον ερχομό της αυγής. Μια 
μυστηριώδης ιστορία με μια άνευ προηγουμένου ελκτική δύναμη.
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Χαρακτήρας:

 ▪ σαγηνευτικός, δελεαστικός

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: κρίνος της κοιλάδας, 
γιασεμί, μέντα

 ▪ Καρδιάς: ρόδο Δαμασκού, γιασεμί, 
βερίκοκο

 ▪ Βάσης: ξύλο guaiac, μόσχος, ξύλο 
κέδρου

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

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

FLAMINGO 
Άρωμα

BUBBLE 
Άρωμα

Χαρακτήρας:

 ▪ μαγευτικός, σαγηνευτικός σαν 
απαγορευμένος καρπός

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: αγριοτριανταφυλλιά, 
σορμπέ βατόμουρου, πράσινες 
νότες

 ▪ Καρδιάς: ρόδο Δαμασκού, γιασεμί, 
βερίκοκο

 ▪ Βάσης: ξύλινες νότες, 
κρυστάλλινες συγχορδίες 
τριαντάφυλλο, μόσχος

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

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

Η ΜΥΡΩΔΙΑ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΟΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Το Flamingo είναι το άρωμα ενός ανεξερεύνητου παραδείσου. Η πεμπτουσία 
της αθωότητας και της κλάσης. Είναι σαν ένα υπέροχο, πολύχρωμο παραμύθι. 
Μια αξέχαστη περιπέτεια, στην οποία βυθίζονται όλες οι αισθήσεις. 
Μυστηριώδες και αναμφισβήτητα γοητευτικό.

Ένας αέρας κομψότητας και μια εξαιρετική αισθαντική ένταση 
βυθισμένα στο φιαλίδιο των αρωμάτων Bubble φέρνουν 
στο νου τις ομορφότερες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Αρκεί 
να κλείσετε τα μάτια σας και να ψεκάσετε το άρωμα και η 
αναζωογονητική αύρα, ως δια μαγείας, θα σας οδηγήσει σε 
στιγμές υπέροχης ξεγνοιασιάς.
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Χαρακτήρας:

 ▪ δελεαστικός, ευγενής, αξέχαστος

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: λεμόνι, ρόδο, σαφράν

 ▪ Καρδιάς: ξύλινες νότες, παιωνία, 
αμύρις, δερμάτινες νότες

 ▪ Βάσης: κεχριμπάρι, oud, βανίλια

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

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

Χαρακτήρας:

 ▪ απρόβλεπτος, διφορούμενος, 
διεγείρει την επιθυμία

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: δαμάσκηνο

 ▪ Καρδιάς: ίριδα, βιολέτα, υλάνγκ 
υλάνγκ (Cananga odorata), κέδρος, 
πατσουλί

 ▪ Βάσης: σανταλόξυλο, βενζοϊκή 
ρητίνη, βανίλια, μόσχος

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

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

MUFFIN 
Άρωμα

SEXY  
CASHMERE 
Άρωμα

ΕΚΡΗΞΗ ΛΑΓΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΣΤΟΥ 
ΠΑΘΟΥΣ

Το Muffin είναι ένας ακαταμάχητος πειρασμός. Γλυκύτητα και φινέτσα σε ένα. 
Ένα πάντρεμα εξαιρετικού πλούτου και γεύσης. Βυθιστείτε στον πολύχρωμο 
κόσμο αυτών των συναρπαστικών αρωματικών νοτών και κάθε στιγμή θα 
μετατραπεί σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Το Sexy Cashmere είναι μια έκρηξη πόθου και ανεξέλεγκτου πάθους. 
Την πρώτη στιγμή μας θαμπώνει με ηχηρές και υπνωτικές συγχορδίες, 
περνώντας σιγά-σιγά σε πιο απαλές και ζεστές νότες που τυλίγουν το 
σώμα σαν κασμιρένιο σάλι. Μια σύνθεση γεμάτη αντιφάσεις που θα 
πυροδοτήσει την φαντασία σας, αναδεικνύοντας τις βαθύτερες, κρυφές 
επιθυμίες σας.

ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ, ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ
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Χαρακτήρας:

 ▪ καλλιτεχνικός, εκπληκτικός

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: ρόδο, κασμίρι, άνθος 
σαφράν

 ▪ Καρδιάς: παγωμένο βατόμουρο, 
άγριο τριαντάφυλλο, κυπριόλη

 ▪ Βάσης: Aquilaria crassna, λευκός 
μόσχος, βάλσαμο liquidambar 
styraciflua

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

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

VIOLET OUD 
Άρωμα

Χαρακτήρας:

 ▪ αισθησιακός, γοητευτικός, με μια 
νύξη μυστηρίου

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: περγαμόντο, πορτοκάλι, 
μήλο, κανέλα

 ▪ Καρδιάς: γαρύφαλλο, καπνός, 
ξύλο κέδρου

 ▪ Βάσης: πατσουλί, φασόλι τόνκα, 
μύρο, μόσχος

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

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

AMBRE  
ROYAL 
Άρωμα

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ, 
ΕΥΓΕΝΗΣ, 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ

Το Violet Oud περιέχει ένα μυστικό στοιχείο που αποτελεί 
την αρχή ενός νέου ταξιδιού στο άγνωστο. Μεγαλοπρεπές, 
ευγενές, απρόβλεπτο. Ψεκάστε γύρω σας τη μαγεία, 
βυθιστείτε στα βιολετί βάθη της απροβλεψιμότητας.

ΘΑΜΠΩΝΕΙ ΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 
ΠΕΤΡΑ

Το Ambre Royal είναι μια βασιλική σύνθεση που θαμπώνει 
σαν το πολυτιμότερο κόσμημα και εκπλήσει σαν καλοκαιρινό 
πρωτοβρόχι. Δείτε πώς απελευθερώνει το μεγαλείο του με 
κάθε στιγμή, μαγεύοντας με τον πλούτο των ασυνήθιστων 
αρωματικών νοτών.
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Χαρακτήρας:

 ▪ πολυτελής, εξαιρετικός

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: κόκκινη πιπεριά, ξύλο 
κέδρου, μοσχοκάρυδο

 ▪ Καρδιάς: ίρις, σαφράν, βετιβέρ

 ▪ Βάσης: κυπριόλη, πατσουλί, 
μαύρος μόσχος, κεχριμπάρι

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

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

Χαρακτήρας:

 ▪ κομψός, ψαγμένος, μυστηριώδης

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: ξύλινες νότες, σαφράν, 
στύραξ

 ▪ Καρδιάς: βετιβέρ, κεχριμπάρι, 
βανίλια

 ▪ Βάσης: δέρμα, σανταλόξυλο, 
κεχριμπαρόξυλο

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

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

GOLD 
Άρωμα

BLACK 
Άρωμα

Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΛΗΣ

ΕΘΙΣΤΙΚΟ, 
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΜΕΘΥΣΤΙΚΟ

Το GOLD είναι ένα άρωμα που λάμπει σαν χρυσός και ιδιαίτερο σαν ένα 
χειροποίητο κόσμημα. Μαγευτικό, εξαίσιο και συναρπαστικό. Η πεμπτουσία 
του ανατολίτικου μεγαλείου. Ψεκάστε γύρω σας μια γοητευτική ομίχλη 
αισθησιακών εμπειριών.

Προσφέρει ιδιαίτερο νόημα σε οτιδήποτε είναι πολύτιμο, σαγηνεύει, 
αιχμαλωτίζει και γοητεύει. Αποτελεί μια ευωδία μυστικής διάστασης 
όπου η ζεστασιά συναντάει τον αισθησιασμό. Το άρωμα UTIQUE Black 
είναι η επιτομή της κομψότητας, του εθισμού και της αυτοπεποίθησης. 
Ένα άρωμα που προκαλεί, μένει στη μνήμη και δημιουργεί τον δικό του 
μύθο.
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Χαρακτήρας:

 ▪ μαγνητικός, ελκυστικός, 
σαγηνευτικός

Αρώματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: κασμιρόξυλο, γιασεμί, 
κίστος

 ▪ Καρδιάς: βανίλια, κεχριμπαρόξυλο, 
βαλσαμικές νότες

 ▪ Βάσης: λευκό oud, μαύρος μόσχος, 
ξηρό ξύλο

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

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

RUBY SOLID PARFUM

Ένα μοναδικό πάντρεμα πολύτιμων 
αρωματικών νοτών, το οποίο 
αποτελεί πηγή εξαιρετικών 
αισθήσεων που χαϊδεύουν τις 
αισθήσεις. Ένας πολυτελής 
συνδυασμός του γιασεμιού, του 
κίστου και του κασμιρόδεντρου 
συνυπάρχουν παιχνιδιάρικα με τα 
γλυκά αρώματα της βανίλιας και του 
κεχριμπαρόξυλου, ενώ στο τέλος 
αναδύονται εκφραστικές νότες 
λευκού oud, μαύρου μόσχου και 
ξηρού ξύλου. Επειδή το άρωμα έχει 
τη μορφή κρέμας, είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικό και παραμένει στο δέρμα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια 
μικρή ποσότητα είναι αρκετή για να 
νιώσετε ένα χάδι που αφυπνίζει όλες 
τις αισθήσεις.

20 g | 502029 |

RUBY Άρωμα Utique  
Cremeduft  
RUBY

ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Τα αρώματα είναι καλύτερο να 
εφαρμόζονται με τα δάχτυλα στα 
λεγόμενα παλμικά σημεία, δηλαδή 
εκεί όπου πάλλεται το αίμα και 
το σώμα παράγει θερμότητα: στο 
εσωτερικό των καρπών, πίσω από 
τα αυτιά, στον λαιμό, στο ντεκολτέ, 
στο εσωτερικό των αγκώνων και 
των γονάτων. Τότε το άρωμα θα 
αναπτύξει υπέροχα την ανθοδέσμη 
του και θα παραμείνει στο δέρμα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΑΓΗΝΕΥΕΙ, 
ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΙ, 
ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΗ ΛΑΓΝΕΙΑ

Φανταστείτε το αγαπημένο σας άρωμα να λαμβάνει μια μοναδική μορφή, 
την οποία μπορείτε να αγγίζετε και να απολαμβάνετε δίχως τέλος... 
Να διεισδύει στο δέρμα σας, αφήνοντας επάνω του ένα σαγηνευτικό, 
ακαταμάχητο άρωμα. Έτσι ακριβώς είναι τα Αρώματα σε κρέμα Ruby. 
Είναι η πεμπτουσία της πολυτέλειας κλεισμένη σε κρεμώδη υφή.

Μαγνητισμός, πάθος, αποπλάνηση…τα ωραιότερα συναισθήματα 
κλειδωμένα σε ένα μπουκάλι. Το άρωμα UTIQUE Ruby προσφέρει 
απόδραση από την καθημερινότητα, αποτελεί ένα μυστικό ταξίδι 
στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Νιώστε το απαλό άγγιγμα, 
αφήστε το να ξεσηκώσει τις αισθήσεις. Η απόλυτη έκφραση του 
αισθησιασμού.
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ΜΑΥΡΟ	 
σετ

BLACK SET

Μπείτε στον κόσμο της μαύρης 
κομψότητας, όπου την πρώτη 
θέση κατέχουν τα αισθησιακά 
αρώματα: Ruby, Gold και Black. Το 
σετ περιλαμβάνει τρείς συσκευασίες 
αρωμάτων των 15 ml συσκευασμένες 
σε ένα καλαίσθητο κουτί. Ιδανικό όταν 
θέλετε να κάνετε ένα δώρο σε κάποιο 
ιδιαίτερο άτομο ή απλά θέλετε να 
παρέχετε στον εαυτό σας μια μεγάλη 
ποικιλία από μαγευτικά αρώματα σε 
πανέμορφη συσκευασία.

3 x 15 ml | Άρωμα: 20% 
502010 | 

Το άρωμα UTIQUE διατίθεται όχι μόνο σε μικρές, βολικές φιάλες 
χωρητικότητας 15 ml, αλλά και σε κομψό σετ. Συναρπαστικά αρώματα σε 
ένα όμορφο δέμα.

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ 
ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΛΛΥΜΑ
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Πολυτελες  
ΣΑΠΟΥΝΙ	 
ΧΕΡΙΩΝ

LUXURY  
HAND WASH

 ▪ αφρίζει τέλεια τυλίγοντας τα 
χέρια με βελούδινο αφρό

 ▪ τα καθαρίζει απαλά και δεν 
στεγνώνει το δέρμα

 ▪ παρέχει μια ευχάριστη αίσθηση 
ενυδάτωσης

 ▪ με την μοναδική σύνθεση 
Biohydration Plus® ειδικά 
επιλεγμένη για την FM WORLD

 ▪ αφήνει στα χέρια σας 
ένα σαγηνευτικό άρωμα 
χαλαρωτικών συγχορδιών

300 ml

Ο φυσικός παράγοντας ενυδάτωσης NMF (Natural Moisturising Factor) είναι μια 
ομάδα ουσιών που υπάρχουν στο δέρμα Στόχος τους είναι η διατήρηση ενός 
επαρκούς επιπέδου ενυδάτωσης της κεράτινης στιβάδας. Το πολυτελές σαπούνι 
χειρός έχει εμπλουτιστεί με την μοναδική σύνθεση Biohydration Plus®, η οποία 
μιμείται τέλεια το NMF, αφήνοντας το δέρμα των χεριών μεταξένια μαλακό και 
απαλό στην αφή.

Τα χέρια είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σας. Αξίζουν υψηλής 
ποιότητας φροντίδα. Τα πολυτελή σαπούνια χεριών ενθουσιάζουν με την 
εκλεπτυσμένη φόρμουλα και τα ενδιαφέροντα αρώματά τους.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΑΣ

AMBER 
502035 | 

Το γλυκό πάντρεμα νοτών 
βανίλιας, πατσουλί και κανέλας 
θα σαγηνεύσει τους γνώστες 
των εκλεπτυσμένων αισθήσεων. 
Το βαθύ και πολύπλευρο άρωμα 
ενθουσιάζει με το πλούσιο μπουκέτο 
συγχορδιών.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

Μια υπέροχη αρωματική 
σύνθεση που μαγεύει με νότες 
αναζωογονητικού γκρέιπφρουτ 
και αισθησιακού πορτοκαλανθού. 
Μια πρωτότυπη συγχώνευση 
συγχορδιών που προσφέρει 
ενέργεια και θετική διάθεση.

OUD & ROSE 
502037 |

Ένας μοναδικός συνδυασμός 
απόλυτα εναρμονισμένων νοτών 
θελκτικού oud και αισθησιακού 
ρόδου. Αυτό το μυστηριώδες άρωμα 
σας μεταφέρει σε έναν θαυμαστά 
λαμπρό βασιλικό κήπο.

FIG LEAVES 
502038 |

Η πολυπλευρη συγχορδία 
των συκόφυλλων αφήνει στα 
χέρια ένα υπέροχο άρωμα, στο 
οποίο η εξαιρετική φρεσκάδα 
συμπληρώνεται από ρομαντικές 
και ευγενείς νότες. Μια πραγματική 
φιέστα των αισθήσεων
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1
RUBY 
502039 | 

2
MUFFIN 
502040 | 

3
BLACK 
502042 | 

4
GOLD 
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 | 

LUXURY  
SHOWER GEL

 ▪ μετατρέπει το μπάνιο σε μια 
μαγευτική εμπειρία που χαϊδεύει 
τις αισθήσεις

 ▪ περιέχει καινοτόμα συστατικά 
που επηρεάζουν τέλεια την 
κατάσταση του δέρματος

 ▪ το αφήνει μεταξένια απαλό

 ▪ οι μαγευτικές αρωματικές 
συνθέσεις εξασφαλίζουν 
ευχάριστη χαλάρωση

200 ml

 ▪ To Biohydration Plus® είναι μια μοναδική φόρμουλα, ειδικά επιλεγμένη για 
την FM WORLD, η οποία δίνει στο δέρμα άμεση και μακροχρόνια ενυδάτωση. 
Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, λειτουργεί καθολικά, διασφαλίζοντας 
του άμεση αναγέννηση και ανακούφιση. Επιπλέον, αποτρέπει την απώλεια 
ύδατος, προστατεύοντας το δέρμα από το στέγνωμα.

 ▪ To Whitesense™ αποτελεί ένα πολύτιμο εκχύλισμα λευκών άνθεων 
τριαντάφυλλου centifolia (Rosa centifolia L.), γιασεμιού (Jasminum officinale L.) 
και μαργαρίτας (Bellis perennis L.), που παρέχουν άμεσα στο δέρμα βελούδινη 
απαλότητα και απίστευτη μαλακότητα. Η παρουσία του Whitesense™ στα 
πολυτελή τζελ UTIQUE αποτελεί εγγύηση των εξαιρετικών, αισθησιακών 
εμπειριών που αποτελούν πηγή εξαιρετικής ευεξίας.

Ένας πολύ καλός τρόπος επέκτασης της αντοχής του αρώματος και ενίσχυσης 
της μυρωδιάς του είναι η εφαρμογή του σε στρώσεις. Χάρη στη χρήση των 
ομορφότερων αρωματικών συνθέσεων UTIQUE σε Πολυτελή αφρόλουτρα, 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το εκπληκτικό άρωμα θα παραμείνει μαζί σας για 
όλη την ημέρα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 
ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

EXTEND THE LIFE OF
PERFUME, INTENSIFY
THE FRAGRANCE

Πολυτελες   
ΑΦΡΟΛΟΥ-
ΤΡΟ
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11
FLAMINGO 
502046 | 

2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

2

4

3

5

Πολυτελης   
ΛΟΣΙΟΝ 
ΣΩΜΑΤΟΣ

LUXURY  
BODY BALM

 ▪ με μεταξένια υφή

 ▪ τυλίγει το σώμα με ένα 
πανέμορφο άρωμα

 ▪ παρέχει στο δέρμα τέλεια 
ενυδάτωση, απαλότητα και 
στιλπνότητα

 ▪ περιέχει τους συνδυασμούς 
υψηλής αξίας – Revitaoils 
Supreme® e HydromanilTM

200 ml

 ▪ Το Revitaoils Supreme® αποτελεί έναν καινοτόμο συνδυασμό που 
αναζωογονεί το δέρμα, ειδικά επιλεγμένο για την FM WORLD, του οποίου 
το μυστικό είναι η φυτική του προέλευση. Ένα μοναδικό μείγμα μακαντέμια, 
αβοκάντο, ελιάς, καρύδας, λιναριού, ηλίανθου και αργανέλαιου που αποτελεί 
για το δέρμα μια αναντικατάστατη πηγή βιταμινών και ακόρεστων λιπαρών 
οξέων.

 ▪ Το HydromanilTM είναι ένα πολύτιμο δραστικό συστατικό που προέρχεται 
από τους σπόρους του περουβιανού φυτού tara. Χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία, λειτουργεί σε δύο επίπεδα: ρυθμίζει την διαδικασία απολέπισης 
της επιδερμίδας ενώ βελτιώνει άμεσα και μακροπρόθεσμα το επίπεδο 
ενυδάτωσης του κεράτινης στιβάδας, οδηγώντας σε βελτίωση της εμφάνισής 
της.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ 
ΚΟΚΤΕΪΛ ΜΕ 
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΡΙΣΤΑ
ΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η τέλεια εναρμόνιση των συγχορδιών των αρωμάτων UTIQUE 
και των Πολυτελών λοσιόν σώματος θα σας επιτρέψει να 
εντείνετε τις αρωματικές σας εμπειρίες και να παρατείνετε την 
διάρκειά τους. Ανακαλύψτε τις αγαπημένες σας συνθέσεις σε 
μια εντελώς νέα έκδοση.



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

2928

LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

Ένας μοναδικός συνδυασμός ελαίων 
που προέρχονται από την ίδια την 
καρδιά των φυτών. Αναζωογονεί 
το χρώμα και προσθέτει λάμψη 
στα μαλλιά, αφήνοντάς τα απαλά, 
μαλακά και βελούδινα στην αφή.

 ▪ απορροφάται τέλεια

 ▪ δεν επιβαρύνει τα μαλλιά

 ▪ με ευχάριστο άρωμα 
αμυγδαλωτού

 ▪ με βολικό ψεκαστήρα για 
εύκολη εφαρμογή

50 ml | 502005 |

LUXURY  
FACE OIL

Μια αποκλειστική σύνθεση 
πολύτιμων ελαίων φυτικής 
προέλευσης. Επαναφέρει μια υγιή 
και λαμπερή εμφάνιση. Χάρη στην 
υψηλώς συμπυκνωμένη δόση 
βιταμινών και αντιοξειδωτικών, 
τα έλαια αυτά παρέχουν εντατική 
θρέψη, βαθιά ενυδάτωση και 
αναγέννηση του δέρματος.

 ▪ ιδανικό κάτω από το μακιγιάζ, 
για χρήση την ημέρα και τη 
νύχτα

 ▪ χάρη στην πιπέτα, το προϊόν 
είναι εύκολο να δοσολογηθεί 
και να εφαρμοστεί επί του 
προσώπου

30 ml | 502004 |

Το αναντικατάστατο λάδι argan και jojoba δίνει το αποτέλεσμα ενός 
ενυδατωμένου και υγιούς δέρματος Η μεγάλη επίδραση του καλλυντικού 
οφείλεται επίσης στα ακόλουθα έλαια: νυχτολούλουδο, ηλίανθος, σόγια, καστόρι, 
καλέντουλα, τριαντάφυλλο, αβοκάντο και ρύζι, καθώς και επιλεγμένα αιθέρια 
έλαια: γεράνι, ylang-ylang και νερόλι.

ΠΛΟΥΤΟΣ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ

Πολυτελης  
ΕΛΑΙΟ	 
ΜΑΛΛΙΩΝ

Πολυτελης  
ΕΛΑΙΟ	 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το εκλεπτυσμένο πάντρεμα αργανέλαιου, ελαίων jojoba, 
λιναρόσπορου, σόγιας, γλυκών αμυγδάλων και shea butter 
θα κάνει τα μαλλιά σας εμφανώς πιο δυνατά, θρεμμένα και 
ενυδατωμένα.
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FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Όχι μόνο μεγεθύνει την αισθησιακή 
εμπειρία, αλλά επίσης βελτιώνει 
τέλεια την εμφάνιση του δέρματος. 
Η ιδιαίτερη σύσταση του λαδιού 
που βασίζεται σε εκχύλισμα τζίντζερ 
υποστηρίζει τέλεια την διαδικασία 
καύσης του λίπους, συμβάλλοντας 
στην εμφανή σύσφιξη του 
δέρματος.

 ▪ υποστηρίζει την καύση 
του λίπους και βοηθά 
στην καταπολέμηση της 
κυτταρίτιδας

 ▪ με λάδι ευκαλύπτου, το οποίο 
έχει θετική επίδραση στην 
ευημερία

 ▪ η βολική αντλία διευκολύνει την 
δοσολόγηση του προϊόντος

200 ml | 502049 |

RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Χάρη στις αρωματοθεραπευτικές 
του ιδιότητες, μετατρέπει το 
μασάζ σε ευχάριστη απόλαυση, 
βελτιώνοντας σημαντικά την 
διάθεσή σας. Περιέχει έλαιο 
λεμονόχορτου, το οποίο δίνει 
τέλεια χαλάρωση, καθιστώντας το 
καλλυντικό ιδανικό για χαλαρωτικά 
μασάζ.

 ▪ με έντονα χαλαρωτικό άρωμα

 ▪ φροντίζει τέλεια το δέρμα

 ▪ με μια εύχρηστη αντλία για 
ακριβή

200 ml | 502050 |

Πολυτελες  
λαδι μασαζ  
FIRMING  
RITUAL

Πολυτελες  
λαδι μασαζ  
RELAXING  
RITUAL

Οι πολύτιμες συνταγές που περιέχουν έλαια πλούσια σε λιπαρά οξέα 
και βιταμίνες, όπως αργανέλαιο, ροδέλαιο, έλαιο jojoba, αβοκάντο, ρύζι, 
νυχτολούλουδου ή καλέντουλας, θρέφουν τέλεια και λειαίνουν το δέρμα, 
αποκαθιστώντας την υγιή του λάμψη

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΜΙΑ ΦΙΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Το μασάζ με έλαια UTIQUE δεν θα αποτελέσει μόνο μια στιγμή ανάπαυλας, 
που επιτρέπει να ξεχάσει κανείς τις καθημερινές του ανησυχίες, αλλά και μια 
περιποιητική θεραπεία που θα αφήσει το δέρμα μεταξένια μαλακό, απαλό και 
ευχάριστο στην αφή. Λόγω των προσεκτικά επιλεγμένων συστατικών, τα έλαια 
είναι ιδανικά για πλήρες μασάζ σώματος και για κάθε τύπο δέρματος, ειδικά για 
ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Το μεθυστικό τους άρωμα το οφείλουν στα φυσικά 
αιθέρια έλαια.
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E P I G E N E T I C S

ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

 ▪ ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός 
ενεργών συστατικών 
υψηλότερης ποιότητας και 
προηγμένης τεχνολογίας

 ▪ μια εξαιρετικά προσεκτικώς 
σχεδιασμένη υπερανανεωτική 
φόρμουλα

 ▪ ενυδατώνει εντατικά, συσφίγγει 
και αναδομεί το δέρμα

 ▪ κάνει την επιδερμίδα να 
ανακτήσει μια υγιή, ακτινοβόλα 
εμφάνιση και εκθαμβωτική

50 ml | 502026 |

ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

 ▪ πλούτος αντιγηραντικών 
και συσφικτικών δραστικών 
συστατικών

 ▪ διεισδύει βαθιά στο δέρμα στη 
διάρκεια του ύπνου

 ▪ ενυδατώνει τέλεια, αναζωογονεί 
και λειαίνει το δέρμα

50 ml | 502027 |

 ▪ Το L.C.G.S MC 8.0® επηρεάζει την σύνθεση δύο πρωτεϊνών βασικής σημασίας για τη 
νεανική εμφάνιση: της ινονηκτίνης, η οποία επηρεάζει, μεταξύ άλλων, το κολλαγόνο 
και τις πρωτεογλυκάνες, και της πρωτεΐνης p 53 που εμπλέκεται στην ανανέωση του 
DNA. Χάρη σε αυτό, έχει ισχυρές αντιγηραντικές ιδιότητες - αναζωογονεί και λειαίνει 
το δέρμα. 

 ▪ Η νεότερη, ηπιότερη γενιά παραγώγου της βιταμίνης Α είναι επί του παρόντος μια 
από τις αποτελεσματικότερες αντιρυτιδικές ουσίες, που φωτίζει απαλά το δέρμα, 
βελτιώνοντας ορατά την εμφάνισή του. 

 ▪ Το εκχύλισμα δημιουργικού ιστού εντελβάις εξουδετερώνει τις επιπτώσεις του 
οξειδωτικού στρες που προκαλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υπεριώδη 
ακτινοβολία και έχει ισχυρή ανυψωτική επίδραση στο κρεμασμένο δέρμα του λαιμού, 
αυξάνει εμφανώς τα μάγουλα και λειαίνει τις ρυτίδες γύρω απ’ τα μάτια. Χάρη σε 
αυτό, θα ξεχάσετε την γκρίζα και κουρασμένη επιδερμίδα ενώ το δέρμα θα γίνει πιο 
ανθεκτικό στις αρνητικές επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων που είναι υπεύθυνοι 
για τις διαδικασίες γήρανσης και θα γίνει θαυμάσια τεντωμένο. 

 ▪ Το βούτυρο καριτέ (shea) είναι λάδι προερχόμενο από τους σπόρους του αφρικανικού 
δέντρου με το χαριτωμένο όνομα Vitellaria paradoxa, το οποίο στην Αφρική θεωρείται 
ιερό και λατρεύεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αφήνει το δέρμα απόλυτα μαλακό και 
ενυδατωμένο. 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΕΙΣΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΕΝ ΩΡΑ
ΥΠΝΟΥ

ΕΝΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 
ΠΑΝΤΡΕΜΑ 
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ

Κρεμα ημερας  
ROYAL  
PERFECTION

Προηγμενη  
κρεμα νυκτος   
AGE  
CONTROL

 ▪ Το L.C.G.S MC 8.0® μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, όπως της υπεριώδους ακτινοβολίας και του μπλε φωτός. 
Επιπλέον, προστατεύει αποτελεσματικά από το οξειδωτικό στρες και έχει 
εξαιρετική επίδραση στην ανοικοδόμηση της επιδερμίδας.

 ▪ Το Tripeptyd-38 είναι ένα ισχυρό αντιρυτιδικό πεπτίδιο νέας γενιάς που 
ενισχύει την σύνθεση 6 βασικών συστατικών αναδόμησης του δέρματος. 
Ως αποτέλεσμα, γεμίζει τις ρυτίδες εκ των έσω, προσφέροντας ορατό 
αποτέλεσμα ενός πιο λείου και πληρέστερου δέρματος.

 ▪ Το υπερσύγχρονο αντιοξειδωτικό ενεργοποιείται μόνο υπό την επίδραση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας και προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Χάρη σε αυτό, θα ξεχάσετε την γκρίζα και κουρασμένη 
επιδερμίδα ενώ το δέρμα θα γίνει ανθεκτικότερο στις αρνητικές επιπτώσεις 
των εξωτερικών παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες 
γήρανσης.

 ▪ Το υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους είναι ένας φυσικός 
πολυσακχαρίτης που γεμίζει τα κενά μεταξύ των ινών κολλαγόνου, χάρη 
σ΄αυτό ενυδατώνει τέλεια το δέρμα και βελτιώνει την ελαστικότητά του, 
έχοντας αναζωογονητική δράση.
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E P I G E N E T I C S

EYE CREAM COMPLEX

 ▪ τέλεια σύνθεση πρώτων υλών 
υψηλής ποιότητας 

 ▪ συσφίγγει και ενυδατώνει τέλεια 
το ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα 
μάτια

 ▪ φωτίζει απαλά τις μαύρες σακούλες 
κάτω απ΄ τα μάτια

 ▪ αφήνει το δέρμα ελαστικό και 
εξαιρετικά αναζωογονημένο

20 ml | 502028 |

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

 ▪ πρωτοποριακή φόρμουλα υψηλής 
συγκέντρωσης

 ▪ αναζωογονεί εντατικά και λειαίνει 
το δέρμα

 ▪ μειώνει την ορατότητα των ρυτίδων

 ▪ ανυψώνει ορατά το περίγραμμα 
του προσώπου

30 ml | 502030 |

 ▪ Το L.C.G.S MC 4.0® έχει ισχυρές αντιγηραντικές ιδιότητες - αναζωογονεί 
εντατικά και λειαίνει το δέρμα. Προετοιμάζει τέλεια το δέρμα για την 
εφαρμογή άλλων καλλυντικών, ενεργώντας συνεργικά μαζί τους και 
ενισχύοντας την επίδρασή τους. 

 ▪ Η νεώτερη, απαλότερη για το δέρμα, γενιά παραγώγου βιταμίνης Α – 
αποτελεί επί του παρόντος μια από τις αποτελεσματικότερες ουσίες για τη 
μείωση των ρυτίδων - φωτίζει απαλά τους αποχρωματισμούς και βελτιώνει 
αποτελεσματικά την εμφάνιση του δέρματος. 

 ▪ Το λιποδιπεπτίδιο, μέσω της διέγερσης της σύνθεση ελαστίνης, αποτρέπει 
την χαλάρωση του δέρματος, ανυψώνοντας ορατά το περίγραμμα του 
προσώπου. 

 ▪ Το πολύτιμο σύμπλεγμα φυτοοιστρογόνων ρυθμίζει την λειτουργία των 
σμηγματογόνων αδένων. 

 ▪ Ο πολύτιμος συνδυασμός εκχυλίσματος χαβιαριού και ολιγοστοιχείων - 
χρυσού, αργύρου, λευκόχρυσου - επιβραδύνει τις διαδικασίες γήρανσης του 
δέρματος, μειώνοντας εμφανώς τις ρυτίδες.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ 
ΤΕΛΕΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΜΑΤΙΩΝ

Ενεργη  
κρεμα ματιων  
EYE  
COMPLEX

Ορος ακραιας  
ανυψωσης
Προσωπου   
ANTI-AGING

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® - Η υπεριώδης ακτινοβολία και το μπλε φως έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στο ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια - προκαλούν οξειδωτικό 
στρες και συμβάλλουν στον σχηματισμό μιμητικών ρυτίδων, οι οποίες 
προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από το συχνό μισοκλείσιμο των ματιών. Γι’ αυτό η 
κρέμα εμπλουτίστηκε με ένα σύμπλεγμα που λειτουργεί με δύο τρόπους: μειώνει 
τις αρνητικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και υποστηρίζει 
την αναγέννηση και την λείανση του δέρματος, καθυστερώντας την διαδικασία 
γήρανσής του.

 ▪ Το σύμπλεγμα του εκχυλίσματος Albizia julibrissin και της δαρουτοσίδης 
διεγείρει την σύνθεση κολλαγόνου και επηρεάζει την διαδικασία αναγέννησης 
του δέρματος, εξομαλύνοντας οπτικά τις ρυτίδες γύρω απ’ τα μάτια. Επιπλέον, 
έχει ανυψωτικό αποτέλεσμα στα κρεμαστά άνω βλέφαρα, συσφίγγοντάς τα.

 ▪ Το υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους παρουσιάζει υψηλή 
διαπερατότητα μέσω του δέρματος, γεγονός που βελτιώνει την σφριγηλότητα και 
την ελαστικότητά του.

 ▪ Το κυκλικό πεπτίδιο και η έκτονη ενυδατώνουν βαθιά και μειώνουν εμφανώς τις 
ρυτίδες, αυξάνοντας την σφριγηλότητα του δέρματος.

 ▪ Η καφεΐνη διεγείρει τη μικροκυκλοφορία του αίματος, φωτίζοντας απαλά τις 
μαύρες σακούλες κάτω απ’ τα μάτια.
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ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

 ▪ φόρμουλα που αναπτύχθηκε με την 
χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών

 ▪ έχει μεγάλη επίδραση στη σύσφιξη και 
την ελαστικοποίηση του δέρματος γύρω 
από το στήθος,

 ▪ παρέχει ορατό αποτέλεσμα ανύψωσης

 ▪ μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για την 
επεμβατική διαμόρφωση του στήθους

50 ml | 502031 |

FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

 ▪ συλλογή των καλύτερων 
συνδυασμών

 ▪ πρωτοποριακή τεχνολογία που 
διαμορφώνει την σιλουέτα

 ▪ συσφίγγει τέλεια, λειαίνει και 
τεντώνει το δέρμα

 ▪ υποστηρίζει τη μείωση του 
λιπώδους ιστού

120 ml | 502032 |

Κρεμα εντατικου  
μοντελινγκ
στηθους  
ULTRA  
FIRMING

Κρεμα εντατικης  
συσφιξης για
tο σωμα  
FIRMING  
COMPLEX

 ▪ Το Slimenum Ultra³ MC 16.0® επιδρά στη μείωση του όγκου του 
συσσωρευμένου λιπώδους ιστού, αδυνατίζει τέλεια το σώμα και μειώνει 
ομαλά την ανομοιομορφία του δέρματος. Χάρη σε αυτό, διαμορφώνει το 
σχήμα με τρισδιάστατο τρόπο, παρέχοντας αποτελέσματα συγκρίσιμα με τις 
θεραπείες υπερήχων. 

 ▪ Το ξιμοϊκό οξύ ελαστικοποιεί ορατά το δέρμα, κάνοντάς το τεντωμένο και 
ελαστικό. Επιπλέον, αυξάνει την αποτελεσματικότητα των αντιοξειδωτικών 
μηχανισμών του δέρματος, υποστηρίζοντας την προστασία από το οξειδωτικό 
στρες και διασφαλίζοντας την όμορφη, υγιή του εμφάνιση. 

 ▪ Ένας πολύτιμος συνδυασμός θαλάσσιων φυκών και φυτικών πρωτεϊνών 
παρέχει εμφανή ανυψωτική δράση 

 ▪ Το εκχύλισμα μπουκαμβίλιας, ενός πολύτιμου φυτού της Νοτίου Αμερικής, 
είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο συστατικό που υποστηρίζει τις διαδικασίες 
μείωσης του λιπώδους ιστού και αποτρέπει την χαλάρωση του δέρματος 
αυξάνοντας την σύνθεση των πρωτεογλυκανών, του κολλαγόνου και της 
ελαστίνης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΛΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΙΛΟΥΕΤΑΣ

ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΑΨΟΓΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ 
ΣΤΗΘΟΥΣ

 ▪ Το μοναδικό σύμπλεγμα Volumenic Plus MC 12.0® διεγείρει την 
ωρίμανση και διαφοροποίηση των λιποκυττάρων και υποστηρίζει τη 
διαδικασία αποθήκευσης των λιπιδίων. Το αποτέλεσμα είναι η λεγόμενη 
καλλυντική λιποπλήρωση, η οποία αυξάνει τον όγκο του λιπώδους 
ιστού στο στήθος και αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στις 
αισθητικές επεμβάσεις. 

 ▪ Το εκχύλισμα καφέ φυκιών της οικογενείας Dictyotales θρέφει 
τα λιποκύτταρα, κάνοντας το στήθος εμφανώς μεγαλύτερο και 
πληρέστερο. 

 ▪ Το σύμπλεγμα φυκιών και πουλλουλάνης, πλούσιο σε αμινοξέα, 
πολυσακχαρίτες, βιταμίνη C και Β12, ενισχύει τις ίνες του υποδόριου 
ιστού, υποστηρίζει και διορθώνει το σχήμα του στήθους
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LUXURY  
SCENTED CANDLE

Χάρη στην εκλεπτυσμένη σύνθεση 
των αρωματικών νοτών, περιβάλλει 
τον χώρο με μια μαγευτική αύρα, 
επιτρέποντας να απολαμβάνει κανείς τις 
αγαπημένες του αρωματικές συγχορδίες 
των αρωμάτων UTIQUE για απίστευτα 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενθουσιάζει 
με τον αυθεντικό του σχεδιασμό, 
προσδίνοντας στον εσωτερικό 
χώρο έναν μοντέρνο χαρακτήρα. 
Κατασκευασμένο από παραφίνη που 
πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις του 
γερμανικού προτύπου RAL.

 ▪ υψηλότατη ποιότητα κατασκευής

 ▪ σχεδιασμένο με προσοχή σε κάθε 
λεπτομέρεια

 ▪ εντός κομψού, τετράγωνου 
γυαλιού

180 g

435 g

5 6

4

2

3

1

1

2

VIOLET OUD | 180 g 
502053 | 

VIOLET OUD | 435 g 
502053.02 | 

3

4

BLACK | 180 g 
502051 | 

BLACK | 435 g 
502051.02 | 

5

6

FLAMINGO | 180 g 
502052 | 

FLAMINGO | 435 g 
502052.02 | 

 ▪ Τριπλό φυτίλι σε ένα μεγάλο κερί εξασφαλίζουν ομοιόμορφο κάψιμο 

 ▪ εκπληκτικές, μοναδικές, έντονες αρωματικές συνθέσεις ένα εντυπωσιακό 
θεαματικό έργο τέχνης

 ▪ Μια συναρπαστική, διαχρονική αισθητική

 ▪ Χρόνος Καψίματος: 35-40 ώρες (180 g) / 50-60 ώρες( 435 g)

Τα μοναδικά αρώματα UTIQUE σας ανοίγουν τον δρόμο για 
εξαιρετικές ευκαιρίες. Χάρη στη νέα φόρμα, θα αγκαλιάσουν όχι μόνο 
το δέρμα σας, αλλά και το εσωτερικό του σπιτιού σας. Κάντε ένα 
αξέχαστο ταξίδι μέσα σε αισθησιακές χώρες.

ΚΟΜΨΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ

ΑΞΕΧΑΣΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ
ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Πολυτελης   
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΡΙ
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13 14

1211

7

9

11

13

8

10

12

14

GOLD | 180 g 
502058 | 

RUBY | 180 g 
502059 | 

MUFFIN | 180 g 
502060 | 

AMBRE ROYAL | 180 g 
502061 | 

GOLD | 435 g 
502058.02 | 

RUBY | 435 g 
502059.02 | 

MUFFIN | 435 g 
502060.02 | 

AMBRE ROYAL | 435 g 
502061.02 | 

N E O N E O

N E O N E O

9 10

87

Αληθινή ουσία της ανατολικής 
πολυτέλειας στο ένα άρωμα. 
Ανακαλύψτε εξελιγμένα σύνθεση 
που αναδεικνύει το αξέχαστο μείγμα 
στην περιοχή σας.

Ακαταμάχητος πειρασμός, 
γλυκύτητα και εκλέπτυνση σε ένα 
MUFFIN. Με μοναδικό άρωμα. 
Προσφορές κεριών ένας αξέχαστος 
συνδυασμός πλούτος και γεύση.

Μαγνητισμός, πάθος... Τόσα 
πολλά έντονα συναισθήματα 
που συλλαμβάνονται σε ένα κερί. 
Ενθαρρύνετε τις αισθήσεις σας 
με αποπλάνηση RUBY που σας 
αιχμαλωτίζει.

Εκπλήξτε τον εαυτό σας με AMBRE 
ROYAL κερί που θαμπώνει με 
την δελεαστική του σύνθεση και 
σύνθεση μοναδικών αρωμάτων. 
Αποκτήστε βασιλική εμπειρία και 
προσομοιώστε τις εκπληκτικές 
αισθήσεις σας.
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2117 2218

2016 1915

15

17

19

21

16

18

20

22

BUBBLE | 180 g 
502062 | 

SEXY CASHMERE | 180 g 
502063 | 

AMBERGIS | 180 g 
502064 | 

MALACHITE | 180 g 
502065 | 

BUBBLE | 435 g 
502062.02 | 

SEXY CASHMERE | 435 g 
502063.02 | 

AMBERGIS | 435 g 
502064.02 | 

MALACHITE | 435 g 
502065.02 | 

N E O N E O

N E O N E O

Κλείστε τα μάτια σας και επιστρέψτε 
στις καλοκαιρινές αναμνήσεις 
και την υπέροχη απροσεξία με 
το κερί BUBBLE. Εμπειρία αφής 
της κομψότητας και έντονα 
συναισθήματα απλά με μια 
μυρωδιά.

Ο συνδυασμός πικάντικου 
αρώματος και η μυρωδιά της 
θάλασσας που δημιουργούν τις 
αναμνήσεις ατελείωτης μυστικής 
κρουαζιέρας. Αυτό το μίγμα 
γαλήνιων στιγμών και πικαντικού 
αρώματος που γεμίζει το κερί 
AMBERGRIS  προσκαλώντας 
αναλογίες.

Σας αρέσει να είστε συγκλονισμένοι 
με ισχυρά αρώματα και ανεξέλεγκτο 
πάθος; Μια έκρηξη επιθυμίας και 
η πολυτέλεια συνδυάζεται σε ένα 
SEXY CASHMERE κερί που θα σας 
τυλίξει σαν ένα κασκόλ Κασμίρ. Να 
είστε έτοιμοι για αυτή την εμπειρία.

Ξεκινήστε τη περιπέτεια με το 
κερί MALACHITE σας  με ορυκτά 
& φρέσκο αεράκι. Ζήστε το 
μετασχηματισμό από ευχάριστη 
μυρωδιά στα μαγευτικά αρώματα με 
τις δικές σας αισθήσεις.



Το πιο λαμπρό αστέρι

Αγγίξτε τα ουράνια. Δώστε στον εαυτό σας περισσότερα. Γνωρίστε 
την πολυτελή σειρά καλλυντικών που έχουν σχεδιαστεί για τους πιο 

απαιτητικούς λάτρεις του εκλεπτυσμένου μακιγιάζ. Είναι τέλεια σε κάθε 
λεπτομέρεια - ξεκινώντας από το λογότυπο που αντικατοπτρίζει τη 

μοναδικότητά της και την κομψή συσκευασία της, μέσω των υψηλότερων 
ποιοτικών φορμουλών, έως τα εκπληκτικά, μακροχρόνια αποτελέσματα. 

Ανεβείτε πάνω απ’ τους ορίζοντες και κάντε το μακιγιάζ σας να ενθουσιάζει 
σαν αριστούργημα ενός καλλιτέχνη.
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Μάσκα  
Προσώπου  
peel-off  
UNICORN  
ELIXIR

Ορός προσώπου 
UNICORN  
ELIXIR 
2 σε 1

UNICORN ELIXIR  
PEEL-OFF MASK

Χάρη στα εκχυλίσματα πράσινου 
τσαγιού και τζίντζερ και το 
συνένζυμο Q10, τέλεια λειαίνει 
και ανανεώνει την επιδερμίδα, 
αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα του 
δέρματος. Επιπλέον, φανταστικά 
καθαρίζει το δέρμα, μειώνει την 
εμφάνιση των πόρων και απορροφά 
το υπερβολική λιπαρότητα.

 ▪ τα αποτελέσματα είναι ορατά 
μόνο μετά από μία εφαρμογή

 ▪ προετοιμάζει τέλεια το δέρμα 
για την εφαρμογή μακιγιάζ

 ▪ με λαμπερά glitters

 ▪ βολικό στη χρήση

28 ml | 606086 | 

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

Η πλούσια συνταγή εγγυάται ένα 
ισχυρό και αποτελεσματικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Τα εκχυλίσματα φρούτων 
acai, Goya και cranberry κάνουν το δέρμα 
μεταξένιο και εξαιρετικά ακτινοβόλο και 
αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και 
αντιοξειδωτικών που το προστατεύουν από 
τις ελεύθερες ρίζες.

 ▪ μια ανάλαφρη, μεταξένια βάση για το 
μακιγιάζ σας με τη μορφή θρεπτικού 
ελιξίριου

 ▪ βελτιώνει, ενυδατώνει βαθιά και 
αναζωογονεί την επιδερμίδα

 ▪ αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής 
του Make-up

 ▪ με ελαφριά φόρμουλα, δεν αφήνει 
λιπαρό φιλμ στο δέρμα

 ▪ αποτελεσματικό

30 ml | 601313 | 

VEGAN  
FRIENDLY

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ 2 ΣΕ 1
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PERFECT  
MATT	2	IN	1	 
Covering  
Foundation

PERFECT MATT 2 IN 1 
COVERING FOUNDATION

Το Perfect matt 2 in 1 foundation 
προσφέρει ένα βελούδινο ματ 
φινίρισμα και μια τέλεια εμφάνιση 
όλου του μακιγιάζ έως και 12 
ώρες. Το makeup μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί ως concealer- 
κρύβει φανταστικά τις ατέλειες. 
Η ελαφριά του φόρμουλα 
ενσωματώνεται υπέροχα στο δέρμα 
χωρίς την αίσθηση "μάσκας".

30 ml

 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ  
ΤΥΠΟ

12 ΩΡΕΣ
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

CARAMEL 
602026 | 

HAZELNUT 
602025 | 

VANILLA 
602024 | 

N E O
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

VEGAN  
FRIENDLY

VEGAN  
FRIENDLY

ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΨΟ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ

ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΨΟ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ

ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

πουδρα  
φωτισμου και
μαυρισματος 
SUNNY SOFT  
TOUCH

Παλετα 
ηighlighter/λάμψης
GLASS SKIN

SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

Κάνει το δέρμα να μοιάζει υγιές 
και ακτινοβόλο σαν να το φωτίζει 
ο ήλιος και να το χαϊδεύουν οι 
αστραφτερές του ακτίνες. Χάρη 
στη μεταξένια υφή του, αποτελεί 
πηγή μεγάλης ευεξίας ήδη από την 
στιγμή της εφαρμογής.

 ▪ εξασφαλίζει το αποτέλεσμα 
ενός φυσικού μαυρίσματος με 
λεπτή, χρυσή λάμψη

 ▪ απλώνεται τέλεια

 ▪ δεν αφήνει νερά

11.5 g | 602022 | 

GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

Αναζωογονεί και ανανεώνει άμεσα το δέρμα. 
Χάρη στον υψηλό βαθμό χρωματισμού, παρέχει 
εξαιρετικά φωτεινό φινίρισμα για απίστευτα 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδανικό τόσο για το 
ημερίσιο όσο και για βραδινό μακιγιάζ.

 ▪ δίνει στο δέρμα μια φρέσκια και λαμπερή 
λάμψη

 ▪ σας επιτρέπει να πετύχετε το λεγόμενο 
glow effect

 ▪ αποτελεσματικό και πολυλειτουργικό

 ▪ σε ζεστές, δροσερές και ουδέτερες 
αποχρώσεις

15 g | 602023 | 

PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΨΟ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ

ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Παλετα  
ΣΚΙΩΝ

EYESHADOW PALETTE

Χάρη στη μεταξένια απαλή υφή των σκιών, 
σας επιτρέπει να μετατρέψετε εύκολα το 
μακιγιάζ σε ένα πραγματικό έργο τέχνης και 
να νιώσετε σαν καλλιτέχνης με μια παλέτα 
που περιέχει τα ομορφότερα χρώματα.

 ▪ επιτρέπει την ανάμειξη χρωμάτων και 
την διαβάθμιση των αποχρώσεων τους

 ▪ οι σκιές δεν ξεφλουδίζουν και δεν 
θρυμματίζονται

 ▪ με υψηλό βαθμό χρωματισμού

 ▪ σε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων

9 g

CORAL FANTASY

WHITE GOLD

MARBLE

ROYAL

SANDALWOOD

TRUFFLE

CARPE DIEM

VENUS

PEARL GIRL

SEDUCTION

AMETHYST

FLIRT

DOLCE VITA

LAST NIGHT

TOTAL ALLURE 
606080 | 

HARMONY 
606081 | 



Ανακαλύψτε την ομορφιά  
των υγιών μαλλιών

Θέλετε να απολαμβάνετε επαγγελματικη φροντίδα των μαλλιων σας απο 
την άνεση του σπιτιού σας; -Τωρα μπορείτε! Για να ανταποκριθούμε στις 

προσδοκίες σας, δημιουργήσαμε τη διάσημη σειρά καλλυντικών HAIRLAB, 
η οποία εξασφαλίζει στα μαλλιά σας μια υγιή και όμορφη εμφάνιση. Η 

πλούσια σύνθεση και οι τέλειες συνταγές, προσαρμοσμένες στις ατομικές 
ανάγκες, θα κάνουν το όνειρο ενός υπέροχου χτενίσματος πραγματικότητα. 

Προσφέρετε στα μαλλιά σας ό, τι καλύτερο και θα γίνουν αυτά η 
ομορφότερή σας διακόσμηση

Maciej Maniewski – κομμωτής διασημοτήτων, βιρτουόζος του ψαλιδιού, 
πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Master 

Cut» και οικοδεσπότης του προγράμματος «Haircut Salon Affair», ειδικός 
στις μεταμορφώσεις στο πρόγραμμα «Sablewska way to fashion», χορηγός 

πολιτισμού, επί σειρά ετών σχετιζόμενος με την βιομηχανία της μόδας. Ένας 
άνθρωπος, για τον οποίο τα μαλλιά δεν κρύβουν κανένα μυστικό. Τώρα 

είναι ο πρεσβευτής της αποκλειστικής σειράς HAIRLAB.
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SWIFT2 
STYLING

RAPID2 
REFRESHING

Strong 
HAIRSPRAY

SWIFT2 STYLING 
HAIRSPRAY

Περιέχει πανθενόλη και κερατίνη 
που καλλιεργούν και υποστηρίζουν 
την αναδόμηση της δομής όλων 
των τύπων μαλλιών, βελτιώνοντας 
την κατάστασή τους. Τα κάνει 
λαμπερά και φορμαρισμένα ακριβώς 
όπως τα θέλετε

 ▪ αστραπιαίο φινίρισμα για 
χτένισμα διαρκείας

 ▪ προσθέτει λάμψη και όγκο στα 
μαλλιά

 ▪ φεύγει εύκολα με το χτένισμα

 ▪ έχει ευχάριστο, φρουτώδες 
άρωμα

150 ml | 520021 |

RAPID2 HAIR REFRESH  
DRY SHAMPOO

Χάρη στο άμυλο ρυζιού και το αλεύρι 
ταπιόκας, δρα ως σφουγγάρι που απορροφά 
το υπερβολικό σμήγμα και τις ακαθαρσίες. 
Δίνει στα μαλλιά μια τόσο ευχάριστη 
μυρωδιά σαν μόλις να τα πλύνατε με 
κανονικό σαμπουάν. Η ιδιαίτερη φόρμουλα 
εξασφαλίζει άμεση δράση και άνευ 
προηγουμένου ευκολία στη χρήση.

 ▪ καθαρίζει και αναζωογονεί 
αποτελεσματικά τα μαλλιά χωρίς την 
χρήση νερού

 ▪ αυξάνει εμφανώς την πυκνότητά τους 
και τα ανεβάζει εκ βάσεως

 ▪ ιδανικό για ταξίδια ή πριν από μια 
απροσδόκητη αναχώρηση, με μυρωδιά 
μήλου

150 ml | 520020 |

Τα τέλεια μονταρισμένα μαλλιά αποτελούν το όνειρο όλωνόσων θελουν να 
πειραματίζονται με την εμφάνισή τους. Κοτσίδες, μπούκλες, όγκος, mohawks - 
αφήστε τη φαντασία σας να τρέξει και η σειρά SWIFT² STYLING θα σας κάνει 
να απολαμβάνετε το τέλειο χτένισμα για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απροσδόκητες επισκέψεις, αναπάντεχα ταξίδια και συναντήσεις – 
ανεξάρτητα των περιστάσεων θέλουμε να μοιάζουμε τέλεια. Η σειρά 
RAPID² REFRESHING θα δώσει στα μαλλιά σας μια άψογη εμφάνιση 
σε κάθε περίσταση.

Dry Hair  
SHAMPOO
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AQUA2

ΣΑΜΠΟΥΑΝ  
για ξηρά  
μαλλιά
AQUA2 SHAMPOO

Κάνει ακόμη και τα πιο ξηρά μαλλιά 
να ανακτήσουν την υγιή εμφάνιση 
και την λάμψη τους. Χάρη στο 
υαλουρονικό οξύ, ενυδατώνει, 
θρέφει και ενδυναμώνει τέλεια. 
Καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και το 
τριχωτό της κεφαλής.

 ▪ με έντονα ενυδατικό 
υαλουρονικό οξύ

 ▪ κάνει τα μαλλιά λαμπερά και 
ελαστικά

 ▪ καλύτερα να εφαρμόζεται μαζί 
με το Aqua2

250 ml | 520001 |

50 ml | 520001.02 |

AQUA2 MASK

Σωτηρία για τα ξηρά, κατεστραμμένα και φριζαρισμένα μαλλιά Η μάσκα 
τα ενυδατώνει και τα θρέφει έντονα, κάνοντάς τα να φαίνονται υγιή και 
λαμπερά. Επιπλέον, διευκολύνει το χτένισμά τους. Αποτέλεσμα: γερά 
μαλλιά γεμάτα λάμψη.

 ▪ ξεπλένεται

 ▪ πλούσια σε πολύτιμα έλαια: λιναρόσπορου, jojoba και ρυζιού

 ▪ αποτρέπει την σπάσιμο της τριχας και τον στατικό ηλεκτρισμό

 ▪ για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα της μάσκας, προσθέστε σε αυτήν 
μερικές σταγόνες ελαίου Aqua2 Oil

 ▪ εάν έχετε βαμμένα μαλλιά, προσθέστε στη μάσκα μερικές σταγόνες 
Ideal2 Colour Elixir, το οποίο και θα αναδείξει το εξαιρετικό χρώμα 
τους. Προσδίδοντάς τους εξαιρετική λάμψη

250 ml | 520003 |

AQUA2 OIL

Ενυδατώνει και λειαίνει τα μαλλιά, 
αποτρέπει την διμιουργία ψαλίδων 
και διευκολύνει το χτένισμα. Τα ειδικά 
επιλεγμένα συστατικά προστατεύουν 
τα μαλλιά από την απώλεια ύδατος. 
Αρκεί να τους κάνετε μασάζ με μερικές 
σταγόνες του ελαίου.

 ▪ περιέχει θρεπτικό έλαιο jojoba 
που βελτιώνει την κατάσταση των 
μαλλιών

 ▪ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
βρεγμένα και στεγνά μαλλιά

 ▪ ενυδατώνει βαθιά τα μαλλιά, 
δίνοντάς τους εξαιρετική απαλότητα 
και λάμψη

100 ml | 520004 |

Χάρη στην έντονα θρεπτική φόρμουλα εμπλουτισμένη με επιπλέον ποσότητα 
υαλουρονικού οξέος, η σειρά AQUA² ενυδατώνει τέλεια τα ξηρά, επιρρεπή στο 
φριζάρισμα και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Αποκαθιστά την ελαστικότητα και τη 
μεταξένια τους υφή, προστατεύοντας παράλληλα το χρώμα τους και δίνοντάς 
τους απίστευτη λάμψη

ΜΑΣΚΑ για ξηρά μαλλιά
ΕΛΑΙΟ	ΜΑΛΛΙΩΝ	 
για εντατική 
ενυδάτωση

ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

30 ml | 520003.02 |
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INTENSE2 
REGENERATING

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
αναδόμησης  
μαλλιών
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Σχεδιασμένο για ξηρά, εύθραυστα, πολύ 
κατεστραμμένα μαλλιά, ευαίσθητα κατόπιν χημικών 
θεραπειών. Περιέχει πανθενόλη, χάρη στην οποία 
θρέφει, αναδομεί και ενδυναμώνει τέλεια. Καθαρίζει 
απαλά το τριχωτό της κεφαλής.

 ▪ θρέφει έντονα τα κατεστραμμένα μαλλιά

 ▪ συνδυάζει τέλεια καθαριστικές, αναγεννητικές 
και προστατευτικές ιδιότητες

 ▪ να χρησιμοποιείται μαζί με το Intense2 

Regenerating Mask

250 ml | 520005 |

50 ml | 520005.02 |

INTENSE2 REGENERATING MASK

Εάν έχετε πρόβλημα με κατεστραμμένα, πολύ 
ευαίσθητα μαλλιά, αυτή η μάσκα είναι ιδανική για εσάς. 
Η πανθενόλη που περιέχεται σε αυτήν είναι υπεύθυνη 
για την ενυδάτωση των μαλλιών, καθώς και για την 
αναδόμηση και ενίσχυσή τους. Τα μαλλιά γίνονται πιο 
γερά και πιο έντονα.

 ▪ ξεπλένεται

 ▪ επαγγελματική φροντίδα ακόμη και για τα πιο 
κατεστραμμένα μαλλιά

 ▪ για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα της μάσκας, 
προσθέστε μερικές σταγόνες ελαίου Ideal2 Colour 
Elixir (ειδικά εάν τα μαλλιά σας είναι βαμμένα

250 ml | 520006 |

30 ml | 520006.02 |

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Αναζωογονεί και αναδομεί ακόμη και τα πιο 
κατεστραμμένα και ευαίσθητα μαλλιά. Χάρη στην 
ελαφριά και λεπτή του σύνθεση δεν τα επιβαρύνει ενώ 
διευκολύνει το χτένισμα και το στυλάρισμα.

 ▪ περιέχει πανθενόλη που θρέφει ταμαλλιά

 ▪ δεν απαιτεί έκπλυση

 ▪ εξαιρετικά γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή: 
ψεκάστε το στα μαλλιά σας από τις ρίζες έως τα 
άκρα για να ανακτήσετε μια υγιή εμφάνιση

150 ml | 520007 |

Χάρη στα προσεκτικώς επιλεγμένα συστατικά, εξασφαλίζει 
έντονη ενυδάτωση και θρέψη στα ξηρά και ταλαιπωρημένα 
μαλλιά. Η σειρά αποτελείται από τρία τέλεια επιλεγμένα 
προϊόντα τα οποία σας εγγυώνται τη τέλεια κατάσταση των 
μαλλιων σας.

ΜΑΣΚΑ αναδόμησης 
μαλλιών

SPRAY αναδόμησης 
μαλλιών

ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
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IDEAL2 
COLOUR

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
για βαμμένα  
μαλλιά

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Χάρη στα προσεκτικώς επιλεγμένα 
συστατικά, εξασφαλίζει 
επαγγελματική φροντίδα των 
μαλλιών μετά τη βαφή. Μαζί με τη 
μάσκα της ίδιας σειράς, αποτελεί 
μια εξαιρετική αγωγή η οποία 
βοηθά στη διατήρηση της αρχικής 
απόχρωσης των βαμμένων μαλλιών 
και αποτρέπει το θάμπωμά τους.

 ▪ περιέχει πανθενόλη και 
εκχύλισμα εκουιζέτου

 ▪ χρησιμοποιήστε το μαζί με το 
Ideal2 Colour Mask και το Ideal2 
Colour Elixir

250 ml | 520019 |

IDEAL2 COLOUR MASK

Η μοναδική φόρμουλα δίνει λάμψη και βελτιώνει την 
ανθεκτικότητα του χρώματος. Η μάσκα προστατεύει τα 
βαμμένα μαλλιά από το ξεθώριασμα, ενώ ταυτόχρονα 
τα αναδομεί και τα θρέφει, κάνοντάς τα έτσι να 
μοιάζουν υγιή και λαμπερά.

 ▪ Η μοναδική φόρμουλα δίνει λάμψη και

 ▪ βελτιώνει την ανθεκτικότητα του χρώματος.

 ▪ Η μάσκα προστατεύει τα βαμμένα μαλλιά

 ▪ από το ξεθώριασμα, ενώ ταυτόχρονα τα 

 ▪ αναδομεί και τα θρέφει, κάνοντάς τα έτσι να 
μοιάζουν υγιή και λαμπερά

250 ml | 520010 |

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Συνιστάται για όλους τους τύπους μαλλιών μετά τη 
βαφή. Ενισχύει το βάθος και την ανθεκτικότητα του 
χρώματος.

 ▪ ξεπλένεται

 ▪ κάνει τα μαλλιά να φαίνονται υγιή και να 
εκπέμπουν εξαιρετική λάμψη

 ▪ απλώς προσθέστε 5-10 σταγόνες στο Ideal2 Colour 
Mask για να τους δώσετε μια ξεχωριστή σκίαση

75 ml | 520011 |

IDEAL2 COLOUR – Ενισχύει σε βάθος το χρώμα των μαλλιών σας,ιδιαίτερα 
μετα απο θεραπεία βαφής χρωματος, προστατεύοντάς τα απο το ξεθώριασμα. 
Τα μαλλιά θα ενυδατωθούν και θα τραφούν επιπλέον χάρη στο περιεχόμενο 
των πολύτιμων συστατικών. Το χτένισμά σας θα μοιάζει ακριβώς όπως μετά 
την διαδικασία βαφής από την κομμώτριά σας.

ΜΑΣΚΑ για βαμμένα 
μαλλιά

ΕΛΙΞΙΡΙΟ για 
βαμμένα μαλλιά
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CURLY2

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 
για σγουρά  
μαλλιά
CURLY2 SHAMPOO

Σχεδιασμένο για μαλλιά με τάση να 
σγουραίνουν και να κυματίζουν. Σε 
συνδυασμό με τη μάσκα της ίδιας 
σειράς, αποτελεί μια εξειδικευμένη 
αγωγή που τιθασεύει το στρίψιμο 
των μπουκλών και τις κάνει απαλές 
στην αφή.

 ▪ βάση για την φροντίδα των 
απείθαρχων βοστρύχων

 ▪ εμπλουτισμένο με πανθενόλη 
και υδρολυμένο κολλαγόνο

 ▪ χρησιμοποιήστε με το Curly2 
Mask και το Curly2 Smoothing 
Emulsion

250 ml | 520017 |
CURLY2 MASK

σγουρών μαλλιών. Η συνεργική δράση ολόκληρης της 
σειράς των καλλυντικών, τα οποία είναι απαλά για το 
τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά, υποστηρίζει το 
ξέμπλεγμα και το στυλάρισμά τους.

 ▪ διευκολύνει το στυλάρισμα των σγουρών μαλλιών

 ▪ με βούτυρο καριτέ, λάδι αβοκάντο και υδρολυμένο 
κολλαγόνο

 ▪ χρησιμοποιήστε την με το Curly2 Shampoo και το 
Curly2 Smoothing Emulsion

250 ml | 520018 |

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Το υδρολυμένο κολλαγόνο που περιέχεται στη 
σύνθεση κάνει τα μαλλιά πιο λεία και πιο εύπλαστα. Το 
γαλάκτωμα τα προστατεύει επίσης από την υγρασία, τις 
καιρικές συνθήκες και την υψηλή θερμοκρασία κατά τη 
διάρκεια του στυλαρίσματος.

 ▪ τιθασεύει το στρίψιμο των μπουκλών και 
ταυτόχρονα τις ενυδατώνει

 ▪ χωρίς ξέβγαλμα

 ▪ χάρη στην περιεκτικότητα σε υδρολυμένες 
πρωτεΐνες σίτου, λειαίνει τα σγουρά μαλλιά, 
δημιουργώντας στην επιφάνειά τους ένα 
προστατευτικό φιλτρο

175 ml | 520002 |

Πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, τα προϊόντα CURLY² κάνουν 
τα σγουρά μαλλιά πιο ομαλά και πιο εύπλαστα. Τα προστατεύουν από 
την υγρασία, τις καιρικές συνθήκες και την υψηλή θερμοκρασία κατά το 
στυλάρισμα.

ΜΑΣΚΑ	 
για σγουρά μαλλιά

Γαλάκτωμα 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ για 
σγουρά μαλλιά
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VOLUME2 DELICATE2

ΣΑΜΠΟΥΑΝ	αύξησης  
όγκου των μαλλιών

ΣΠΡΕΪ	αύξησης  
όγκου μαλλιών

Καταπραϋντικο  
ΣΑΜΠΟΥΑΝ  
για ερεθισμένο  
και ευαίσθητο  
δέρμα  
κεφαλής

VOLUME2 SHAMPOO

Χάρη σε αυτό, τα λεπτά, ευαίσθητα και χωρίς όγκο μαλλιά δεν θα σας 
απασχολούν πλέον. Περιέχει υδρολυμένη πρωτεΐνη σίτου που επηρεάζει την 
θρέψη, την ενυδάτωση και την αύξηση του όγκου τους.

 ▪ για καθημερινή χρήση

 ▪ με λεπτή υφή που δεν επιβαρύνει τα μαλλιά

 ▪ τα κάνει αφράτα, προσδίδοντάς τους ελαφρότητα και ανύψωση

250 ml | 520008 |

VOLUME2 SPRAY

Χάρη στην περιεκτικότητα σε υδρολυμένη πρωτεΐνη σίτου, κάνει τα μαλλιά αφράτα, 
αυξάνοντας οπτικά τον όγκο τους. Έχει λεπτή συνοχή, οπότε δεν τα βαραίνει.

 ▪ χωρίς ξέβγαλμα

 ▪ απλά ψεκάστε το στα μαλλιά σας για να τους δώσετε απίστευτο όγκο

 ▪ με θρεπτική δράση

 ▪ χρησιμοποιήστε το μαζί με το Volume2 Shampoo

150 ml | 520009 |

DELICATE2 SHAMPOO

Χάρη στην πλούσια φόρμουλα 
και τις καταπραϋντικές ιδιότητες, 
καταπραΰνει τους ερεθισμούς 
του τριχωτού της κεφαλής και 
αποκαθιστά την ισορροπία του. Έτσι, 
τα μαλλιά αποκτούν ζωτικότητα και 
ενυδατώνονται σωστά.

 ▪ καταπραΰνει το τριχωτό 
της κεφαλής θρέφοντας 
ταυτόχρονα τα μαλλιά

 ▪ για όλους τους τύπους μαλλιών

250 ml | 520012 |

Η σειρά εγγυάται απίστευτο όγκο ενώ θρέφει και ενυδατώνει. Χάρη στη 
μοναδική φόρμουλα, τα μαλλιά σας θα ενισχυθούν και εσείς θα ανακαλύψετε 
εκ νέου την ελαστικότητα και τη λάμψη τους.

Καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη ενυδάτωση των μαλλιών χάρη 
στα τέλεια επιλεγμένα συστατικά.
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Αντιπιτυριδικό 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Αντιπιτυριδικό  
ΕΛΙΞΙΡΙΟ

ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

Η φόρμουλα του σαμπουάν 
καθαρίζει επιμελώς το τριχωτό 
της κεφαλής, αφήνοντάς μια 
αίσθηση φρεσκάδας. Βοηθά στην 
καταπράυνση του κνησμού, της 
ξηρότητας και του ερεθισμού που 
προκαλείται από την πιτυρίδα.

 ▪ υποστηρίζει την καταπολέμηση 
της ξηρής πιτυρίδας, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει τέλεια τη 
δομή της κερατίνης των ξηρών 
και εύθραυστων μαλλιών

 ▪ καταπραΰνει και θρέφει το 
τριχωτό της κεφαλής

 ▪ καλύτερα να χρησιμοποιείται 
μαζί με το Anti Dandruff2 Elixir

250 ml | 520016 |

ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

Περιέχει πολύτιμα δραστικά 
συστατικά όπως εκχύλισμα 
σημύδας, βιταμίνες Β6 και ΡΡ, καθώς 
και πανθενόλη, που καθαρίζουν το 
τριχωτό της κεφαλής.

 ▪ χάρη στις καταπραϋντικές του 
ιδιότητες, μειώνει την αίσθηση 
του κνησμού

 ▪ έχει καταπραϋντική επίδραση 
στο τριχωτό της κεφαλής

 ▪ λειτουργεί τέλεια τόσο στην 
ξηρή όσο και στην λιπαρή 
πιτυρίδα

 ▪ εύκολο στην εφαρμογή: 
αρκεί να εντρίψετε μια μικρή 
ποσότητα ελιξιρίου σε βρεγμένα 
μαλλιά

150 ml | 520015 |

ANTI 
DANDRUFF2

ANTI-DANDRUFF2 line regulates excess production of sebum and 
prevents the formation of dandruff thanks to the technologically 
advanced formula of the cosmetic and powerful ingredients. 
It strengthens hair, making it extremely shiny and nourished.
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ENERGISING2 STRONG2 
& MORE HAIR

Ενισχυτικό  
ΣΑΜΠΟΥΑΝ  
για  
αδυνατισμένα  
μαλλιά
ENERGISING2  
SHAMPOO

Σχεδιασμένο για μαλλιά που έχουν 
την τάση να πέφτουν. Περιέχει 
ενισχυτικά φυτικά εκχυλίσματα, 
μεταξύ άλλων εκχύλισμα τζίνσενγκ 
και αρκτίου. Έχει ομαλοποιητική και 
αναγεννητική δράση.

 ▪ ιδανικό για άντρες που 
ονειρεύονται υγιή, πυκνά 
μαλλιά

 ▪ για καλύτερο αποτέλεσμα 
χρησιμοποιήστε με το Strong2 & 
More Hair Oil

250 ml | 520013 |

50 ml | 520013.02 |

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

Περιέχει ένα επιλεγμένο μείγμα 
φυτικών εκχυλισμάτων (αγριαψιθιά, 
κιγχόνη, βήχιο) και δραστικών 
ουσιών (ψευδάργυρος, βιταμίνες), 
τα οποία βελτιώνουν την κατάσταση 
των ριζών των μαλλιών.

 ▪ έχει ένα ευχάριστο, δροσιστικό 
άρωμα

 ▪ εύκολο στη χρήση: εντρίψτε 15-
20 σταγόνες στο τριχωτό της 
κεφαλής κάθε δεύτερη μέρα

30 ml | 520014 |

Τέλεια αναζωογόνηση στο τριχωτό της κεφαλής και τελεια 
ενισχυμένη υφή των μαλλιών. Το σαμπουάν τα εμποδίζει να 
πέσουν και τα κάνει να λάμπουν με μια ασυνήθιστη, υγιή λάμψη 
χάρη στα πολύτιμα συστατικά και την μοναδική του συνταγή.

Βελτίωση της κατάστασης της ρίζας. Αποτρέπει την 
απώλεια μαλλιων σε πολυ μεγαλο βαθμό. Δυναμώνει τα 
αδύνατα μαλλια και τα ευαίσθητα προς απωλεια.

Ενισχυτικό  
ΕΛΑΙΟ κατά  
της απώλειας  
μαλλιών

ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ



Η πηγή της νεανικής εμφάνισης

Ο καθένας από εμάς, ανεξάρτητα από την ηλικία του, θέλει να έχει σφιχτό, 
τεντωμένο και φροντισμένο δέρμα καθώς και εκθαμβωτικό χαμόγελο. 
Σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, οι επιστήμονες συνεχώς ερευνούν 

και βελτιώνουν τις συνταγές, χάρη στις οποίες αυτή η επιθυμία δεν θα 
παραμείνει απλά στην σφαίρα των ονείρων. Για να σας επιτρέψουμε να 

την πραγματοποιήσετε, χρησιμοποιήσαμε τις τελευταίες τεχνολογίες 
και πρωτοποριακές ανακαλύψεις. Έτσι δημιουργήθηκε η μάρκα ειδικών 

καλλυντικών FONTAINAVIE.
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COMPLEX 
Eye Serum
COMPLEX EYE SERUM

Ο ορός ματιών περιέχει ένα 
σύμπλεγμα συστατικών που 
αποκαθιστούν ενεργά, ενισχύουν 
και καταπραΰνουν το λεπτό 
δέρμα γύρω από τα μάτια. Λόγω 
της υψηλής περιεκτικότητας σε 
υαλουρονικό οξύ, ενυδατώνει και 
διεγείρει τα κύτταρα του δέρματος 
να ανακάμψουν.

 ▪ Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που 
περιέχονται στον ορό, όπως η 
καφεΐνη,

 ▪ αποτρέπουν την εμφάνιση 
νέων ρυτίδων

 ▪ και μειώνουν τους μαύρους 
κύκλους κάτω από τα μάτια

15 ml | 504028 |

Έχει μια ενσωματωμένη άκρη ενισχυμένο με μπαταρία 
που παρέχει έναν λεπτό και ένα χαλαρωτικό μασάζ της 
περιοχής των ματιών.

N E O
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Hydrogel  
Aloe Vera  
MULTI  
EYE PATCH 

HYDROGEL ALOE VERA  
MULTI EYE PATCH

Τα ενυδατικά Eye Gel Patch είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για να 
απαλλαγείτε από πρήξιμο και 
μαύρους κύκλους, καθώς και λεπτές 
ρυτίδες. Με την αλόη βέρα που 
περιέχεται σε αυτά, ανακουφίζει  το 
δέρμα γύρω από τα μάτια, καθώς 
και το ενυδατώνει. 

 ▪ Δεν θα υπάρχουν άλλα σημάδια 
υπνηλίας.

 ▪ αναζωογονημένο δέρμα γύρω 
από τα μάτια

90 g | 504030 |

N E O

VEGAN  
FRIENDLY

KΟΜΨΉ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 
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ΕΝΤΑΤΊΚΉ 
ΑΝΑΝΕΩΣΉ ΜΕΣΩ 
ΜΊΑΣ ΠΛΟΥΣΊΑΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ

Κρέμα  
γενικής  
χρήσης 
ULTRA  
RECOVERY
ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Ανανεώνει αποτελεσματικά το 
δέρμα του προσώπου και του 
σώματος. Καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς μειώνοντας την 
ξηρότητα, την ερυθρότητα και 
την κεράτωση. Αποτελεί ένα 
αναντικατάστατο συμπύκνωμα που 
καταπραϋνει μετά τις καλλυντικές 
επεμβάσεις, την αποτρίχωση και την 
υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη 
ακτινοβολία.

 ▪ δεν περιέχει σιλικόνες ή 
parabens

 ▪ ιδανικό για όλους τους τύπους 
δέρματος, επίσης το στεγνό και 
ευαίσθητο

 ▪ κατάλληλο για καθημερινή 
χρήση

Η δύναμη των ενυδατικών και λιπαντικών για το δέρμα ενεργών συστατικών:

 ▪ Η β-γλυκάνη βρώμης δίνει απαλότητα και ελαστικότητα ενώ υποστηρίζει την 
ανανέωση των κυττάρων

 ▪ το κολλοειδές ασήμι έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες

 ▪ το λάδι καρύδας μαλακώνει, θρέφει και προστατεύει από επιβλαβείς 
εξωτερικούς παράγοντες

 ▪ οι εστέρες των υψηλότερων λιπαρών οξέων επηρεάζουν την ορθή 
λειτουργία των κυττάρων

500 ml | 503036 | 250 ml | 503036.02 | 15 ml | 503036.03 |
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ΑΛΑΣ ΚΑΊ ΛΑΔΊ 
– Ή ΣΥΝΤΑΓΉ ΓΊΑ 
ΟΜΟΡΦΟ ΔΕΡΜΑ

PERFECT SKIN 
NOURISHING  
BODY SALT SCRUB

Καθαρίζει αποτελεσματικά από 
τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, 
κάνοντάς το ελαστικό, μεταξένια 
λείο και απαλό στην αφή. Όταν 
χρησιμοποιείται τακτικά, βελτιώνει 
σημαντικά την κατάστασή του, 
αποκαθιστά την σωστή ενυδάτωση 
και διεγείρει τη μικροκυκλοφορία.

 ▪ λιπαίνει τέλεια, θρέφει και 
αναζωογονεί το δέρμα

 ▪ η πλούσια, ελαιώδης σύνθεση 
σημαίνει ότι μετά την 
εφαρμογή δεν απαιτείται η 
χρήση λοσιόν σώματος

 ▪ με την χυμώδη μυρωδιά του 
αρώματος PURE ROYAL 900

200 g | 503035 |

Η βάση του καλλυντικού αποτελείται από υψηλής ποιότητας, 
πολύτιμα έλαια – από αβοκάντο, ηλιέλαιο και έλαια 
αργάνης - καθώς και βούτυρα μάνγκο και καριτέ. Είναι ένας 
πραγματικός πλούτος πολυτίμων για το δέρμα βιταμινών, 
συμπεριλαμβανομένων των E, C, B, PP, A και K, ακόρεστων 
λιπαρών οξέων, λινελαϊκού οξέος και μετάλλων – καλίου, 
σίδηρου και χαλκού.

Αναζωογονητική  
απολέπιση άλατος  
για το σώμα  
PERFECT  
SKIN
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AΝΥΨΩΤΙΚΟΣ 
ορός για κάτω  
από τα μάτια
LIFT EXTREME EYE SERUM

Εξαλείφει με ακρίβεια τις λεπτές γραμμές 
και τις ρυτίδες και μειώνει το πρήξιμο 
κάτω από τα μάτια. Χάρη στο συνδυασμό 
Pentapeptide-18 και Hexapeptide-8, 
λειτουργεί παρόμοια με το botox, σφίγγει, 
συσφίγγει και λειαίνει το δέρμα.

 ▪ παρέχει ανυψωτικό αποτέλεσμα

 ▪ για χρήση κάτω από τα μάτια και σε 
επιλεγμένα τμηματα του προσώπου

5 ml | 503001 |
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ΥΠΕΡΕΝΥΔΑΤΊΚΕΣ 
ΊΔΊΟΤΉΤΕΣ

ΕΠΊΒΕΒΑΊΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

HYDROTHERAPY 
Hyaluronic  
Sheet Mask

ΜΠΑΛΜ	ΧΕΙΛΙΩΝ	 
εντατικής αναγέννησης

HYDROTHERAPY 
HYALURONIC SHEET MASK

Οι αποφρακτικές ιδιότητες του 
sheet αυξάνουν σημαντικά τη 
διείσδυση των θρεπτικών ουσιών 
στο δέρμα. Ως αποτέλεσμα, το 
σφίγγουν τέλεια, εξομαλύνουν 
τις μικρές ρυτίδες, προσφέρουν 
εντατική θρέψη αποτελεσματική 
αναγέννηση.

 ▪ η δύναμη των ενεργών 
ενυδατικών συστατικών

 ▪ εγγυάται όμορφη και υγιή 
εμφάνιση

 ▪ παρέχει εμφανές αποτέλεσμα 
αναζωογόνησης του δέρματος

20 ml | 503033 |

ADVANCED REPAIR LIP BALM

Δημιουργήθηκε με βάση το καστορέλαιο εμπλουτισμένο με Κηρήθρα 
μελισσών, κανδελίνης και μάραθου, αμυγδαλέλαιο, λανολίνη και βιταμίνη 
Ε, αναζωογονεί αποτελεσματικά τα σκασμένα χείλη.

 ▪ σωτήριο για το ξηρό δέρμα του στόματος

 ▪ το καθιστά απίστευτα απαλό και μεταξένια μαλακό

 ▪ αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση θρέψης και ενυδάτωσης

 ▪ προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπεριώδους 
ακτινοβολίας

 ▪ περιέχει υαλουρονικό οξύ που διαμορφώνει τα χείλη

 ▪ για καθημερινή χρήση

4.8 g | 503031 |

Περιέχει πληθώρα συστατικών που εμφανίζονται και φυσικά στο δέρμα, όπως το 
υαλουρονικό οξύ, το σύμπλοκο αμινοξέων, το πυρογλουταμικό οξύ νατρίου και 
ουρία. Χάρη στην ικανότητα δέσμευσης του νερού, ενυδατώνουν διαρκώς και 
εντόνως το δέρμα, αφήνοντάς το σφριγηλό και βελούδινα απαλό.

το 100% των ερωτηθέντων* επιβεβαιώνει ότι:

 ▪ φροντίζει το δέρμα

 ▪ το ενυδατώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα

 ▪ το αναγεννά εντατικά

 ▪ παρέχει ορατή αναζωογόνηση

 ▪ το αφήνει σφριγηλό και βελούδινα απαλό

Εφαρμοστική και λειτουργική έρευνα που πραγματοποιήθηκε  
σε μια ομάδα 25 γυναικών ηλικίας 19 έως 56 ετών σε διάστημα 4 εβδομάδων.

SPF
15
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υγρό πλύσης της 
οδοντόβουρτσας

PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Αποτρέπει αποτελεσματικά τον 
πολλαπλασιασμό των βακτηρίων 
που προκαλούν τερηδόνα. 
Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
ανάπτυξης μικροοργανισμών 
που προκαλούν αποσύνθεση του 
όδοντος.

 ▪ εξαιρετικά αποδοτικό - μία 
δόση επαρκεί για επτά ημέρες

 ▪ φιλικό προς το περιβάλλον

 ▪ κατάλληλο και για 
οδοντοστοιχίες

10 × 4 ml | 713006 |

3 IN 1 TEETH  
WHITENING FOAM

Η καινοτόμος φόρμουλα με 
λευκαντικές ιδιότητες όχι μόνο 
βελτιώνει αποτελεσματικά την 
εμφάνιση των δοντιών, αλλά 
καθαρίζει επίσης το σμάλτο και 
αναζωογονεί την στοματική 
κοιλότητα.

 ▪ ειδικό παρασκεύασμα για την 
καθημερινή φροντίδα

 ▪ σύγχρονη φόρμουλα αφρού

 ▪ με υπερανθρακικό νάτριο

 ▪ βολική χρήση χάρη στην αντλία 
υγιεινής

 ▪ προορίζεται για ενήλικες

50 ml | 503032 |

100% ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΒΊΟΤΊΚΑ

Η τέλεια στοματική υγιεινή σημαίνει επίσης τη φροντίδα των εργαλείων για το 
βούρτσισμα των δοντιών που αποτελεί έναν βιότοπο επικίνδυνων για την υγεία 
μικροοργανισμών. Φροντίζοντας το φυσικό περιβάλλον και θέλοντας να σας 
παρέχουμε ολοκληρωμένη προστασία, δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο προβιοτικό 
παρασκεύασμα βασισμένο στη δράση ευεργετικών βακτηριακών στελεχών.

ΛΕΥΚΑΊΝΕΊ
ΦΩΤΊΖΕΊ
ΚΑΘΑΡΊΖΕΊ

Το υπερανθρακικό νάτριο που περιέχεται στον αφρό 
απελευθερώνει το πολύτιμο στην αισθητική οδοντιατρική 
υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η ένωση αυτή αντιδρά με τις 
οργανικές έγχρωμες ουσίες, τις οξειδώνει και τις διασπά σε 
μικρότερα σωματίδια, καθιστώντας τις πιο φωτεινές και επομένως 
λιγότερο ορατές.

 ▪ ιδιαιτερα αποδοτικος – επαρκει ακομη και για 4 μηνες

 ▪ ορατα αποτελεσματα ηδη μετα απο 1-3 εβδομαδες 
εφαρμογης

Λευκαντικός  
αφρός δοντιών
3	ΣΕ	1

Γνωρίστε το 
αυθεντικό 
μας σήμα και 
αναζητήστε το σε 
άλλα προϊόντα – 
καθένα από αυτά 
είναι φιλικό προς 
το περιβάλλον!
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Ylang-Ylang  
Moisturising  
FACE  
ESSENCE

ΙΑΜΑΤΙΚΟ	 
ΝΕΡΟ

YLANG-YLANG 
MOISTURISING 
FACE ESSENCE

Χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα 
συστατικά, υποστηρίζει τη 
φυσική ισορροπία του δέρματος 
και του φέρνει ένα θαυμάσιο 
ηρεμιστικό αποτέλεσμα. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως τονωτικό, 
προετοιμάζοντας τέλεια την 
επιδερμίδα για την εφαρμογή 
μακιγιάζ ή ως αναζωογονητική 
ομίχλη.

 ▪ με το ευεργετικό ουσιαστικό 
νερό ylang-ylang

 ▪ με μοναδικό χαλαρωτικό 
άρωμα

 ▪ παρέχει μια ευχάριστη 
εφαρμογή

 ▪ κατάλληλο για όλους τους 
τύπους δέρματος

150 ml | 504027 |

THERMAL WATER

Μειώνει τις ρυτίδες, μειώνει τις αλλεργικές 
αντιδράσεις, προάγει την επούλωση πληγών και 
βελτιώνει την κατάσταση της παροχής αίματος 
στο δέρμα. Συστατικά όπως: μαγνήσιο, ασβέστιο, 
νάτριο, χλωρίδια και διττανθρακικά έχουν θετική 
επίδραση στην εμφάνιση και την κατάστασή του.

 ▪ καλλυντικό γενικής χρήσης, χαλαρώνει και 
καταπραΰνει

 ▪ περιέχει πλούτο των μεταλλευμάτων

 ▪ για καθημερινή χρήση

300 ml | 503042 |

2	ΣΕ	1	ΜΕ	ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΩ Σ 	Λ Ε Ι ΤΟΥ Ρ Γ Ε Ι

ΚΑΘΉΜΕΡΊΝΉ 
ΦΡΟΝΤΊΔΑ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΉΤΊΚΟ 
ΚΑΤΑ ΤΉ ΘΕΡΊΝΉ 
ΠΕΡΊΟΔΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΊΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΊΑ 
ΉΛΊΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΉΤΊΚΟ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΊΚΉ 

ΔΡΑΣΤΉΡΊΟΤΉΤΑ

ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΕΊ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟΟ ΤΣΊΜΠΉΜΑΤΑ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΕΝΥΔΑΤΊΚΉ ΡΕΜΑ ΣΕ 
ΚΛΊΜΑΤΊΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΉ ΤΟΥ 
ΜΑΚΊΓΊΑΖΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΊΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΜΕΤΑ ΤΉΝ ΑΠΟΤΡΊΧΩΣΉ

98ΣΥ
ΣΤ
ΑΤ
ΙΚ

Α ΦΥΣ
ΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Σ
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

Λειαίνει τέλεια το δέρμα και το 
προετοιμάζει για ηλιοθεραπεία. 
Χάρη στην απολέπιση των 
ασβεστολιθικών φυκών, αφαιρεί 
το νεκρό δέρμα, καθιστώντας το 
μαύρισμα πιο ομοιόμορφο και 
ανθεκτικό.

 ▪ 2 σε 1: καθαρίζει και απολεπίζει 
αποτελεσματικά

 ▪ ένα απαραίτητο βήμα στο 
δρόμο για το τέλειο χρώμα του 
δέρματος

 ▪ περιέχει εκχύλισμα βαμβακιού, 
βιταμίνη Ε και κόκκινα φύκια

250 ml | 504021 |

Ενυδατικό Προστατευτικό  
από τον ήλιο  
ΝΕΡΟ SPF 50
MOISTURISING SUN PROTECTIVE WATER SPF 50

Παρέχει μέγιστη προστασία από τις αρνητικές επιπτώσεις 
της ακτινοβολίας UV. Περιέχει ενυδατική βιταμίνη Ε, η οποία 
επιπλέον εμποδίζει την εμφάνιση ρυτίδων και την πρόωρη 
γήρανση του δέρματος, αποκαθιστώντας τη νεανική λάμψη και 
εμφάνιση.

 ▪ ελαφριά υφή

 ▪ απορροφάται γρήγορα

 ▪ χωρίς λευκά υπολείμματα

 ▪ εμπλουτισμένο με τη "βιταμίνη της νεότητας"

 ▪ ευχάριστο, λουλουδάτο άρωμα

200 ml | 504024 |

Exfoliating  
SHOWER GEL

ΜΑΥΡΊΣΜΕΝΟ ΚΑΊ 
ΚΑΛΑ ΦΡΟΝΤΊΣΜΕΝΟ
ΔΕΡΜΑ

Συλλογή καλλυντικών SUN & 
CARE δημιουργήθηκε για να 
προετοιμάσει το δέρμα σας για 
ηλιοθεραπεία και να διατηρήσει 
το μαύρισμα, ενώ φροντίζετε την 
κατάσταση του δέρματος σας.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ	 
προστασίας από τον ήλιο
SUN PROTECTION LOTION

Περιέχει εκχύλισμα αλόης βέρα, πλούσιο σε θρεπτικές βιταμίνες, 
αμινοξέα, μικρο - και μακροστοιχεία, καθώς και ενυδατική 
γλυκερίνη, η οποία καταπραΰνει τέλεια το ξηρό δέρμα και ρυθμίζει 
τις διαδικασίες ανανέωσης.

 ▪ Προστατεύει από την ακτινοβολία

 ▪ παρέχει αποτελεσματική φροντίδα

 ▪ σε δύο παραλλαγές SPF

SPF 40 (HIGH PROTECTION) 
150 ml | 504023 |

SPF 15 (MEDIUM PROTECTION) 
150 ml | 504022 |
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After Sun Illuminating 
ΞΗΡΟ	ΛΑΔΙ	

ΑΦΡΟΣ	ΣΩΜΑΤΟΣ 
After Sun

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL 

Χάρη στο ηλιέλαιο, τους σπόρους σταφυλιών και 
τους βαμβακερούς σπόρους, καθώς και τη βιταμίνη Ε, 
καταπραΰνει, λειαίνει, ενυδατώνει και τονώνει το δέρμα. 
Αφήνοντας το απαλό στην αφή και γεμάτο λάμψη.

 ▪ πλούτος φυσικών συστατικών

 ▪ ενισχύει όμορφα το μαύρισμα

 ▪ με ελαφριά φόρμουλα

 ▪ απορροφάται αμέ

100 ml | 504025 |

AFTER SUN SOOTHING FOAM

Χάρη στην περιεκτικότητα σε πανθενόλη 10%, 
επιταχύνει την αναγέννηση της επιδερμίδας, φέρνει 
ανακούφιση από τον ερεθισμό και, επιπλέον, ενυδατώνει 
και έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

 ▪ επαναφέρει την απαλότητα και την ελαστικότητα 
του δέρματος

 ▪ ήπια επίδραση ψύξης

 ▪ ανακούφιση από το ηλιακό έγκαυμα

 ▪ χάρη στο ευχάριστο σχήμα του, είναι εύκολο να 
εφαρμοστεί και απορροφάται αμέσως

150 ml | 504026 |

Nourishing  
TAN  
Accelerator
NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

Περιέχει βούτυρο κακάο, έλαιο 
καρότου και φυτοστερόλες 
σόγιας, τα οποία τροφοδοτούν 
τέλεια και ενυδατώνουν το 
δέρμα, βελτιώνοντας αισθητά τη 
σταθερότητα και την ελαστικότητά 
του και χάρη στην εξαιρετική 
βιοσυμβατότητα αποκαθιστούν 
αποτελεσματικά το προστατευτικό 
φράγμα της επιδερμίδας.

 ▪ 2 σε 1: διευκολύνει την 
απόκτηση όμορφου τόνου 
δέρματος και το φροντίζει 
εντατικά 

 ▪ με βιταμίνη Ε, η οποία 
επιβραδύνει τη διαδικασία 
γήρανσης

 ▪ με φυσικά ενεργά συστατικά

 ▪ για πρόσωπο και για σώμα

150 ml | 504020 |

SPF
10

PANTHENOL



9594

FO
N

TA
IN

AV
IE

 M
EN

FO
N

TA
IN

AV
IE

 M
EN

Αναζωογονητική  
κρέμα προσώπου  
LIFT UP 

Αναζωογονητική  
κρέμα ματιών 
LIFT UP 

ΤΟ ΕΛΊΞΊΡΊΟ ΤΉΣ 
ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΓΝΩΡΊΖΑΤΕ ΟΤΊ…

Η επιδερμίδα αρχίζει να γερνάει μετά από 25-30 έτος.  Αυτό συμβαίνει 
όταν τα συστατικά που ευθύνονται για τη σκληρότητα και την 
πυκνότητα εκπίπτουν. Επομένως, η θεραπεία κατά της γήρανσης πρέπει 
να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να κερδίσετε τον αγώνα με 
το χρόνο

LIFT UP REGENERATING 
FACE CREAM 

Περιέχει πολύτιμα φυσικά συστατικά 
που δρουν στο δέρμα-το βούτυρο 
shea τρέφει και το έλαιο αβοκάντο 
μαλακώνει και τονώνει. Το εκχύλισμα 
αλόης βέρα και η βισαβολόλη 
εξαλείφουν τον ερεθισμό και το 
εκχύλισμα από τον θυρεοειδή 
αδένα του Baikal και τα κεραμίδια 
ενισχύουν και αποκαθιστούν το 
προστατευτικό φράγμα.

 ▪ παρέχει ορατά αποτελέσματα 
αμέσως μετά την εφαρμογή

 ▪ αποτελεσματικά εκπαιδεύει και 
προστατεύει

 ▪ κατάλληλο για όλους τους 
τύπους δέρματος

 ▪ ιδανικό για δέρμα με σημάδια 
γήρανσης

 ▪ απορροφάται αμέσως

50 ml | 503040 |

LIFT UP REGENERATING 
EYE CREAM 

Εμπλουτισμένο με προσεκτικά 
επιλεγμένα συστατικά-η καφεΐνη 
εμποδίζει την εμφάνιση μαύρων 
κύκλων και το πρήξιμο, το βούτυρο 
shea τρέφει και αναζωογονεί, το 
εκχύλισμα ginkgo καταπραΰνει τον 
ερεθισμό ενώ το αβοκάντο και το 
έλαιο καρύδας ενυδατώνουν και 
μαλακώνουν.

 ▪ εξαλείφει τα συμπτώματα της 
κόπωσης και της γήρανσης

 ▪ δίνει το βλέμμα μια χαμένη 
λάμψη

 ▪ σχεδιασμένο για το λεπτό 
δέρμα γύρω από τα μάτια

 ▪ επαναφέρει την ευελιξία

20 ml | 503041 |

Τα εξειδικευμένα καλλυντικά εμπλουτίζονται με το καινοτόμο 
σύμπλεγμα tens ' Up™ , το οποίο λειτουργεί με δύο τρόπους-ενισχύει 
αισθητά το δέρμα και εξομαλύνει τις ρυτίδες. Και τα δύο αμέσως μετά 
την εφαρμογή λειαίνουν το δέρμα, καθορίζοντας μόνιμα την επίδραση 
της αναζωογόνησης.
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DAY SKIN SPA 
NIGHT SKIN SPA

DAY SKIN SPA

Ένα συμπλήρωμα διατροφής που υποστηρίζει μια υγιή εμφάνιση 
δέρματος με εκχύλισμα γκουάβα, εκχύλισμα φρούτων amla, βιταμίνες, 
ψευδάργυρος και σελήνιο.

Προστατέψτε το δέρμα σας από μέσα προς τα έξω από καθημερινά 
προβλήματα ζωής. Στρες, αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ακτίνες 
UV και ελεύθερες ρίζες βοηθούν στη μείωση της φυσικής ικανότητας του 
δέρματος να αποθηκεύει νερό, το οποίο προκαλεί την πρόωρη γήρανση 
του. Το DAY SKIN SPA είναι ένα προϊόν που δημιουργήθηκε με πολύτιμα 
φυσικά αποστάγματα, βιταμίνες και μέταλλα που κάνει το δέρμα σας 
μαλακό, φρέσκο, λαμπερό και εύκαμπτο.

Το Day Skin Spa είναι μια πηγή ομορφιάς που ρέει από μέσα. Περιέχει 
πλούσιο  κοκτέιλ με πολύτιμα συστατικά. Η βιταμίνη C προάγει την 
παραγωγή κολλαγόνου για να εξασφαλίσει τη καλή λειτουργία του 
δέρματος, η βιταμίνη Ε, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο βοηθούν να 
προστατευτούν τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες (οξειδωτικό στρες).

 ▪ πηγή  ομορφιάς από μέσα

 ▪ πλούσιο κοκτέιλ συστατικών

 ▪ προωθεί την παραγωγή κολλαγόνου

 ▪ προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες

 ▪ Κατάλληλο για vegans

Λαμβάνετε 1 χάπι στη διάρκεια της ημέρας με νερό και φαγητό.Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση. 

5,45 g | 801116 |

NIGHT SKIN SPA

Συμπλήρωμα διατροφής για υγιές δέρμα με εκχύλισμα ροδιού, 
εκχύλισμα σιταριού χωρίς γλουτένη, βιταμίνες και ψευδάργυρο.

Τη νύχτα, το σώμα ανακάμπτει από τις δυσκολίες της καθημερινής 
ζωής. Υποστηρίξτε το με μια μοναδική πηγή φροντίδας και ολονύκτιας 
ανανέωσης. Πολύτιμα αποστάγματα, βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά 
της φύσης υποστηρίζουν την φυσική αναγέννηση του δέρματος κατά 
τη διάρκεια του ύπνου. Θα σας αφήσουν να νιώσετε αναζωογονημένοι 
και λαμπεροί. Night Skin Spa-πηγή ομορφιάς που προέρχεται από 
μέσα. Φυσική και μοναδική αντιοξειδωτική σύνθεση. Οι βιταμίνες και τα 
μέταλλα παρέχουν εντατική ανανέωση κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα 
εκχυλίσματα ροδιού και σιταριού αποκαθιστούν και αναζωογονούν την 
επιδερμίδα, βελτιώνουν την ελαστικότητά του και μειώνουν τις ρυτίδες. 
Ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη Ε προστατεύουν τα κύτταρα κατά των 
ελεύθερων ριζών (οξειδωτικό στρες). Η βιταμίνη C βοηθά στη σωστή 
παραγωγή κολλαγόνου και Β12 και φολικού οξέος.

 ▪ εντατική ενημέρωση κατά τη διάρκεια του ύπνου

 ▪ αποκαθιστά τη λάμψη του δέρματος

 ▪ βελτιώνει την ελαστικότητά του και μειώνει τις ρυτίδες

 ▪ περιέχει αναγέννηση

 ▪ εκχυλίσματα σίτου

 ▪ Κατάλληλο για vegans

Λαμβάνετε 1 χάπι στη διάρκεια της ημέρας με νερό και φαγητό.Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση.

5,5 g | 801117 |

N E O N E O

COSMETIC IN
A TABLET BEAUTY
ENCLOSED IN A PILL
ONLY ONCE A DAY

SUITABLE  
FOR VEGAN  
AND VEGETARIAN
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COSMETIC IN A TABLET BEAUTY CLOSED  
IN A CAPSULE ONLY ONCE A DAY

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ	ΟΞΥ HELLO HONEY 
HYALURONIC ACID

Ένα συμπλήρωμα διατροφής για την ενυδάτωση του δέρματος με 
υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες και σελήνιο.

Ομορφιά από μέσα. Nutricosmetic, το οποίο δημιουργήθηκε για 
ενυδάτωση του δέρματος από το εσωτερικό, του δίνει μια όμορφη 
σκιά και βελτιώνει την ελαστικότητά του. Ένα μοναδικό προϊόν που 
αποτελείται από το επιθυμητό υαλουρονικό οξύ και βιταμίνες. Περιέχει 
πολύτιμο υαλουρονικό οξύ, το οποίο ενυδατώνει τέλεια το δέρμα και να 
βελτιώσνει τον τόνο του. Η βιταμίνη Α και η βιοτίνη υποστηρίζουν την 
καλή λειτουργία των κυττάρων του δέρματος, η βιταμίνη C και Ε και το 
σελήνιο προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες και η βιταμίνη 
D ρυθμίζουν την ισορροπία του ασβεστίου και του φωσφορικού άλατος.

 ▪ με βάση το υαλουρονικό οξύ

 ▪ ενυδατώνει τέλεια το δέρμα από μέσα

 ▪ περιέχει βιταμίνες C, E και σελήνιο, οι οποίες προστατεύουν το 
δέρμα από οξειδωτικό στρες

Λαμβάνετε 1 χάπι στη διάρκεια της ημέρας με νερό και φαγητό.Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση.

2,6 g | 801118 |

HELLO HONEY

Συμπλήρωμα διατροφής που υποστηρίζει την ανοσία με εκχύλισμα 
πρόπολης,εκχύλισμα meadowsweet, βιταμίνες και ψευδάργυρο.

Υποστηρίξτε την ασυλία σας. Ένα καινοτόμο nutricosmetic που 
αποτελείται από μοναδικά συστατικά. Δημιουργήθηκε για να φροντίσει 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Το Hello Honey συνδυάζει τις 
φυσικές ιδιότητες της πρόπολης και του λιβαδιού με βασικές βιταμίνες 
και ψευδάργυρο. Η βιταμίνη C, η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος 
υποστηρίζουν τη φυσική ανοσία του σώματος. Το Meadowsweet 
υποστηρίζει την υγεία του δέρματος και τη σωστή σύνθεση του 
συνδετικού ιστού. Βιταμίνη C και βιταμίνη Ε, μαζί με ψευδάργυρο, 
προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες (ελεύθερες ρίζες).

 ▪ με βάση την πρόπολη και το meadowsweet

 ▪ συνδυασμός φυσικών συστατικών που υποστηρίζουν την ασυλία

 ▪ η βιταμίνη C, η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος που περιέχονται στο 
προϊόν υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Λαμβάνετε 1 χάπι στη διάρκεια της ημέρας με νερό και φαγητό.Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση.

3,2 g | 801119 |

N E O N E O
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SET For Her

BODY & MIND  
SET For Him
BODY & MIND SET FOR HIM

Συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες. 
Σετ βιταμίινών και ενεργών ιχνοστοιχείων 
για άνδρες. 5 λειτουργικοί συνδυασμοί για 
μία ημέρα γεμάτη προβλήματα-ένα μήνα 
γεμάτο εκπλήξεις. Η συσκευασία περιέχει 
30 συσκευασίες για η ημερήσια δόση του 
προϊόντος.

Πάρτε μια συσκευασία των 5 κάψουλων (το ένα μετά 
το άλλο), διαιρούμενο σε μερίδες όλη την ημέρα και 
καταπιείτε με ένα ποτήρι νερό. Η ανάπαυση της νύχτας 
πρέπει να ληφθεί πριν πάτε για ύπνο. Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση. 

122,0 g | 801121 |

BODY & MIND SET FOR HER

Συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες. Σετ 
βιταμινών και ενεργών ιχνοστοιχείων για 
γυναίκες. 5 λειτουργικοί συνδυασμοί για 
μία ημέρα γεμάτη προβλήματα-ένα μήνα 
γεμάτο εκπλήξεις. Η συσκευασία περιέχει 
30 συσκευασίες για ημερήσια δόση του 
προϊόντος.

Πάρτε μια συσκευασία των 5 κάψουλων (το ένα μετά 
το άλλο), διαιρούμενο σε μερίδες όλη την ημέρα και 
καταπιείτε με ένα ποτήρι νερό. Η ανάπαυση της νύχτας 
πρέπει να ληφθεί πριν πάτε για ύπνο. Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση. 

120,1 g | 801120 |

5 ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΚΟΊ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΊ 

ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ 
ΔΊΑΤΡΟΦΉΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ

3 0 	 Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ 	Μ Ε 	 5 	 Κ ΑΨΟΥΛ Ε Σ 	 Γ Ι Α	
Τ ΗΝ 	 Κ ΑΘΗΜΕ Ρ Ι ΝΗ 	Υ Γ Ε Ι Α 	 & 	 ΟΜΟΡΦ Ι Α

3 0 	 Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ 	Μ Ε 	 5 	 Κ ΑΨΟΥΛ Ε Σ 	 Γ Ι Α	
Τ ΗΝ 	 Κ ΑΘΗΜΕ Ρ Ι ΝΗ 	Υ Γ Ε Ι Α 	 & 	 ΟΜΟΡΦ Ι Α

Ο τέλειος συνδυασμός βιταμινών και ενεργών ιχνοστοιχείων για άνδρες. 
Αποφασίστε να αλλάξετε τη ζωή σας σε 30 ημέρες και αφήστε τον εαυτό 
σας να μείνει έκπληκτος.

Το συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες είναι ένα σύνολο βιταμινών 
και ενεργών ιχνοστοιχείων που χρειάζονται οι γυναίκες! Προγραματήστε 
ολόκληρο τον μήνα σας με αυτή τη λειτουργική σύνδεση για να δείτε 
πώς να πετύχετε περισσότερα κάθε μέρα. 

Οξεία μορφή:

S   Skin & Hair – ένας συνδυασμός οργανικού θείου, καροτενίων και ξανθόφιλων, εμπλουτισμένος με βιοστοιχεία σε 
οργανική μορφή και βιταμίνες. Ενεργή υποστήριξη στο σχηματισμό των απαραίτητων στοιχείων της σωστής δομής και 
της χρώσης των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών.

H   Herbbooster – είναι ένας ενεργός συνδυασμός που υποστηρίζει φυσικά την ορμονική ισορροπία για τη διατήρηση 
υγιών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα. Η φόρμουλα επικεντρώνεται άμεσα στη λίμπιντο, τη σωματική και πνευματική 
δραστηριότητα, τη φυσιολογική μυϊκή λειτουργία και το ανοσοποιητικό σύστημα.

A   Adaptation – υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και βοηθούν στη διατήρηση των 
φυσιολογικών ψυχολογικών λειτουργιών.

R   Recovery – προσεκτικά επιλεγμένες δόσεις από τα πιο σημαντικά και αποτελεσματικά φυτικά αντιοξειδωτικά βοηθούν 
σταδιακά αποκαταστήστε την κανονική λειτουργία του αρσενικού μεταβολισμού. Τα συστατικά προστατεύουν από το 
οξειδωτικό στρες, παίζουν σημαντικό ρόλο στο η διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης και η κανονική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος.

P   Perception – ένας συνδυασμός από τα πιο αποτελεσματικά εκχυλίσματα, αμινοξέα, φωσφατιδυλσερίνη και 
μικροθρεπτικά συστατικά επικεντρώνεται στην υποστήριξη των φυσιολογικών λειτουργιών του εγκεφάλου, του νευρικού 
συστήματος, στη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και της συγκέντρωσης.

Ή λαμπρότητα της φόρμουλας:

S   Skin & Hair – είναι ένας συνδυασμός από οργανικό θείο, καροτένια και ξανθόφιλα, εμπλουτισμένο με βιοστοιχεία σε 
οργανική μορφή.Ενεργή υποστήριξη στο σχηματισμό των απαραίτητων στοιχείων της σωστής δομής και της χρώσης 
των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών.

H   Hemo Balance – είναι ένας συνδυασμός από οργανικό θείο, καροτένια και ξανθόφιλα, εμπλουτισμένο με βιοστοιχεία σε 
οργανική μορφή.Ενεργή υποστήριξη στο σχηματισμό των απαραίτητων στοιχείων της σωστής δομής και της χρώσης 
των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών.

I   Inner Balance – είναι ένας συνδυασμός από οργανικό θείο, καροτένια και ξανθόφιλα, εμπλουτισμένο με βιοστοιχεία σε 
οργανική μορφή.Ενεργή υποστήριξη στο σχηματισμό των απαραίτητων στοιχείων της σωστής δομής και της χρώσης 
των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών.

N   Night relax – κριβώς επιλεγμένες δόσεις των πιο σημαντικών και αποτελεσματικών ιχνοστοιχείων που υποστηρίζουν 
την ποιότητα του ύπνου και αναγέννηση. Η προσθήκη των σωστών φυτικών εκχυλισμάτων και βιταμινών συμβάλλει 
στην ένταση και την κόπωση. Το μαγνήσιο, η θειαμίνη και η ριβοφλαβίνη βοηθούν στην καλή λειτουργία του νευρικού 
συστήματος και στη διατήρηση μιας ψυχικής λειτουργίας.

E   Energise & Perception – ένας συνδυασμός από τα πιο αποτελεσματικά εκχυλίσματα, αμινοξέα, φωσφατιδυλσερίνη και 
θρεπτικά συστατικά μικρο-συστατικά επικεντρώθηκε στην ήπια, αλλά μακροχρόνια διέγερση της σωματικής και ψυχικής 
δραστηριότητας και την υποστήριξη για την ορθή λειτουργίες του εγκεφάλου, νευρικού συστήματος, βελτίωσης των 
γνωστικών λειτουργιών και συγκέντρωσης.

N E ON E O



Ανακτήστε την ισορροπία  
στη ζωή σας

Το κύριο κίνητρο των δράσεών μας είναι οι ανάγκες σας. Ζούμε σε 
εξαιρετικά έντονες εποχές - το άγχος, η κόπωση και η περιβαλλοντική 

ρύπανση αποτελούν αδιαχώριστους συντρόφους μας κάθε μέρα. Επιπλέον, 
η πρόσβαση σε υγιεινά, φυσικά προϊόντα είναι δύσκολη ενώ ο γρήγορος 
ρυθμός ζωής διευκολύνει την ανάπτυξη κακών συνηθειών - ακανόνιστα 

γεύματα, λίγος ύπνος, έλλειψη άθλησης. Γι' αυτό κάνουμε ό, τι μπορούμε 
για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα NUTRICODE σας επιτρέπουν 

να ανακτήσετε την ισορροπία της ζωής σας, υποστηρίζοντας την ορθή 
λειτουργία του οργανισμού.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος.

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε 
κάψουλες με βάση τη συνεργιστική 
προσαρμογόνο σύνθεση ιχνοστοιχείων 
φυτών, σε συνδυασμό με λειτουργική 
προσθήκη οργανικών μορφών 
ψευδαργύρου και σεληνίου και ενεργό 
εκχύλισμα με τη μορφή βιοσυμπλέγματος, 
ως φυσικός συνδυασμός βιταμινών C, 
συνοδευόμενος από τη φυσική quercetin και 
φλαβόνες του κρανίου Baikal.

 ▪ Ο ψευδάργυρος, το σελήνιο και η 
βιταμίνη C βοηθούν στην η σωστή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος

 ▪ ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα για 
προστασία κατά των ιών

 ▪ προστατεύει τα κύτταρα από το 
οξειδωτικό στρες

Πάρτε 1 κάψουλα με ένα γεύμα το πρωί και πάλι 1 το 
βράδυ. Πιείτε την κάψουλα με ένα ποτήρι νερό κάθε φορά. 
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.

43,9 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801110 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υποστηρίζει τη διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου 
χοληστερόλης.

Αυτό είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε 
κάψουλες με βάση συνεργιστική σύνθεση δραστικών 
ουσιών, σχεδιασμένο για ενήλικες που νοιάζονται 
για την καρδιά τους και καρδιαγγειακό σύστημα, 
προσπαθώντας να διατηρήσουν το κατάλληλο 
επίπεδο χοληστερόλης και ζάχαρης στο αίμα. K* 
μονακολίνη φτιαγμένο από ζυμωμένο κόκκινο ρύζι 
βοηθά να κρατήσετε κανονικό επίπεδο χοληστερόλης 
στο αίμα. Ευνοϊκές επιδράσεις εμφανίζονται μετά την 
κατανάλωση 10 mg ζυμωμένης μονακολίνης Κ. Η 
βιταμίνη Β1 προάγει την καλή λειτουργία, η βιταμίνη 
Β12 και φολικό οξύ συμμετέχει στη διατήρηση ενός 
φυσιολογικού μεταβολισμού ομοκυστεΐνης, η οποία 
αποτελεί συστατικό του αίματος.

 ▪ συμπυκνωμένη δόση αμινοξέων

 ▪ φυτικά εκχυλίσματα και βιταμίνες που είναι 
φυσιολογικές, υποστηρίζουν την ανταλλαγή 
ενέργειας

 ▪ σωστή λειτουργία της καρδιάς και βοήθεια στη 
συντήρηση του φυσιολογικού μεταβολισμού 
ομοκυστεΐνης

Πάρτε 1 κάψουλα με ένα γεύμα το πρωί και πάλι το βράδυ. Πιείτε 
την κάψουλα με ένα ποτήρι νερό κάθε φορά. Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση.

45,7 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801111 |

Nutricode  
Daily Care 
IMMUNITY

Nutricode  
Daily Care 
CHOLESTEROL

ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ 
ΚΑΨΟΥΛΕΣ

N E O N E O

Προστατέψτε το σώμα σας με καθημερινή φροντίδα-ασυλία 
που εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και  το ανοσοποιητικό 
σύστημα.

Δεν είναι ποτέ αργά για να φροντίσετε τον εαυτό σας. 
Υποστηρίξτε την  καρδιά σας με συμπλήρωμα διατροφής.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προωθεί την κανονική παραγωγή ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και αιμοσφαιρίνης. 

Is a ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ in capsules, 
based on an active composition of micronutrients 
in the best bioavailable forms, naturally and 
comprehensively promoting the appropriate level 
of haemoglobin. It contains organic iron and key 
ingredients necessary for the regeneration of red 
blood cells, supplemented with functional additives 
of herbal extracts to support the digestive system 
in the process of absorbing iron from food. The 
composition of the preparation has been designed to 
use the potential of natural micronutrients on many 
levels and in a synergistic manner in conditions of 
increased demand for iron, especially during periods 
of intense body growth, as well as a diet containing 
little amount of this element (e.g. vegetarian diet). 
Riboflavin contributes to the maintenance of normal 
iron metabolism.

 ▪ βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης του ερυθρού αίματος κύτταρο

 ▪ Ο σίδηρος βοηθά στη σωστή παραγωγή 
ερυθρού κύτταρος αίματος και αιμοσφαιρίνης.

Πάρτε 1 κάψουλα με ένα γεύμα το πρωί και πάλι το βράδυ. Πιείτε 
την κάψουλα με ένα ποτήρι νερό κάθε φορά. Μην υπερβαίνετε τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση.

43,5 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801112 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προωθεί την καλή λειτουργία της όρασης.

Είναι ένα ειδικό συμπλήρωμα διατροφής 
σε κάψουλες, με βάση τη συνεργιστική 
σύνθεση εκχυλίσματων που περιέχουν 
πολλά ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, προβιταμίνες 
και bioelements για την υποστήριξη της 
υγείας των ματιών και προστατεύστε τα από 
επιβλαβείς επιδράσεις UV, ακτινοβολίας και 
ελεύθερες ρίζες. Χάρη στη χρήση φυσικής 
λουτεΐνης και ζεαξανθίνης από καλέντουλα 
(Tagetes erecta L.) επίσης ως κατάλληλες 
βιταμίνες και μέταλλα (ψευδάργυρος, 
Στρεπτό. Β2), βοηθά στη διατήρηση 
της κανονικής όρασης και βοηθά στην 
προστασία των κυττάρων από οξειδωτικό 
στρες.

 ▪ φυσική λουτεΐνη και ζεαξανθίνη με 
καλένουλα 
βιταμίνες και μέταλλα (ψευδάργυρος, 
βιτ. Β2)

Πάρτε 1 κάψουλα με ένα γεύμα το πρωί και 1 το βράδυ. 
Πιείτε την κάψουλα με ένα ποτήρι νερό κάθε φορά. Μην 
υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.

41,5 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801113 |

Nutricode  
Daily Care 
HEMOGLOBIN

Nutricode  
Daily Care 
VISION

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΓΙΗ 
ΜΑΤΙΑ

Βοηθήστε τα μάτια σας να δουν καλύτερα. Επιλέξτε συμπλήρωμα 
διατροφής Vision για να προστατεύσετε τα κύτταρα από το οξειδωτικό 
στρες και να προωθήσετε την καλή λειτουργία της όρασης.

N E O N E O

Χρησιμοποιήστε το πλήρες δυναμικό της Μητέρας Φύσης και 
επιλέξτε την αιμοσφαιρίνη, ένα συμπλήρωμα διατροφής για 
να ενισχύσει το σώμα σας σε διάφορα επίπεδα. Βοηθήστε το 
σώμα σας και εμπλουτήστε τον με μια ποικιλία απαραίτητων και 
βασικών ιχνοστοιχείων.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του νευρικού 
συστήματος κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες 
πουσυνθέτει προσεκτικά επιλεγμένων 
ιχνοστοιχείων που υποστηρίζουν τη σωστή 
λειτουργία του νευρικού συστήματος και 
προωθούν την καλή διάθεσή σας. Βασίζονται 
στον συνδυασμό προσαρμογόνων φυτικών 
εκχυλισμάτων, το οργανικό μαγνήσιο και 
βιταμίνες Β, η φόρμουλά του προωθεί την 
καλή λειτουργία του νευρικού σσυστήματος, 
διατηρώντας τις φυσιολογικές, ψυχολογικές 
λειτουργίες, μειώνουν το συναίσθημα κόπωσης 
και την ρύθμιση ορμονικών δραστηριοτήτων. 
Για αυτόν το λόγο, προσπαθεί να υποστήριξη 
τα άτομα που αντιμετωπίζουν αυξημένο άγχος, 
υποστηρίζουν τη φυσική σας κατάσταση για να 
μείνετε ενεργητικοί και γεμάτοι ζωντάνια.

 ▪ συνδυασμός προσαρμογόνων φυτών 
εκχυλίσματα, οργανικό μαγνήσιο και 
Βιταμίνες Β

 ▪ υποστήριξη του νευρικού συστήματος

Πάρτε 1 κάψουλα το πρωί, με ένα ποτήρι νερό και φαγητό. Μην 
υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.

23,9 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801114 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του 
νευρικού σύυστήματος τη νύχτα.

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε 
κάψουλες που περιέχει ακριβώς επιλεγμένες 
δόσεις ιχνοστοιχείων: το πιο αποτελεσματικό 
φυτικό εκχυλίσμα, L-τρυπτοφάνη, 
μαγνήσιο, βιταμίνες Β1 και Ε, με στόχο 
πιθανή επίπτωση βελτίωσης της ποιότητας 
του ύπνου υποστηρίζοντας τη σωστή 
λειτουργία του νευρικού συστήματος και τις 
ψυχολογικές λειτουργίες τη νύχτα.

 ▪ ο καλύτερος ύπνος

 ▪ φυτικά εκχυλίσματα, L-τρυπτοφάνη, 
μαγνήσιο, βιταμίνες Β1 και Ε

Πάρτε 1 κάψουλα το βράδυ, με ένα ποτήρι νερό και 
φαγητό. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.

23,4 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801115 |

Nutricode  
Daily Care 
GOOD  
MORNING

Nutricode  
Daily Care 
GOOD NIGHT

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΟΠΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ

N E O N E O

Το συμπλήρωμα διατροφής Good morning ρυθμίζει την ορμονική δραστηριότητα 
και υποστηρίζει την φυσική κατάσταση. Επιλέξτε μια ευτυχισμένη, απρόσεκτη 
ζωή.

Κοιμάστε σαν παιδί με τη βοήθεια ενός συμπληρώματος 
διατροφής Good Night.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η μεγαλύτερη δόση σε μία 
κάψουλα

Το συμπλήρωμα που παρέχει 
στο σώμα την υψηλότερη δόση 
μαγνησίου σε μία κάψουλα. 
Το μαγνήσιο βοηθάει στη 
σωστή λειτουργία του νευρικού 
συστήματος, υποστηρίζει τις σωστές 
μυϊκές λειτουργίες, βοηθάει επίσης 
στην διατήρηση υγιών δοντιών και 
οστών και προωθεί την κατάλληλη 
κατανάλωση ενέργειας και στο 
σωστό μεταβολισμό.

 ▪ η υψηλότερη δόση μαγνησίου

 ▪ διατηρεί την κανονική 
λειτουργία του νευρικού 
συστήματος

Πάρτε 1 κάψουλα την ημέρα με ένα ποτήρι νερό 
και φαγητό. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη 
η ημερήσια δόση.

22 g | 30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
801106 |

MAGNESIUM  
FORTE  
400 mg

GOOD MOOD  
TEA  
Day and Night
Άνεση όλη την ημέρα. Τσάι 
βοτάνων στο για πρωί και βράδυ 
με μεμονωμένα συστατικά που 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις 
της καθημερινής ζωής και καλού 
ύπνου την νύχτα.

GOOD MOOD TEA DAY μία φορά την ημέρα 
- το πρωί, μετά το πρωινό. Στις 21.00 το 
αργότερο. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη 
δόση (1 φακελάκι 2,5 g) ανά ημέρα.

GOOD MOOD TEA NIGHT μία φορά την 
ημέρα - το βράδυ, πριν πάτε για ύπνο. Μην 
υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση (1 φακελάκι 
2, 5 g)

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

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ 
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΗΝ 
ΝΥΧΤΑ

N E O

N E O

DAY WELL-BEING 

 ▪ Η καφεΐνη που περιέχεται στο guarana διεγείρει φυσικά τη δράση. Ginseng, ginkgo biloba 
και Bacopa υποστηρίζουν την κυκλοφορία αίματος, την λειτουργία εγκεφάλου και τις 
γνωστικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης και της συγκέντρωσης. Η 
μέντα υποστηρίζει τις πεπτικές διαδικασίες και μειώνει την ταλαιπωρία μετά το φαγητό. 
Τζίντζερ, πράσινο τσάι, το rowan και η γλυκόριζα ανακουφίζουν τις φλεγμονώδεις 
αντιδράσεις, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Το προϊόν περιέχει καφεΐνη 
από σπόρους γκουαράνα (όχι περισσότερο από 32 mg ανά μερίδα). Για ανθρώπινη 
κατανάλωση, με εξαίρεση τους ανθρώπους μς δυσανεξία σε οποιοδήποτε από τα 
συστατικά του φυτού, έγκυες γυναίκες, γυναίκες που θυλάζουν και παιδιά ηλικίας 
κάτω των 18 ετών, καθώς και άτομα με καρδιακή και (ή) νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη 
και απόφραξη χοληφόρου συστήματος. Μην καταναλώνετε με άλλα προϊόντα που 
αποτελούν την πηγή κοφεϊνης ή άλλων συστατικών με ένα παρόμοιο αποτέλεσμα.

NIGHT CALM 

 ▪ Το βάλσαμο λεμονιού και η λεβάντα βοηθούν στην χαλάρωση και τον ειρινικό ύπνο. 
Το ιεροβότανο, η τσουκνίδα και ο άνηθος βοηθούν στην απομάκρυνση των περιττών 
αποβλήτων από το σώμα. Το Hawthorn υποστηρίζει το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ 
ο ιβίσκος και το χαμομήλι ενισχύουν τη φυσική ανοσία του σώματος. Για κατανάλωση 
από ανθρώπους, με εξαίρεση τα άτομα με δυσανεξία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά 
του φυτού, έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες μητέρες και παιδιά ηλικίας κάτω των 18 
ετών, καθώς καιάτομα με καρδιακή και / ή νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη και απόφραξη 
χοληφόρου συστήματος

Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΔΟΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Magnesium Forte- ένας μοναδικός συνδυασμό για στήριξη του οργανισμού σας. 
Όλα σε μία κάψουλα. Τι άλλο χρειάζεστε;
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η φόρμουλα της καλής διάθεσης σε συμπλήρωμα 
διατροφής

Περιέχει εκχύλισμα Withania somnifera, η οποία 
βελτιώνει την καλή διάθεση , υποστηρίζει τον 
οργανισμό στην αντιμετώπιση του άγχους και του 
αισθήματος φόβου και ανησυχίας. Υποστηρίζει τις 
γνωστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της 
αντίληψης και της μνήμης. Αυτό επίσης βελτιώνει την 
επίδοση του ανδρικού φύλου. Η συνολική διάρκεια 
λήψης του συμπληρώματος δεν πρέπει υπερβαίνει 
τους 2 μήνες. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
στην περίπτωση λήψης ηρεμιστικών, υπνωτικών 
χαπιών ή αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Το προϊόν δεν 
προορίζεται για παιδιά, γυναίκες κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.

 ▪ Περιέχει εκχύλισμα Withania somnifera

 ▪ Προστατεύει από το άγχος και τα συναισθήματα 
ανησυχίας και φόβου

1 κάψουλα την ημέρα με ένα ποτήρι νερό και γεύμα. Μην υπερβαίνετε 
τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.

17 g | 30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ  
801108 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η βιταμίνη D υποστηρίζει το 
ανοσοποιητικό, σκελετικό και  μυϊκό 
σύστημα

Η βιταμίνη D3 σε κάψουλες είναι ένα 
συμπλήρωμα διατροφής το οποίο 
παρέχει μια εξαιρετικά υψηλή δόση 
απαραίτητου θρεπτικού συστατικού για 
το σώμα. Η βιταμίνη D3 υποστηρίζει 
την καλή λειτουργία των μυών και του 
ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και 
βοηθάει στην απορρόφηση ασβεστίου και 
φωσφόρου. Υποστηρίζει τη συντήρηση 
φροντίδας των δοντιών, οστών όπως επίσης 
του επιπέδου ασβεστίου στο αίμα.

 ▪ υποστήριξη σωστής ανθεκτικότητας 
και λειτουργίας συστήματος

 ▪ υγιή δόντια και οστά

Πάρτε 1 κάψουλα την ημέρα με ένα ποτήρι νερό και γεύμα.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.

11 g | 30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ  
801107 |

ASHWAGANDHA  
500 mg

VIT-D3	 
CAPSULES  
3000 mg

Βοηθά το σώμα να καταπολεμήσει το άγχος και τα συναισθήματα 
ανησυχίας και φόβου. Επιλέξτε το συμπλήρωμα διατροφής 
ASHWAGANDHA για να ενισχύσετε την ενέργεια και ανοιχτό μυαλό για 
νέα συναισθήματα.

Συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη D3 που υποστηρίζει τον 
οργανισμό με μεγάλη δόση αυτού του απαραίτητου θρεπτικού 
συστατικού. Επιλέξτε το καλύτερο για το σώμα σας. Επιλέξτε 
Nutricode Βιταμίνη D3.

ΒΟΗΘΑΝΕ ΣΤΗΝ 
ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

N E O N E O
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ΑΣΗΜΙ 
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ
ΧΡΥΣΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΕΞΑΡΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

SILVER PRO  
ADVANCED  
FORMULA
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ περιέχει πολύτιμο κολλοειδές 
ασήμι

 ▪ με φυσικό έλαιο ευκαλύπτου

 ▪ χωρίς αλκοόλ, φθόριο και 
βαφές

Διαλύστε μια κουταλιά της σούπας σε 250 ml 
νερού.

250 ml | 501023 |

Η χρήση κολλοειδούς ασημιού για λόγους υγείας χρονολογείται από το 
μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα. Λόγω των βακτηριοκτόνων, αντιικών 
και αντιμυκητιακών ιδιοτήτων του, έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στη θεραπεία 
ασθενειών που προκαλούνται από μικροοργανισμούς. Βασιζόμενοι στη 
γνώση τόσων γενεών, χρησιμοποιήσαμε την ισχύ του για να δημιουργήσουμε 
το σύγχρονο παρασκεύασμα NUTRICODE.

 ▪ το θυμάρι και η εχινάκεια η στενόφυλλη συμβάλλουν στην καλή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

 ▪ το τζίντζερ εκτιμάται για την ευεργετική του επίδραση στη βελτίωση 
της ζωτικότητας, υποστηρίζει την λειτουργία των αναπνευστικών 
οδών

 ▪ η βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος βοηθούν στην ενίσχυση της 
ανοσίας

 ▪ το oneseed hawthorn υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του 
κυκλοφορικού συστήματος

Σ ΥΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝ Ε ΤΑ Ι 	 ΔΟΣΟΜΕ Τ ΡΗ ΤΗ Σ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ τα καλύτερα φυσικά συστατικά 
με ευεργετική επίδραση στην 
ανοσία του οργανισμού

 ▪ εμπλουτισμένο με βιταμίνη 
C και ψευδάργυρο για την 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος

 ▪ εύκολη και ευχάριστη 
εφαρμογή χάρη στην υγρή 
μορφή σιροπιού

Λάβετε 15 ml του παρασκευάσματος 
χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και καταναλώστε 
πριν από το φαγητό. Ανακινήστε καλά πριν τη 
χρήση.

480 ml | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
801205 | 

IMMUNE-UP	 
ELIXIR 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ βιταμίνη C υψηλότερης 
ποιότητας

 ▪ διαλύεται τέλεια

 ▪ κατάλληλο για vegan και 
χορτοφάγους

Λάβετε 1 g του παρασκευάσματος 
χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και διαλύστε σε 
200 ml νερού. Πιείτε το μία φορά την ημέρα στη 
διάρκεια του φαγητού.

500 g | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 500 
ΗΜΕΡΕΣ 
801105 |

 ▪ βοηθά στη διατήρηση των σωστών ψυχολογικών λειτουργιών και της 
λειτουργίας του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος

 ▪ συμβάλλει στη διατήρηση του σωστού ενεργειακού μεταβολισμού και στη 
μείωση του αισθήματος κόπωσης και αδυναμίας

 ▪ υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου για τη διασφάλιση της σωστής 
λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων, των οστών, του χόνδρου, του 
δέρματος, των ούλων και των δοντιών

 ▪ υποστηρίζει την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και 
αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου

 ▪ επηρεάζει την αναγέννηση της μειωμένης μορφής βιταμίνης Ε

VIT-C	 
POWDER

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΕΙΝΑΙ 
Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Σ ΥΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝ Ε ΤΑ Ι 	 ΔΟΣΟΜΕ Τ ΡΗ ΤΗ Σ

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α
ΑΠΟΔΟΤ Ι ΚΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ τελεια βοήθεια στη διάρκεια 
της δίαιτας αδυνατίσματος

 ▪ εξαιρετική υποστήριξη στον 
έλεγχο του βάρους

 ▪ σύγχρονη φόρμουλα βασισμένη 
σε γλυκομαννάνη και χρώμιο

Ρίξτε το περιεχόμενο του φακελίσκου σε 200 ml 
ζεστού ή χλιαρού νερού, ανακατεύοντας έντονα. 
Καταναλώστε το αμέσως μόλις το ετοιμάσετε, 
πίνοντας κατόπιν άφθονο νερό.

360 g | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
90 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ | 801104 | 

 ▪ η γλυκομαννάνη καθώς φουσκώνει στο στομάχι, δίνει μια 
αίσθηση χόρτασης, χάρη στην οποία, όντας στη διάρκεια μιας 
διαιτας χαμηλών θερμίδων, υποστηρίζει την απώλεια περιττών 
κιλών

 ▪ το χρώμιο συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων 
γλυκόζης στο αίμα ενώ έχει θετική επίδραση στον μεταβολισμό 
των μακροθρεπτικών συστατικών

SLIM BODY  
SYSTEM

ΕΝΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ 
ΝΤΟΥΕΤΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
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SUPLEMENT DIETY

 ▪ σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στο 
πέρασμα του χρόνου

 ▪ υψηλή περιεκτικότητα σε 
κολλαγόνο από γάδο του 
Ατλαντικού

 ▪ με συνένζυμο Q10, γνωστό ως 
ελιξίριο νεότητας

 ▪ εμπλουτισμένο πολύτιμες για το 
δέρμα βιταμίνες και μέταλλα

Λάβετε με την βοήθεια της μεζούρας 5 g του 
παρασκευάσματος και διαλύστε τα σε 150 ml νερού. 
Πιείτε το το βράδυ.

150 g |  ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
801103 |

 ▪ Το κολλαγόνο του γάδου του Ατλαντικού έχει θετική επίδραση στην 
κατάσταση του δέρματος, συμβάλλοντας στην σφριγηλότητα και την 
βελτίωση της ελαστικότητάς του

 ▪ η βιταμίνη C βοηθά στη σωστή παραγωγή κολλαγόνου

 ▪ συνένζυμο Q10 - ένα συστατικό που παράγεται φυσικά από τον 
οργανισμό, η παραγωγή του οποίου μειώνεται με την ηλικία - 
επιβραδύνει την εμφάνιση ρυτίδων και την χαλάρωση του δέρματος

 ▪ η βιταμίνη Α και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση 
υγιούς δέρματος, ενώ ο χαλκός βοηθά στη διατήρηση του ορθού 
χρωματισμού του

COLLABEAUTY  
Q10	EXPERT

ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ 
ΕΣΩ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ περιέχει το πρώτο αγελαδινό γάλα 
(πρωτόγαλα) και σπιρουλίνα που 
λαμβάνεται από θαλάσσια φύκια, 
τα οποία υποστηρίζουν την ορθή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος

 ▪ συνιστάται κυρίως σε άτομα που 
εκτίθενται σε ψυχικό και σωματικό 
στρες, υπερβολικά καταπονημένα, 
εξαντλημένα, τα οποία επιθυμούν 
να λάβουν ταχεία υποστήριξη της 
ανοσίας τους

Πάρτε από 1 κάψουλα πρωί και βράδυ, με νερό.

19.4 g, 22.2 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
2 × 30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801034 |

 ▪ η λακτοφερίνη παρέχει στα νεογέννητα θρεπτικά συστατικά και παρέχει 
αντιβακτηριακή προστασία

 ▪ τα πλούσια σε προλίνη πεπτίδια (PRP) υποστηρίζουν την ανάπτυξη του 
ανοσοποιητικού συστήματος

 ▪ οι πρωτεΐνες περιέχουν εξωγενή αμινοξέα που αποτελούν ένα «δομικό 
στοιχείο» του ανοσοποιητικού συστήματος

 ▪ οι ανοσοσφαιρίνες αμβλύνουν την πορεία πολλών συστημικών παθήσεων 
και υποστηρίζουν την ενεργή ανοσία στην προστασία από λοιμώξεις

 ▪ οι βιταμίνες B6, C και D καθώς και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στην καλή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

 ▪ η σπιρουλίνα χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε πλήρεις 
πρωτεΐνες, οργανικά μικροθρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένου του 
πολύτιμου γ-λινολενικού λιπαρού οξέος (GLA) και του βιοδιαθέσιμου σιδήρου

COLOSTRUM  
EXTRA  
IMMUNITY

Η ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΕΛΕΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ διατηρεί την ισορροπία οξέων-βάσεων

 ▪ πηγή βασικών μικροθρεπτικών 
συστατικών

 ▪ ιδανικό για άτομα που εκτίθενται σε 
αγχωτικό τρόπο ζωής, αισθάνονται 
εξαντλημένα και καταναλώνουν 
προϊόντα που δηλητηριάζουν 
τον οργανισμό με οξέα, όπως 
ζάχαρη, καφές, αλκοόλ και υψηλώς 
επεξεργασμένα τρόφιμα

Λάβετε 2 κάψουλες πριν τον ύπνο με νερό. Καταναλώστε 
το περιεχόμενο 1 φακελίσκου 2 φορές την ημέρα, 
διαλύοντάς το σε 200 ml νερού.

240 g, 30 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
60 SACHETS + 60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
801301 | 

• το εκχύλισμα τριαντάφυλλου Centifolia υποστηρίζει τις 
φυσιολογικές διαδικασίες εξάλειψης των μεταβολικών προϊόντων 
και βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας οξέων-βάσεων

• ο ψευδάργυρος έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος και προστατεύει τα κύτταρα έναντι 
του οξειδωτικού στρες

• το ασβέστιο είναι υπεύθυνο για τον σωστό μεταβολισμό της 
ενέργειας και βοηθά στη σωστή λειτουργία των πεπτικών ενζύμων

• το μαγνήσιο και ο σίδηρος μειώνουν το αίσθημα κόπωσης και 
υποτονικότητας

• το κάλιο και ο χαλκός υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία του 
νευρικού συστήματος

• το εκχύλισμα τσουκνίδας υποστηρίζει την αποβολή του νερού 
από τον οργανισμό

• τα εκχυλίσματα μελισσόχορτου και λυκίσκου διευκολύνουν την 
εγκοίμηση, ενώ παρέχοντας έναν καλό ύπνο, συμβάλλουν στην 
περαιτέρω μείωση των οξέων από τον οργανισμό

INNER  
BALANCE

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ υποστηρίζει το αδυνάτισμα, μειώνει την 
λιγούρα

 ▪ περιέχει γλυκομαννάνη με υψηλή 
αποτελεσματικότητα μείωσης του βάρους

 ▪ επιτρέπει την διατήρηση όμορφου δέρματος 
κατά τη διάρκεια μιας δίαιτας αδυνατίσματος

 ▪ μοναδικό σύστημα „All day weight control”

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans

Πάρτε 2 δισκία 3 φορές την ημέρα με άφθονο νερό (1 ή 2 ποτήρια). 
Πάρτε 1 αναβράζον δισκίο καθημερινά πριν από το φαγητό, 
διαλύοντάς το σε  
200 ml νερού.

2 × 103.5 g, 2 × 67.5 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ  
180 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
+ 30 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ 
801303 |

• η γλυκομαννάνη σε συνδυασμό με μια δίαιτα χαμηλών 
θερμίδων συμβάλλει στην απώλεια βάρους

• το χρώμιο βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, μειώνοντας την επιθυμία για 
γλυκά και την επιθυμία για σνακ μεταξύ των γευμάτων

• το εκχύλισμα από Garcinia cambogia αποτελεί πηγή 
υδροξυκιτρικού οξέος (HCA), το οποίο επιβραδύνει την 
παραγωγή λίπους στον οργανισμό

• το ασβέστιο συμβάλλει στη σωστή λειτουργία των 
πεπτικών ενζύμων

• η βιταμίνη C υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου

• η βιοτίνη και η βιταμίνη Β2 συμβάλλουν στη διατήρηση 
μιας υγιούς επιδερμίδας

SLIM EXTREME

Η ΣΙΛΟΥΕΤΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΕΙΝΑΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ υποστηρίζει τέλεια τις φυσικές 
διαδικασίες καθαρισμού του 
οργανισμού από τα περιττά 
μεταβολικά προϊόντα

 ▪ δημιουργεί ένα αρωματικό 
αφέψημα που συνδυάζει 
νόστιμη γεύση και ευεργετικές 
ιδιότητες

Ρίχνουμε 1 μεζούρα του προϊόντος (2 g) σε ένα 
δοχείο, ρίχνουμε ζεστό νερό 
(περίπου 150 ml) και αφήνουμε για 2 έως 3 
λεπτά. 
Πίνετε 2 φορές την ημέρα - μετά το πρωινό και 
μετά το μεσημεριανό 
φαγητό, όχι μετά τις 18:00 το απόγευμα

75 g | 801101 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ ένα μοναδικό μείγμα βοτάνων 
που συνδυάζει εξαιρετική γεύση 
και ιδιότητες που υποστηρίζουν 
τη διατήρηση ενός υγιούς 
σωματικού βάρους

 ▪ χάρη στο περιεχόμενο των 
φυσικών συστατικών, έχει 
θετική επίδραση στη λειτουργία 
ολόκληρου του οργανισμού

Ρίχνουμε 1 μεζούρα του προϊόντος (2 g) σε ένα 
δοχείο, ρίχνουμε ζεστό νερό (περίπου 150 ml) 
και αφήνουμε για 2 έως 3 λεπτά.  
Πίνετε 2 φορές την ημέρα - μετά το πρωινό και 
μετά το μεσημεριανό φαγητό, όχι μετά τις 18:00 
το απόγευμα

75 g | 801102 | 

• ο ανθός ιβίσκου υποστηρίζει τη σωστή μεταβολική διαδικασία και την 
απομάκρυνση της περίσσειας ύδατος από τον οργανισμό

• το φύλλο πράσινου τσαγιού είναι ένα εξαιρετικό αντιοξειδωτικό ενώ 
υποστηρίζει επίσης την δράση των πεπτικών ενζύμων, επηρεάζοντας θετικά 
το μεταβολισμό

• η σεντέλλα η ασιατική και το ιπποφαές υποστηρίζουν το κυκλοφορικό 
σύστημα, επηρεάζοντας θετικά τη λειτουργία του οργανισμού

• οι καρποί μύρτιλλου υποστηρίζουν τον κατάλληλο καθαρισμό του 
οργανισμού από τα περιττά μεταβολικά προϊόντα

 ▪ η ρίζα πικραλίδας υποστηρίζει την σωστή λειτουργία του ήπατος και 
την ορθή πορεία των πεπτικών διαδικασιών

 ▪ τα ίχνη αραβοσίτου, ονωνίδος της ακανθώδους και το άνθος 
ιβίσκου υποστηρίζουν την απομάκρυνση της περίσσειας νερού από 
τον οργανισμό και μαζί του των περιττών μεταβολικών προϊόντων, 
υποστηρίζοντας τη διαδικασία της προσπάθειας για μια λεπτή 
σιλουέτα

 ▪ το άνθος ρόδου αποτελεί πλούσια πηγή βιταμίνης C

SKINNY  
HERBAL  
INFUSION 

DETOX  
HERBAL  
INFUSION 

ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΓΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΒΟΤΑΝΑ
ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Σ ΥΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝ Ε ΤΑ Ι 	 ΔΟΣΟΜΕ Τ ΡΗ ΤΗ Σ Σ ΥΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝ Ε ΤΑ Ι 	 ΔΟΣΟΜΕ Τ ΡΗ ΤΗ Σ

WEIGHTLOSS
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ σχεδιασμένο για τα 
άτομα που μάχονται κατά 
του προβλήματος της 
κατακράτησης ύδατος στον 
οργανισμό

 ▪ με προσεκτικά επιλεγμένα 
εκχυλίσματα φυτών που έχουν 
διουρητικές ιδιότητες

 ▪ υποστηρίζει τέλεια την υδάτινη 
ισορροπία και την αποτοξίνωση 
του οργανισμού

Μετρήστε 15 ml του παρασκευάσματος 
χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και διαλύστε τα 
σε 1,5 λίτρο νερού. Πίνετε από λίγο κατά την 
διάρκεια της ημέρας, το αργότερο έως αργά το 
απόγευμα.

480 ml | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 30 
ΗΜΕΡΕΣ 
801201 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ τα τέλεια συστατικά επιτρέπουν την 
διατήρηση ενός υγιούς σωματικού 
βάρους, επιταχύνοντας την καύση 
του λίπους 

 ▪ υποστηρίζει τη σύνθεση 
κολλαγόνου και ελαστίνης που 
ευθύνονται για το τέντωμα και την 
ελαστικότητα του δέρματος 

 ▪ η πολύ εύπεπτη, υγρή μορφή 
του όχι μόνο παρέχει εξαιρετικά 
αποτελεσματική δράση, αλλά 
βοηθά επίσης στην καταπολέμηση 
της πείνας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ενώ αναπτύσσει την θετική 
συνήθεια της συχνής πόσης νερού

Μετρήστε 15 ml του παρασκευάσματος 
χρησιμοποιώντας τη μεζούρα και διαλύστε τα σε 1,5 
λίτρο νερού. Πίνετε από λίγο κατά την διάρκεια της 
ημέρας, το αργότερο έως αργά το απόγευμα.

480 ml | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 
801202 | 

 ▪ το εκχύλισμα λευκών φασολιών υποστηρίζει την απομάκρυνση του 
υπερβολικού νερού από τον οργανισμό και την ορθή λειτουργία του 
ουροποιητικού συστήματος 

 ▪ το εκχύλισμα φύλλων σημύδας βοηθά στον καθαρισμό του οργανισμού από 
περιττά μεταβολικά προϊόντα 

 ▪ το εκχύλισμα εκουιζέτου ρυθμίζει τέλεια και υποστηρίζει την ισορροπία του 
ύδατος στον οργανισμό 

 ▪ το φύλλο του φυτού ορθόσιφων είναι ένα από τα πιο διάσημα βότανα στη 
λαϊκή ιατρική, ρυθμίζει την απομάκρυνση της περίσσειας νερού από το 
οργανισμό 

 ▪ το εκχύλισμα ρίζας ταράξακου του φαρμακευτικού υποστηρίζει τέλεια 
το έργο του ήπατος και της χοληδόχου κύστης, έχει θετική επίδραση στις 
πεπτικές διαδικασίες και στην απομάκρυνση των περιττών μεταβολικών 
προϊόντων

 ▪ Η L-καρνιτίνη είναι μια ουσία που εμφανίζεται φυσικά στον οργανισμό, 
επιταχύνει τη διαδικασία μεταβολισμού του λίπους 

 ▪ τα εκχυλίσματα ανανά, παπάγιας και γκουαράνα βελτιώνουν τις πεπτικές 
διαδικασίες μέσω των σωστών διαδικασιών μεταβολισμού των λιπών και των 
υδατανθράκων 

 ▪ τα εκχυλίσματα ταράξακου του φαρμακευτικού και γαϊδουράγκαθου 
βοηθούν στην απομάκρυνση της περίσσειας ύδατος μαζί με τα άχρηστα για 
τον οργανισμό μεταβολικά προϊόντα, γεγονός που έχει θετική επίδραση στη 
διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους 

 ▪ τα εκχυλίσματα ασιατικής σεντέλλας και σταφυλιών υποστηρίζουν την 
σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, τα οποία και ευθύνονται για το σωστό 
τέντωμα και την ελαστικότητα του δέρματος 

 ▪ εκχύλισμα νεραντζιού - πηγή καλίου και διαλυτών ινών - λόγω του χαμηλού 
γλυκαιμικού δείκτη, διατηρεί ένα ορθό, φυσιολογικό μεταβολικό ρυθμό, ειδικά 
των λιπών, συμπληρώνοντας τη δράση όλων των παραπάνω συστατικών

ACTIVE BURN  
FAT KILLER

DRENA PLUS

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΔΥΝΑΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΟΥΡΗΣΗ

Σ ΥΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝ Ε ΤΑ Ι 	 ΔΟΣΟΜΕ Τ ΡΗ ΤΗ Σ Σ ΥΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝ Ε ΤΑ Ι 	 ΔΟΣΟΜΕ Τ ΡΗ ΤΗ Σ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ μια καινοτόμος απάντηση στο 
σύγχρονο πρόβλημα που επηρεάζει όχι 
μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες 
- το λεγόμενο δέρμα με όψη φλοιού 
πορτοκαλιού 

 ▪ λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις, 
παρεμβαίνοντας τόσο στην πηγή του 
προβλήματος όσο και εξαλείφοντας τις 
αρνητικές του επιπτώσεις 

 ▪ προσεκτικά επιλεγμένα φυτικά 
εκχυλίσματα υποστηρίζουν τον 
καθαρισμό του οργανισμού από 
μεταβολικά προϊόντα και διατηρούν 
τον κατάλληλο μεταβολισμό των 
λιπών, συμβάλλοντας στη μείωση της 
κυτταρίτιδας

Πάρτε μισό δισκίο την ημέρα με νερό.

46,9 g | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 120 ΗΜΕΡΕΣ 
120 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
801036 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ ένα τέλειο συμπλήρωμα για 
τη διατροφή των ατόμων 
που θέλουν να διατηρήσουν 
μια λεπτή σιλουέτα και 
ενδιαφέρονται για την υγεία 
τους

 ▪ τα προσεκτικά επιλεγμένα 
συστατικά έχουν θετική 
επίδραση στην κατάσταση του 
οργανισμού και, μαζί με μια 
δίαιτα χαμηλών θερμίδων, σας 
βοηθούν να χάσετε περιττά 
κιλά ή να διατηρήσετε ένα υγιές 
σωματικό βάρος

Πάρτε από 1 κάψουλα το πρωί και το απόγευμα 
στη διάρκεια του φαγητού, με νερό.

26.2 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ  
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801024 | 

 ▪ το εκχύλισμα κουρκούμης υποστηρίζει τον καθαρισμό του 
οργανισμού και τη διατήρηση του σωστού μεταβολισμού του λίπους, 
κάτι που μειώνει τα σημάδια της κυτταρίτιδας και αυξάνει την 
αίσθηση του κορεσμού 

 ▪ το εκχύλισμα σεντέλλας της ασιατικής βοηθά στη διατήρηση της 
ελαστικότητας του δέρματος και της σωστής δομής του λιπώδους 
ιστού 

 ▪ το εκχύλισμα ινδικής τσουκνίδας περιέχει φορσκολίνη, η οποία, 
επηρεάζοντας τις μεταβολικές διεργασίες των λιπών, βοηθά στη 
διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και μειώνει ορατά το 
ζάρωμα του δέρματος 

 ▪ τα εκχυλίσματα μελίλωτου του φαρμακευτικού και καστάνου 
διατηρούν τη βέλτιστη κυκλοφορία του αίματος, η οποία είναι μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για λείο δέρμα χωρίς κυτταρίτιδα

 ▪ κάθε κάψουλα είναι μια βόμβα υγείας με βιταμίνες, αμινοξέα και μέταλλα 

 ▪ το νεαρό κριθάρι, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που 
μειώνουν την απορρόφηση των λιπών και υποστηρίζουν τις πεπτικές 
διαδικασίες, είναι μια αναντικατάστατη υποστήριξη για τον οργανισμό 
κατά την διαδικασία του αδυνατίσματος και της διατήρησης του σωστού 
σωματικού βάρους 

 ▪ το πράσινο τσάι συμβάλλει στη βελτίωση της γενικής υγείας, αλλά βοηθά 
επίσης στην απώλεια βάρους, οι υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαινολών 
θεϊνης και κατεχίνης σε αυτό επιταχύνουν τον μεταβολικό ρυθμό σε 
κατάσταση ηρεμίας, γεγονός που με τη σειρά του επιτρέπει την καύση 
περισσοτέρων θερμίδων 

 ▪ το θαλάσσιο κολλαγόνο – έχοντας υποστεί υψηλής μορφής καθαρισμό 
και λαμβανόμενο βάσει των φαρμακευτικών προτύπων - μειώνει οπτικά τις 
ρυτίδες, επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος και βελτιώνει την 
ενυδάτωση, καθιστώντας το δέρμα απαλό και ελαστικό 

 ▪ ο ψευδάργυρος εμπλέκεται στη διατήρηση του σωστού μεταβολισμού των 
υδατανθράκων και της ισορροπίας οξέωνς-βάσεων συμβάλλοντας επίσης 
στην καλή κατάσταση των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών

IDEAL SHAPECELLUFIGHT

ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ 
ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΗΓΗ 
ΥΓΕΙΑΣ

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΣΦΡΙΓΗΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ
ΔΕΡΜΑ

Σ Υ Σ ΤΗΜΑ 	 4 	 ΜΗΝΩΝ

N E O  F O R M
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ η ομορφιά και η υγεία σε μία 
κάψουλα

 ▪ ο καινοτόμος συνδυασμός 
σπιρουλίνας και κολλαγόνου θα 
σας επιτρέψει να διατηρήσετε 
τον οργανισμό σας σε άριστη 
κατάσταση και να μοιάζετε 
τέλεια

 ▪ με εκχύλισμα καρπών ασερόλας 
πλουσίων σε βιταμίνη C

Λαμβάνετε 2 κάψουλες στη διάρκεια της ημέρας 
με νερό.

44.7 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ  
60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801014 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ Συνιστάται για άτομα που 
θέλουν να ενδυναμώσουν τα 
μαλλιά και τα νύχια τους και να 
φροντίσουν το δέρμα

 ▪ με τη φόρμουλα Pro-Beauty

 ▪ ιδανικό για γυναίκες και άντρες

Λαμβάνετε 1 δισκίο την ημέρα με νερό.

44.8 g | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 56 
ΗΜΕΡΕΣ 
56 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΚ ΤΟΥ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
801005 | 

Ένα μοναδικό φύκι, που περιλαμβάνεται στα κορυφαία 10 υπερπροϊόντα, το 
οποίο περιέχει 3 φορές περισσότερη πρωτεΐνη από το κρέας (περίπου 70%) 
και περισσότερο ασβέστιο από το γάλα. Είναι μια από τις πλουσιότερες πηγές 
χλωροφύλλης, βήτα- καροτενίου και νουκλεϊκών οξέων μεταξύ όλων των τροφίμων 
ζωικής και φυτικής προέλευσης. Καθαρίζει το ήπαρ και τα νεφρά από τοξίνες, 
αποξινώνει τον οργανισμό και μειώνει το επίπεδο της κακής χοληστερόλης. Χάρη 
στην περιεκτικότητα σε φαινυλαλανίνη, βελτιώνει την πέψη και αναστέλλει την 
όρεξη. Είναι απλά ένα «πράσινο χρυσάφι» για τον οργανισμό μας

Το φυσικό, θαλάσσιο κολλαγόνο που λαμβάνεται από άγριο σολομό – ένα 
συστατικό εξαιρετικής καθαρότητας και συγκέντρωσης - εγγυάται την 
καθυστέρηση της γήρανσης του δέρματος, βελτιώνει την ενυδάτωσή του και 
μειώνει την ορατότητα των ρυτίδων. Επιπλέον, αναστέλλει τις φλεγμονές, οι 
οποίες οδηγούν σε βλάβη, πόνο και απώλεια λειτουργικότητας των αρθρώσεων. 
Ένα πανέμορφο, ενυδατωμένο, νεανικό δέρμα και μια εξαιρετική κατάσταση των 
αρθρώσεων - από εδώ και πέρα αυτός ο ασυνήθιστος συνδυασμός είναι για εσάς 
εφικτός.

 ▪ ο χαλκός επηρεάζει το χρώμα των μαλλιών

 ▪ ο ψευδάργυρος παρέχει δομικά στοιχεία για τα νύχια

 ▪ ο σίδηρος εξασφαλίζει την σωστή ανάπτυξη των μαλλιών

 ▪ το εκχύλισμα ροδιού έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες

 ▪ η βιοτίνη βοηθά στη διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος

 ▪ η μαγιά μπύρας περιέχει πολύτιμα θειικά αμινοξέα - 
μεθειονίνη και κυστεΐνη

 ▪ οι βιταμίνες A, B2, B6, B12, C και E έχουν θετική επίδραση 
στην κατάσταση των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών

HAIR SKIN  
NAILS

BEAUTY  
DETOX

ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΛΛΙΑ,
ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΔΕΡΜΑ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΗ ΝΥΧΙΑ

ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ 
SUPERFOOD

ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ μια πρωτοποριακή σύνθεση ενεργών 
συστατικών σχεδιασμένη για άτομα που 
θέλουν να φροντίσουν την φυσική τους 
κατάσταση 

 ▪ υποστηρίζει την λειτουργία των 
αρθρώσεων κατά τρόπο ολοκληρωμένο 
- επηρεάζοντας θετικά τόσο τον αρθρικό 
χόνδρο όσο και τους μυς και τους τένοντες 
που εμπλέκονται στην εργασία τους 

 ▪ περιέχει φυσικό, υψηλώς καθαρισμένο 
θαλάσσιο κολλαγόνο που χαρακτηρίζεται 
από εξαιρετική βιοδιαθεσιμότητα

Λαμβάνετε 2 κάψουλες στη διάρκεια της ημέρας με νερό.

13.93 g, 15.22 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ  
2 X 30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ | 801018 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ μια σύνθεση από τέλεια 
επιλεγμένα συστατικά που 
επηρεάζουν τη ροή της 
σωματικής και ψυχικής 
ενέργειας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας καθώς και καλύτερη 
ξεκούραση τη νύχτα

 ▪ πλούσια πηγή βιταμινών και 
μετάλλων

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους 
και vegans

Πάρτε 2 δισκία πριν τον ύπνο τη νύχτα με νερό. 
Λάβετε δια του στόματος το περιεχόμενο ενός 
φακελίσκου την ημέρα.

300 g, 48 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 
ΗΜΕΡΩΝ  
30 SACHETS + 60 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ 
ΛΗΨΗ | 801302 | 

 ▪ το κολλαγόνο είναι το κύριο δομικό υλικό των τενόντων και των 
χόνδρων που συνθέτουν τις αρθρώσεις (στο συμπλήρωμα έχει 
χρησιμοποιηθεί υψηλώς καθαρισμένο θαλάσσιο κολλαγόνο, που 
λαμβάνεται βάσει φαρμακευτικών προτύπων) 

 ▪ η βιταμίνη C βοηθά στη σωστή παραγωγή κολλαγόνου ώστε να 
διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του χόνδρου και των οστών 

 ▪ το σκαφίδιο της Βαικάλης αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό, 
υποστηρίζει αποτελεσματικά την προστασία των αρθρώσεων, των 
τενόντων και των μυών 

 ▪ η βιταμίνη D βοηθά στη σωστή λειτουργία των μυών, οι οποίοι 
επηρεάζουν σημαντικά την εργασία των αρθρώσεων 

 ▪ το ασβέστιο απαιτείται για την διατήρηση υγιών οστών 

 ▪ η θειική γλυκοζαμίνη είναι ένας σημαντικός πρόδρομος μιας σειράς 
βιομορίων, συμπεριλαμβανομένης της χονδροϊτίνης, ενός από τα 
κύρια συστατικά του χόνδρου των αρθρώσεων

 ▪ το χρώμιο συμβάλλει στη διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου γλυκόζης 
στο αίμα 

 ▪ το σελήνιο βοηθά στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες 

 ▪ ο σίδηρος λαμβάνει χώρα στη μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό 

 ▪ η πιπερίνη από μαύρο πιπέρι υποστηρίζει την πέψη και την απορρόφηση 
των θρεπτικών συστατικών 

 ▪ η νιασίνη, το παντοθενικό οξύ και η ριβοφλαβίνη, ενισχυμένα επιπλέον 
με καφεΐνη από γκουαράνα και τεΐνη πράσινου τσαγιού, συμβάλλουν στη 
μείωση του αισθήματος κόπωσης και υποτονικότητας 

 ▪ το παντοθενικό οξύ επηρεάζει τη νοητική απόδοση 

 ▪ οι βιταμίνες της ομάδος Β φροντίζουν το νευρικό σύστημα 

 ▪ η θειαμίνη είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία της καρδιάς 

 ▪ η βιταμίνη Ε βοηθά στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες

VITALITY  
BOOST

COLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH  
SYSTEM

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΗ
ΖΩΗ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ 
ΡΥΘΜΟ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΟΣΤΑ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ 100% φυσική βιταμίνη C

 ▪ φόρμουλα με προσθήκη 
ψευδαργύρου,το οποίο βοηθά στην 
καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος

 ▪ ιδανικό για άτομα που υποφέρουν 
από συχνάκρυολογήματα, καθώς και 
για όσους αθλούνται ή εργάζονται 
χειρονακτικώς

 ▪ με γεύση ασερόλας και βύσσινου

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans

Take 2 lozenges a day. Allow to dissolve slowly.

72 g | ΣΥΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ |  
60 ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΠΙΛΙΣΜΑ 
801004 |

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ η καλώς απορροφήσιμη υγρή μορφή εξασφαλίζει την 
καλύτερη απορρόφηση των συστατικών και σχεδόν 
άμεση δράση

 ▪ αναπτύχθηκε ούτως ώστε όλα τα συστατικά να 
συμπληρώνουν και να ενισχύουν τις ιδιότητές τους

 ▪ με νόστιμη, δροσιστική γεύση

Πιείτε μία φορά την ημέρα ένα Vitality Boost αμέσως μετά το άνοιγμα 
ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα, πιείτε ένα Magnesium Power για να 
αναπληρώσετε τα επίπεδα μαγνησίου

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

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– μια διατροφική ένεση

 ▪ το εκχύλισμα γκουαράνα περιέχει πολύ μεγάλη δόση καφεΐνης, η οποία έχει 
διεγερτικό αποτέλεσμα σε περίπτωση σωματικής και πνευματικής κόπωσης, 
προσδίδει ενέργεια, μειώνει την υπνηλία και την κόπωση, ενισχύει την 
συγκέντρωση και τη μνήμη

 ▪ η νιασίνη, το παντοθενικό οξύ και η ριβοφλαβίνη είναι υπεύθυνα για την 
ορθή λειτουργία του νευρικού συστήματος - διαχειρίζονται τα ενεργειακά 
αποθέματα του οργανισμού, αμβλύνουν την νευρική ένταση, έχουν θετική 
επίδραση στη διάθεση και την πνευματική απόδοση

 ▪ το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό που 
υποστηρίζει την μάχη του οργανισμού έναντι των ελευθέρων ριζών

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– ιδανική ισορροπία

 ▪ το μαγνήσιο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ισορροπίας των 
ηλεκτρολυτών στον οργανισμό, τον υποστηρίζει στη διάρκεια της σωματικής 
και διανοητικής προσπάθειας, είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία του 
νευρικού συστήματος και της κυκλοφορίας, ενώ επίσης παρακολουθεί την 
ορθή λειτουργία των μυών

 ▪ η βιταμίνη Β6 είναι σύμμαχος του μαγνησίου - αυξάνει την απορρόφησή του, 
υποστηρίζει επίσης τις ψυχολογικές λειτουργίες και είναι υπεύθυνη για τον 
σωστό ενεργειακό μεταβολισμό του οργανισμού

VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM  
POWER

IMMUNO

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ

Βιταμίνη C προερχόμενη αποκλειστικά από φυσικά εκχυλίσματα και φρούτα 
ασερόλας. Η ασερόλα, επίσης γνωστή ως βύσσινο των Μπαρμπάντος, 
είναι ένα ύπερ-φρούτο που περιέχει 30 φορές περισσότερη βιταμίνη C 
από το λεμόνι. Με τη σειρά του, το άγριο ρόδο είναι επίσης πλούσιο σε 
βιοφλαβονοειδή, τα οποία αποτελούν φυσικά αντιοξειδωτικά. Η τακτική 
πρόσληψη βιταμίνης C βοηθά στη διατήρηση της ανοσίας, έχει ευεργετική 
επίδραση στα δόντια, το δέρμα, τα οστά και το νευρικό σύστημα ενώ 
προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

ΥΠΕΡ-ΒΥΣΣΙΝΟ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ η δύναμη των θρεπτικών 
συστατικών για όλη την 
οικογένεια

 ▪ υποστήριξη της σωστής 
λειτουργίας του οργανισμού

 ▪ μια εξαιρετική πηγή βιταμινών 
για τους χορτοφάγους

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την 
ημέρα. Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα

60 g | 801401 |  
30 ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΙΚΑ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΑΝΑΝΑ, ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ υποστηρίζει την ανοσία παίδων 
και ενηλίκων και βοηθά στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων του 
κρυολογήματος και της γρίπης

 ▪ νόστιμη φόρμουλα με πρόπολη, 
βιταμίνη C καθώς και έναν ειδικά 
επιλεγμένο συνδυασμό φυτικών 
εκχυλισμάτων από βατόμουρο και 
εχινάκειας της στενοφύλλου

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Παιδιά άνω των 12 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 
Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.

60 g | 801402 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟΥ

 ▪ η πρόπολη είναι μια ουσία φυσικής προέλευσης· χάρη στην υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνες, μέταλλα και βιοδραστικές ενώσεις, βοηθά στην 
αύξηση της ανοσίας του οργανισμού και υποστηρίζει επίσης τη θεραπεία 
λοιμώξεων

 ▪ ο καρπός κουφοξυλιάς είναι ένα εξαιρετικό αντιοξειδωτικό, περιέχει μεταξύ 
άλλων φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα, στερόλες, τανίνες και ανόργανα άλατα, 
υποστηρίζει τις διαδικασίες καθαρισμού του οργανισμού

 ▪ η εχινάκεια η στενόφυλλη υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, βοηθά στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων της γρίπης και του κρυολογήματος

 ▪ η βιταμίνη C βοηθά στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 
και προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες ενώ βοηθά και στη 
μείωση του αισθήματος της κόπωσης και της υποτονικότητας

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 ▪ γάλα, ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις πηκτίνες), συντηρητικά

 ▪ η βιταμίνη C υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα

 ▪ η βιταμίνη Β3 βοηθά στη διατήρηση υγιούς δέρματος

 ▪ η βιταμίνη Β5 έχει θετική επίδραση στη νοητική απόδοση

 ▪ η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας

 ▪ η βιταμίνη Β12 υποστηρίζει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων

 ▪ το φολικό οξύ είναι απαραίτητο για τις έγκυες γυναίκες

Όλες οι βιταμίνες συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης, 
αυξάνοντας την ποιότητα της καθημερινής ζωής των παιδιών, των εφήβων 
και των ενηλίκων.

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 ▪ γάλα και προσθήκη ζάχαρης, ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες), συντηρητικά

PROPOLIS  
PRO GUMMIES

VIT-COMPLETE	 
GUMMIES

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΤΕΙΧΟΣ

ΒΟΜΒΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
ΝΟΣΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 
ΖΕΛΕ

Για παιδιά και ενήλικες που θέλουν 
να συμπληρώσουν την καθημερινή 
τους διατροφή, π.χ. με ένα 
σύμπλεγμα βιταμινών Β, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την καλή 
λειτουργία του οργανισμού.

Για παιδιά και ενήλικες που θέλουν 
να ενισχύσουν την ανοσία του 
οργανισμού, ειδικά το φθινόπωρο 
και το χειμώνα, όταν ο κίνδυνος 
μόλυνσης αυξάνεται σημαντικά.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ συμπληρώνει τέλεια τις 
ελλείψεις στην λεγόμενη 
βιταμίνη του ήλιου, 
απαραίτητης για την σωστή 
λειτουργία του οργανισμού

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την 
ημέρα. Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.

75 g | 801403 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ υποστήριξη της σωστής 
λειτουργίας του οργανισμού

 ▪ περιέχει λιπαρά οξέα ωμέγα-3 
που προέρχονται από 
λιναρόσπορο

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι την 
ημέρα. Ενήλικες: Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.

120 g | 801404 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

 ▪ υποστηρίζουν το νευρικό σύστημα και διατηρούν την διανοητική απόδοση

 ▪ συμβάλλουν στη διατήρηση ικανής όρασης

 ▪ βοηθούν στη φροντίδα του κυκλοφορικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της καρδιάς

 ▪ ρυθμίζουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα

 ▪ συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA) ανήκει στα απαραίτητα λιπαρά οξέα (EFAs) της 
ομάδας ωμέγα-3. Επιπλέον, μεταποιείται εντός του οργανισμού σε οξέα EPA 
και DHA που είναι εξαιρετικά πολύτιμα για την υγεία.

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 

 ▪ ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις πηκτίνες), φυστίκια, σόγια και 
γάλα, τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά, προσθήκη ζάχαρης

Η βιταμίνη D3 όχι μόνο βοηθά στη διατήρηση υγιών οστών και δόντιών, αλλά 
επίσης υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία των μυών και του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Η μακροχρόνια ανεπάρκειά της μπορεί να διαταράξει την 
φυσιολογική ισορροπία του οργανισμού και να οδηγήσει σε πολλές σοβαρές, 
χρόνιες παθήσεις. Ο πιο σημαντικός τρόπος παροχής βιταμίνης D3 είναι 
η δερματική της σύνθεση υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός, οπότε 
το φθινόπωρο και τον χειμώνα, ή και ολόκληρο τον χρόνο σε περιοχές με 
περιορισμένη ηλιοφάνεια, η συμπλήρωσή της είναι ζωτικής σημασίας.

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 ▪ γάλα, ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις πηκτίνες),  
συντηρητικά

O!	MEGA-3	 
GUMMIES

VIT-D3	 
GUMMIES

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

ΤΑ ΟΞΕΑ  
OMEGA-3 ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Για παιδιά και ενήλικες που θέλουν 
να συμπληρώσουν την ανεπάρκεια 
σε βιταμίνη D3, να ενισχύσουν 
την ανοσία και να φροντίσουν το 
σκελετικό και μυϊκό τους σύστημα

Για άτομα που θέλουν να 
συμπληρώσουν τη διατροφή τους 
με τα απαραίτητα ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα, να ενισχύσουν την ανοσία και 
να υποστηρίξουν τη λειτουργία του 
νευρικού και του κυκλοφορικού τους 
συστήματος.

400 IU  
per dose
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ ολοκληρωμένη αποκατάσταση 
της φυσικής εντερικής 
μικροχλωρίδας του οργανισμού

 ▪ πολλαπλά, θετικά 
αποτελέσματα στον οργανισμό, 
ειδικά στο πεπτικό σύστημα

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Παιδιά άνω των 4 ετών: Πάρτε 1 ζελεδάκι 
την ημέρα. Ενήλικες: Πάρτε 1-2 ζελεδάκια 
ημερησίως

60 g | 801405 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης D

 ▪ για υγιή δόντια και γερά οστά

 ▪ με προσθήκη ασβεστίου

Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα. 

66 g | 801406 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ

 ▪ σωστό επίπεδο ασβεστίου στο αίμα

 ▪ ισχυρά οστά και υγιή δόντια

 ▪ αποτελεσματική εργασία των μυών

 ▪ σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

 ▪ βελτίωση της διαδικασίας κυτταρικής διαίρεσης

 ▪ επαρκή απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 ▪ φυστίκια, σόγια και γάλα, ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες), τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά

Η αλλαγή του περιβάλλοντος και της διατροφής επηρεάζει δυσμενώς την 
εντερική χλωρίδα. Οι διαταραχές στην ισορροπία της, δηλαδή η δυσβολία, 
οδηγεί σε πεπτικά προβλήματα, δυσφορία στον πεπτικό σωλήνα και δυσανεξία 
των καταναλωθέντων προϊόντων. Η χρήση Probiotic Gummies ενώ ταξιδεύετε 
θα μειώσει τον κίνδυνο αυτών των συμπτωμάτων και θα διευκολύνει επίσης 
την πέψη των τοπικών τροφίμων, επιτρέποντάς σας να τα απολαύσετε στο 
έπακρο

Κάθε ζελεδάκι περιέχει έως και 2,5 δισεκατομμύρια μονάδες του 
αναγνωρισμένου στελέχους των προβιοτικών βακτηρίων Bacillus 
coagulans. Η εξαιρετική αντοχή τους τα καθιστά ανθεκτικά στον όξινο 
γαστρικό χυμό και δεν υπόκεινται σε πέψη, ανακουφίζοντας τις πεπτικές 
παθήσεις όπως η δυσκοιλιότητα ή η διάρροια.

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 ▪ φυστίκια, σόγια και γάλα, ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις 
πηκτίνες), τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά, προσθήκη ζάχαρης

HEALTHY  
BONES  
GUMMIES

PROBIOTIC  
GUMMIES

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

ΤΙ ΟΦΕΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D;

ΙΔΑΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΤΑΞΙΔΙ

Για παιδιά και ενήλικες που 
πάσχουν από πεπτικές παθήσεις 
που προκαλούνται π.χ. από άγχος, 
αλλαγές στο περιβάλλον και στη 
διατροφή και λόγω αντιβιοτικής 
θεραπείας.

Για άτομα που θέλουν να 
ενισχύσουν τα δόντια και τα 
οστά τους και να συμπληρώσουν 
την έλλειψη βιταμίνης D στον 
οργανισμό.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ με βάση τα αμινοξέα BCAA

 ▪ εξαιρετική υποστήριξη για τους 
αθλητές και τα σωματικώς 
ενεργά άτομα

 ▪ υποστηρίζει την 
αποτελεσματικότητα 
της προπόνησης και την 
αναγέννηση μετά την άθληση

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.

114 g | 801408 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Όταν τα αποτελέσματα της άσκησης στο γυμναστήριο δεν είναι 
ικανοποιητικά, το BCAA έρχεται προς διάσωση - ένα σύμπλεγμα τριών 
αμινοξέων (L-λευκίνης, L-ισολευκίνης και L-βαλίνης σε βέλτιστη αναλογία 
2: 1: 1) τα οποία βοηθούν στην κατασκευή και ανοικοδόμηση του μυϊκού 
ιστού. Δεδομένου ότι καμμία από αυτές τις ουσίες δεν παράγεται από τον 
οργανισμό, αξίζει να τις παρέχετε υπό τη μορφή συμπληρώματος διατροφής 
ώστε να υποστηρίξετε τη διαδικασία της προσπάθειάς σας για επίτευξη μιας 
αθλητικής εμφάνισης.

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 

 ▪ γάλα και προσθήκη ζάχαρης, ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση 
τις πηκτίνες), συντηρητικάi

STRONG  
MUSCLE  
GUMMIES

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

ΤΕΛΕΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΜΙ

Για αθλητές και σωματικώς ενεργά 
άτομα που θέλουν να διασφαλίσουν 
την κατάλληλη ποιότητα της 
προπόνησής τους καθώς και τα 
ικανοποιητικά της αποτελέσματα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ τέλεια σύνθεση δραστικών 
συστατικών

 ▪ υποστήριξη της σωστής όρασης

 ▪ με λουτεΐνη και ζεαξανθίνη

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα.

90 g | 801411 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

EYE PROTECT  
GUMMIES

 ▪ η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη είναι οι κύριες χρωστικές ουσίες της ωχράς 
κηλίδας, οι οποίες μεταξύ άλλων βελτιώνουν την οπτική οξύτητα και 
προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή από βλάβες λόγω του μπλε φωτός

 ▪ ο ψευδάργυρος βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης και του 
μεταβολισμού της βιταμίνης Α

 ▪ οι βιταμίνες E και C βοηθούν στην προστασία των κυττάρων έναντι του 
οξειδωτικού στρες, κάτι που έχει θετική επίδραση στη διατήρηση της σωστής 
κατάστασης της όρασης

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 

 ▪ ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις πηκτίνες), φυστίκια, σόγια και 
γάλα, τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά, προσθήκη ζάχαρης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΣΤΗΣ 
ΟΡΑΣΕΩΣ

Για άτομα που θέλουν να προσέξουν 
την όρασή τους. Ιδανικό για όσους 
περνούν πολύ χρόνο μπροστά 
στην οθόνη, εκτίθενται σε τεχνητό 
φωτισμό και αντιμετωπίζουν συχνές 
δυσφορίες σχετιζόμενες με την 
καταπόνηση των οφθαλμών.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ με φυσικά εκχυλίσματα για 
τέλεια σιλουέτα

 ▪ περιέχει κετόνες βατόμουρου 
της υψηλότερης ποιότητας

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Πάρτε 2 ζελεδάκια την ημέρα.

112 g | 801410 |  
28 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΜΗΛΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 ▪ bβασισμένο σε συζευγμένο 
λινελαϊκό οξύ (CLA)

 ▪ υποστηρίζει την επίτευξη μιας 
καλλίγραμμη σιλουέτας

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

Πάρτε 1 ζελεδάκι την ημέρα.

117 g | 801409 |  
30 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΚΕΡΑΣΙ

Το συζευγμένο λινελαϊκό οξύ (CLA) χρησιμοποιείται συνήθως από άτομα 
που αθλούνται ή βρίσκονται σε δίαιτα μείωσης, καθώς υποστηρίζει 
την καύση λίπους ενώ έχει πολλαπλές δράσεις θετικές για την υγεία. 
Σε συνδυασμό με την τακτική προπόνηση και τις υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες, θα γίνει ο σύμμαχός σας στο δρόμο για μια τέλεια σιλουέτα.

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 

 ▪ γάλα και προσθήκη ζάχαρης, ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως 
βάση τις πηκτίνες), συντηρητικά

 ▪ το χλωρογενικό οξύ που περιέχεται στο εκχύλισμα πράσινου καφέ μειώνει 
τη συσσώρευση υδατανθράκων και λιπών στον οργανισμό και προάγει την 
εντατικοποίηση της καύσεως του λίπους, αυτό το αποτέλεσμα ενισχύεται 
επιπλέον από την καφεΐνη, η οποία διεγείρει τον μεταβολισμό 

 ▪ Το εκχύλισμα Garcinia cambogia, το οποίο είναι πηγή υδροξυκιτρικού οξέος 
(HCA), επιβραδύνει την παραγωγή λίπους στον οργανισμό 

 ▪ το εκχύλισμα κετόνης από σμέουρα συμβάλλει στη μείωση της εναπόθεσης 
λίπους και υποστηρίζει την καύση του ήδη συσσωρευμένου λίπους, επιπλέον, 
επιταχύνει το μεταβολισμό και ρυθμίζει την γλυκόζη στο αίμα

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 

 ▪ ζελατίνη χοιρινού κρέατος (έχοντας ως βάση τις πηκτίνες), φυστίκια, σόγια και 
γάλα, τεχνητά χρώματα, αρώματα και συντηρητικά, προσθήκη ζάχαρης

FIT LINE  
GUMMIES

PERFECT  
SLIM  
GUMMIES

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΕΛΕΙΟ ΣΩΜΑ

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ

Για όλους, όσοι θέλουν να χάσουν 
βάρος με φυσικό και διασκεδαστικό 
τρόπο και να αποκτήσουν υγεία.

Για σωματικώς ενεργά άτομα 
που αδυνατίζουν και θέλουν να 
βελτιώσουν την ζωτικότητά τους.
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ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΙΤΑ 
LOW-CARB, FIT, 
KETO, PALEO, VEGE; 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ KONJAC 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ
ΥΠΕΡ-ΤΡΟΦΗ.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ 
ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, 
ΤΙΣ ΥΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ 
ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ.

Konjac 
ONE WEEK 
PACK
SUPERFOOD

Konjac  
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003 | 200 g | 807005 | 200 g | 807004 | 200 g | 807002 | 200 g | 807001 |

Konjac  
PENNE
SUPERFOOD

Konjac  
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

Konjac  
SPAGHETTI
SUPERFOOD

Konjac  
RICE
SUPERFOOD

7 × 200 g | 807006 |

S A V E  B Y  B U Y I N G  A S  A  S E T

KONJAC SUPERFOOD

Μια υγιής εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά ζυμαρικά και το ρύζι. Καταλαγιάζει την 
πείνα χωρίς να δημιουργεί τύψεις ενώ χάρη στη μεγάλη ποσότητα ινών, σας επιτρέπει 
να φάτε μέχρι να χορτάσετε και να βελτιώνετε την εντερική κινητικότητα. Φροντίστε 
να το δοκιμάσετε εντάσοντάς το στο διαιτολόγιό σας.

 ▪ χαμηλό σε θερμίδες

 ▪ ιδανικό ως συνοδευτικό σε πιάτα γεύματος, αλμυρές σαλάτες ή γλυκά επιδόρπια

 ▪ ιδανικό για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα FIT6

 ▪ έτοιμο σε 2 λεπτά

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:

 ▪ ζάχαρη, Λίπος, δημητριακά, γλουτένη, σόγια, συστατικά ζωικής προέλευσης

ΣΥΝΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΓΑ-ΣΕΤ

Το σημαντικότερο είναι η σωστή διατροφή να σας γίνει συνήθεια. Γι' αυτό σας 
δίνουμε την ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα τέλειο σετ για όλη την εβδομάδα. 
Εσείς αποφασίζετε τι θα συσκευάσουμε σε αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε και από 
τους πέντε τύπους προϊόντων konjac και και έχετε κάθε μέρα μια διαφορετική 
υγιεινή μερίδα στο πιάτο σας.
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ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 ▪ ελαχιστοποίηση των φλεγμονών 
του οργανισμού

 ▪ μειωμένη περιφέρεια σώματος

 ▪ απώλεια βάρους

 ▪ βελτιωμένη ευεξία

 ▪ αίσθημα ελαφράδας

 ▪ βελτίωση της συνολικής 
κατάστασης της υγείας

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

 ▪ περαιτέρω αποτοξίνωση και 
καθαρισμός του οργανισμού

 ▪ απώλεια βάρους

 ▪ αποτροπή της απώλειας 
σφριγηλότητας του σώματος

 ▪ μείωση της ορατότητας της 
κυτταρίτιδας

 ▪ διατήρηση της μυϊκής μάζας

 ▪ βελτιωμένη ευεξία και ζωτικότητα

 ▪ παροχή στον οργανισμό των 
απαραιτήτων θρεπτικών 
συστατικών

ΤΟΝΩΣΗ

 ▪ διέγερση των μυών προς 
διευκόλυνση της ανάπτυξής τους

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 ▪ σταθεροποίηση του βάρους 
χωρίς αποτέλεσμα γο-γιο

 ▪ μονιμοποίηση των υγιών 
διατροφικών συνηθειών

 ▪ σταδιακή προετοιμασία του 
σοργανισμού για κατανάλωση 
κάθε είδους τροφής

 ▪ το σώμα γίνεται πιο 
«ανεκτικό» ώστε να είναι 
δυνατή η εφαρμογή λιγότερο 
περιοριστικών διατροφικών 
κανόνων

 ▪ αποφυγή δημιουργίας 
οιδημάτων και κατακράτησης 
υγρών στον οργανισμό, ώστε να 
ρυθμιστεί ο μεταβολισμός του

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΩΝ

THE MOBILE 
COMPANION 
OF WEIGHT LOSS

Το πρόγραμμα FIT6 είναι μια καινοτόμος 
μέθοδος μείωσης σωματικού βάρους που 
δημιουργήθηκε από ειδικούς στην κλινική 
διαιτολογία. Στόχος του δεν είναι μόνο η 
μείωση των περιττών κιλών, αλλά και η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας 
και της ευεξίας.

Ελέγξτε τις θεαματικές μεταμορφώσεις στον ακόλουθο 
ιστότοπο: fit6-pl.fmworld.com

Ανακαλύψτε ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
διατροφής που εγγυάται φυσική απώλεια 
βάρους χωρίς φαινόμενο γιο-γιο.

6	ΒΗΜΑΤΑ	για τέλεια σιλουέτα

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη και τα κίνητρα. Λόγω της έλλειψης 
αυτών των παραγόντων, σταματάμε συχνά το αδυνάτισμα και επιστρέφουμε στις παλιές, 
ανθυγιεινές συνήθειες μας με παραίτηση και ένα αίσθημα αδυναμίας. Έχοντας αυτό 
κατά νου, μαζί με το πρόγραμμα, δημιουργήθηκε μια κοινότητα - ένας χώρος όπου κάθε 
συμμετέχων μπορεί να μοιραστεί τις δυσκολίες, τις σκέψεις και τα επιτεύγματά του.

Η απώλεια βάρους είναι μια δύσκολη διαδικασία για τον οργανισμό σας, ακόμα κι αν δεν 
το αισθάνεστε αυτό σωματικά. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα FIT6 του παρέχει θρεπτικά 
συστατικά υψηλής ποιότητας υπό τη μορφή των καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής 
NUTRICODE. Σε κάθε βήμα του αδυνατίσματος αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό σύνολο 
προϊόντων, ιδανικό για τις ανάγκες του οργανισμού κατά την δεδομένη στιγμή.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία στάδια χωρισμένα σε έξι βήματα 
και ένα επιπλέον στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο συμμετέχων 
μεταβαίνει στην λεγόμενη δίαιτα σταθεροποίησης. Κάθε βήμα είναι 
ένας μήνας. Η διάρκεια της διατροφής εξαρτάται από το πόσο θέλετε να 
αδυνατίσετε. Όσο περισσότερα κιλά πρέπει να χάσετε, τόσο περισσότερα 
βήματα πρέπει να κάνετε. Μπορείτε να σταματήσετε τη διατροφή ανά 
πάσα στιγμή και να ξεκινήσετε μια περίοδο συντήρησης διάρκειας 2 
μηνών

Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κλινικό μας 
διατροφολόγο, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαλύσετε τυχόν αμφιβολίες και θα σας 
κινητοποιήσει ώστε να ενεργήσετε. Δεν χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού και να πηγαίνετε 
σε συναντήσεις - θα επικοινωνήσετε μαζί του διαδικτυακά όποτε το χρειαστείτε.

Επιπλέον, διαθέτουμε έναν ιστότοπο γεμάτο διατροφικές εμπνεύσεις για εσάς καθώς και 
λογαριασμούς στο Instagram και στο Facebook γεμάτους με ενδιαφέρουσες διατροφικές 
πληροφορίες. Με την ένταξή σας στην κοινότητα FIT6, θα διαπιστώσετε ότι η απώλεια 
βάρους δεν ήταν ποτέ πιο ευχάριστη, πιο εύκολη και... πιο νόστιμη.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ, 
ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΝΑ ΘΥΣΑΥΡΟ-
ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥ-
ΝΤΑΓΩΝ

Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο  Τ Ο Υ 
Α Δ Υ Ν Α Τ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ

1

2 5

!

3 4

6

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α Σ
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Το FIT GYM γεννιέται από την ανάγκη να ανταποκριθεί 
σε εκείνους που έρχονται σε μας με σκοπό την απώλεια 
βάρους και τις αθλητικές δραστηριότητες

I T  A R I S E S  F R O M  T H E  L A C K 
O F  E F F E C T I V E  A LT E R N A T I V E S 
F O R  W E I G H T  L O S S  W I T H O U T 
A F F E C T I N G  P E R F O R M A N C E .

Μετά την επιτυχία του 
προγράμματος FIT 6, εντοπίσαμε ότι 
εξαιρέθηκαν ομάδες για εξάσκηση ή 
σωματική άσκηση και το πρόγραμμά 
μας δεν ήταν κατάλληλο. Υπάρχουν 
επίσης πελάτες που, μετά από ένα 
χρονικό διάστημα, παρατήρησαν 
στασιμότητα στην απώλεια βάρους, 
άλλοι πελάτες σκόπευαν να 
τονώσουν μετά την απώλεια λίγα 
κιλά. Το FIT GYM παρουσιάζεται 
ως μια λύση για όλες αυτές τις 
περιπτώσεις...

 ▪ Πρόγραμμα -εφαρμογής που προάγει την απώλεια βάρους για τους ασκούμενους 

 ▪ Ισχύει για όσους θέλουν να χάσουν βάρος και που ασκούν σωματική άσκηση 
τουλάχιστον 2x/εβδομάδα τακτικά. 

 ▪ Είναι χτισμένο σε 3 διαδοχικά στάδια (στάδιο Ι, στάδιο ΙΙ και στάδιο ΙΙΙ) που διαρκούν 30 
ημέρες το καθένα. 

 ▪ Κάθε ακολουθία επαναλαμβάνεται σε κύκλους μέχρι να φτάσετε στο στόχο σας. 

 ▪ Μετά την επίτευξη του στόχου, προχωρά στη συντήρηση. 

 ▪ Η συντήρηση διαρκεί 60 ημέρες και διαιρείται σε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ I και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ II. 

 ▪ Η διατροφή βασίζεται σε τρόφιμα φυσικής προέλευσης, με μείωση των 
επεξεργασμένων τροφίμων. Η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και η δομή της ημέρας 
φαγητού επιτρέπει την πρακτική της σωματικής άσκησης λαμβάνοντας υπόψη την 
τόνωση και μια καλή ανάκαμψη.

 ▪ Η εκπαίδευση που συνοδεύει το πρόγραμμα πρέπει να είναι εξατομικευμένη και 
προσαρμοσμένη στην κλινική κατάσταση του καθενός. Ωστόσο, η FM World 
Πορτογαλία παρέχει εκπαίδευση σε βίντεο που είναι διαθέσιμη στην καρτέλα" 
εκπαίδευση". Αυτές είναι απλές και εύκολες στην εκτέλεση ασκήσεις που μπορούν να 
εκτελεστούν στο σπίτι και χωρίς υλικό / μηχανές. Αυτές οι προπονήσεις σχεδιάστηκαν 
έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ακόμη και για όσους δεν έχουν 
ασκηθεί ποτέ. Διακρίνονται σε 3 επίπεδα έντασης και η επιλογή σας είναι σύμφωνα με 
τη συνήθεια της προπόνησής σας:

 ▪ Το πρόγραμμα "αρχάριος" είναι κατάλληλο για όσους έχουν δουλειά σε γραφεία ή 
ασκούνται μέτρια, λιγότερο από 3 φορές την εβδομάδα, 30 λεπτά ανά συνεδρία. 

 ▪ Το ενδιάμεσο είναι κατάλληλο για όσους ασκούνται μέτρια / έντονη άσκηση 3 φορές 
την εβδομάδα, 30 λεπτά ανά συνεδρία, για 3 μήνες. 

 ▪ Το Advanced είναι κατάλληλο για όσους ασκούνται έντονα 3 φορές την εβδομάδα, 30 
λεπτά, για περισσότερο από 3 μήνες.

 ▪ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του επιλεγμένου επιπέδου μετά τη δοκιμή της 
πρώτης συνεδρίας.

 ▪ την απώλεια βάρους 

 ▪ Βοηθάει στην διατήρηση 
Άλιπης Μάζας 

 ▪ Εξασφαλίζει απόδοση 

 ▪ Βελτιώνει την μυική ανάρρωση

Το πρόγραμμα έχει κατασκευαστεί για να μεγιστοποιήσει τα 
αποτελέσματα μέσω:

 ▪ Εύκολου στο μαγείρεμα φαγητού που περιλαμβάνει: φυσικά 
τρόφιμα διαθέσιμα οπουδήποτε, συνταγές που είναι εύκολο να 
προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στο γούστο σας και την 
ρουτίνα. 

 ▪ Συμπληρώματα διατροφής που είναι εύκολο να πάρετε μαζί 
σας οπουδήποτε, με ευχάριστες γεύσεις, είναι γνωστά για την 
αποτελεσματικότητά τους 

 ▪ Σύντομο, αποτελεσματικό και έξυπνο πρόγραμμα προπόνησης που 
μπορεί να εκτελεστεί όπου κι αν βρίσκεστε. Οι εκπαιδεύσεις είναι 
διαθέσιμες σε βίντεο και δεν απαιτούν συγκεκριμένο υλικό.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
FITGYM ΣΤΟΧΕΥΕΙ:

A  T O N E D  B O D Y 
H A S  N E V E R  C O S T 

S O  L I T T L E !

A T  F I T G Y M  W E  P U T 
Y O U R  M E T A B O L I S M 

I N  Y O U R  F A V O R !
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PURE ROYAL   | 4-51 

PURE    | 52-85

BODY CARE   | 86-119

MAKEUP   | 120-155

AURILE    | 156-171

SMART & CLEAN  | 172-201

FRAGRANCES LIST  | 202-206

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΟΔΟΣ ZMIGRODZKA 247 
51-129, WROCLAW, ΠΟΛΩΝΙΑ 
info@gr.fmworld.com

Βρείτε μας στο Facebook: 
@FMWORLDGreeceOfficial

Βρείτε μας στο Instagram: 
fmworld_greece

Επισκεφτείτε το κατάστημά μας: 
shop-gr.fmworld.com

gr.fmworld.com
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Pure Royal

Καλώς ήλθατε στον μαγικό κόσμο των αρωμάτων Pure 
Royal. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλα τα αγαπημένα 

σας αρώματα αυτής της σειράς. Βυθιστείτε στον κόσμο των 
αγαπημένων σας αρώματων και βρείτε ένα προϊόν που σας 
ταιριάζει. Αλλάζουμε συνεχώς προς το καλύτερο-για εσάς....
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Αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη οικογένεια αρωμάτων. Floral συνθέσεις 
δημιουργούν φρέσκα, αιθέρια και ευαίσθητα μπουκέτα. Μπορείτε να 
προχωρήσετε και να πειραματιστείτε με αρώματα και να τα αλλάξετε ανάλογα με 
την περίσταση. Ο ρομαντικός χαρακτήρας των αρωμάτων δημιουργήθηκαν για 
να τονίσουν την αισθησιασμό.

Τα ζουμερά φρούτα αποτελούν μια εξαιρετικά αναζωογονητική ομάδα 
εσπεριδοειδών παρέχουν μια αναζωογονητική αίσθηση και μια εκπληκτική 
ώθηση της ενέργειας. Τονίζουν την ιδιοσυγκρασία σας, κοινωνική και χαρούμενη 
φύση. Ιδανικό για άτομα που απολαυάνουν τη ζωή στο έπακρο.

Οι ζεστές και βαθιές νότες σε συνδυασμό με τις εκλεπτυσμένες συμφωνίες 
δημιουργούν μια κομψή και εξελιγμένη ομάδα αρωμάτων.Ξεχωρίζουν λόγου 
της ρητίνης, δασικού αρώματος. Αυτά τα moody, μυστηριώδης και οι ευγενείς 
συνθέσεις προσθέτουν πίστη στις ικανότητές σας.

Αρώματα που σχετίζονται με τις χώρες της Άπω Ανατολής, που θυμίζουν 
εξωτικά ταξίδια, μυστηριώδη μέρη και ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Αυτές είναι 
συνθέσεις με ζεστό και εξωτικούς τόνους. Τόσο οι γλυκές όσο και οι καπνιστές 
νότες εμφανίζονται σε αυτές. Είναι τέλεια για τις ημέρες του φθινοπώρου και του 
χειμώνα και ειδικές περιστάσεις.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οικογένεια αρωμάτων, που κυριαρχείται από 
δάσος, γρασίδι και φυτικές συμφωνίες. Το όνομά του προέρχεται από τα γαλλικά 
και σημαίνει φτέρη. Σχεδιασμένο για όσους εκτιμούν τα κλασικά καιτους 
παραδοσιακούς κανόνες ομορφιάς. Σύνθεση, που αντιπροσωπεύουν τον 
επαγγελματισμό και τονίζουν το στυλ ενός ώριμου άνδρα.

Αυτή η οικογένεια κυριαρχείται από τολμηρές, ισχυρές και κομψές συνθέσεις. 
Προκαλούν μυρωδιές από μεταξωτά κασκόλ και κομψά γάντια. Ξυλώδεις και 
φυτικές-γήινες νότες παλλόμενες στα αρώματα τους δίνουν ένα σαφές και 
φρέσκο άρωμα που προσελκύει την προσοχή και προσθέτει εμπιστοσύνη. 
Κατάλληλο για άτομα με έντονο χαρακτήρα.Ενδιαφέρουσα και αισθησιακή.

ΦΛΟΡΑΛ

ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟ  
ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ

CITRUS

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

FOUGERE

ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΟ

WOODY

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ

ORIENTAL

ΙΣΧΥΡΟ  
ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΣΤΟ

CHYPRE

ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟ  
ΚΑΙ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΟ
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PURE ROYAL 501 
Άρωμα

Ένας αυθεντικός συνδυασμός αρωμάτων που θα ευχαριστήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό γνώστη. Οφείλουμε 
ένα αφιέρωμα στις κλασικές συμφωνίες στην ευγενέστερη ποικιλία Bulagarian rose, η οποία, σε συνδυασμό με 
το γοητευτικό Κρίνο Της Κοιλάδας και τα μοναδικά λουλούδια του hawthorn, δίνει έναν εξαιρετικά ευαίσθητο 
χαρακτήρα στην καρδιά του αρώματος.

ΦΛΟΡΑΛ
αισθησιακό και ρομαντικό

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ FOUGERE

Χαρακτήρας:

 ▪ Προκλητικός, συναρπαστικός

Αρωματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: βατόμουρο, γκρέιπφρουτ, 
δαμάσκηνο, μαύρη σταφίδα, davane, ροζ 
πιπέρι 

 ▪ Καρδιάς: κυπαρίσσι, μοσχοκάρυδο, 
τριαντάφυλλο, κρίνος Κοιλάδα, Tagetes, 
Χαμομήλι, Γεράνι 

 ▪ Βάσης: anilla, κέδρος, benzoin, orcanox, 
σοκολάτα, πατσουλί, civet, κεχριμπάρι, 
cypriol, Γκουρμέ, Μόσχος, σανταμανόλη, 
labdanum

50 ml | Άρωμα: 20% 
170501 | 
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ΠΛΟΥΣΙΑ
ΔΟΜΗ

PURE ROYAL 500 
Άρωμα

Η πλούσια δομή του αρώματος Pure ROYAL 500, φαινομενικά ετερογενής και 
αντίθετα, δημιουργεί μια εκπληκτικά συνεκτική ιστορία. Ξεκινά με φρέσκους και 
φωτεινούς τόνους από νότες εσπεριδοειδών και γάλβανο, συνοδευόμενοι από τη 
χαρακτηριστική αγγελική και σαφράν. Ακολουθεί η καρδιά αυτού του αρώματος 
– ένα μπουκέτο λουλουδιών με έναν υπαινιγμό του μύρου. Στο τέλος, παίρνει 
τον τελικό του χαρακτήρα, δείχνοντας το πραγματικό του μεγαλείο που οφείλει 
σε συμφωνίες οργανικού ξύλου.

Τα αρώματα Golden Edition έχουν πιο εκλεπτυσμένα και εκλεπτυσμένα 
συστατικά από τα αρώματα του συντρόφου τους Pure Royal και έχουν 
περισσότερα Personal Points.

WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Χαρακτήρας:

 ▪ μνημειώδες, αλλά φωτεινό

Αρωματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: Αγγελική, σαφράν, 
ασβέστη, galbanum, φλούδα 
ασβέστη, μανταρίνι

 ▪ Καρδιάς: γιασεμί, ηλιοτρόπιο, 
μύρο, καρότο, ίριδα

 ▪ Βάσης: σανταλόξυλο, βανίλια, 
labdanum, oakmoss, δέρμα, Αϊτής 
vetiver, Μόσχος

50 ml | Άρωμα: 20% 
170500 | 
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PURE ROYAL 
Άρωμα
50 ml | Άρωμα: 20%

CHYPRE 
αισθησιακό και δελεαστικό

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 978
170978 | 
Χαρακτήρας: 
εθιστικό, πληθωρικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κρίνος της κοιλάδας, λευκή 
φρέζια 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, φύλλο maté 
Βάσης: σανταλόξυλο, δέρμα, Μόσχος

ΜΕ ΝΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE ROYAL 987
170987 | 
Χαρακτήρας: 
καθαρό, αναζωογονητικό, σαγηνευτικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, ροζ γκρέιπφρουτ, 
λεμόνι, κίτρινο μανταρίνι, αγγούρι, 
galbanum, πράσινα φύλλα 
Καρδιάς: γιασεμί, φρέζια, τριαντάφυλλο, 
κρίνος του κοιλάδα, ozonic, hedione, 
salicylates (ηλιακή), πορτοκαλιάς 
Βάσης: σανταλόξυλο, λευκό μόσχος, 
orcanox, lorenox, Java vetiver, santamanol

ORIENTAL
ισχυρο και αδαμαστο

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 980
170980 | 
Χαρακτήρας: 
γενναίος, πονηρός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, ylang-ylang, 
πράσινο 
Καρδιάς: γιασεμί, tuberose, σαλικυλικά 
(ηλιακά) 
Βάσης: βανίλια, βενζοΐνη, χρυσό κεχριμπάρι

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 986
170986 | 
Χαρακτήρας: 
θαλάσσιο, συναρπαστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μαύρο πιπέρι, καρύδα, ροζ 
πιπέρι 
Καρδιάς: Ίρις, osmanthus, λιβάνι, 
olibanum 
Βάσης: σανταλόξυλο, βανίλια, φασόλια 
tonka, πατσουλί

PURE ROYAL 988
170988 | 
Χαρακτήρας: 
θαλάσσιο, συναρπαστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: θυμίαμα, πιπέρι, Fleur de sel 
Καρδιάς: ylang-ylang, sambac jasmine, 
ξηρό Ξύλο 
Βάσης: πατσουλί, βανίλια, θάλασσα, βρύα

CITRUS
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 981
170981 | 
Χαρακτήρας: 
γεμάτη ζωή, ζωντανή
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λεμόνι, petitgrain 
Καρδιάς: Neroli, αρκεύθου, λευκό 
λουλούδι 
Βάσης: πορτοκαλί δέντρο, λευκό δάσος, 
Μόσχος

ΜΕ ΝΟΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
ΑΛΑΤΙΟΥ

PURE ROYAL 982
170982 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκο σαν θαλασσινό αεράκι, 
αισθησιακό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, περγαμόντο, ylang-
ylang, λεμόνι, πορτοκάλι 
Καρδιάς: γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας, 
πορτοκάλι άνθος 
Βάσης: βενζοΐνη, βρύα, κέδρος, μόσχος

ΦΛΟΡΑΛ
αισθησιακό και ρομαντικό

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 983
170983 | 
Χαρακτήρας: 
χαρούμενη, ορεκτική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, ροζ μούρα, 
φραγκοστάφυλο, εξωτικά φρούτα, 
Καρδιάς: βιολετί, φρέζια, τριαντάφυλλο, 
κρίνο της κοιλάδας μιμόζα 
Βάσης: ροδάκινο, κεχριμπάρι, musks, 
μοντέρνο ξηρό ξύλο

PURE ROYAL 984
170984 | 
Χαρακτήρας: 
νόστιμο, γοητευτικό, χαρούμενο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, αχλάδι, 
θρυμματισμένα φύλλα 
Καρδιάς: άνθος αχλαδιού, διαφανές 
γιασεμί 
Βάσης: ambergris, πολύτιμα musks

PURE ROYAL 985
170985 | 
Χαρακτήρας: 
εκλεπτυσμένο, αισθησιακό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, ροζ pomelo, 
cranberry 
Καρδιάς: αγιόκλημα, γαρδένια, γιασεμί 
Βάσης: ξανθό δάσος, Μόσχος

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE ROYAL 989
170989 | 
Χαρακτήρας: 
εθιστικό, σαγηνευτικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: εσπεριδοειδή, φρέσκα, 
φρουτώδη 
Καρδιάς: floral, woody 
Βάσης: μαλακό κεχριμπάρι, musky
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ΦΛΟΡΑΛ
αισθησιακό και ρομαντικό 

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE ROYAL 908
170908 | 
Χαρακτήρας: 
κομψό, φρέσκο σαν Κήπος το πρωί
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, κόλιανδρο, 
δαμάσκηνο 
Καρδιάς: γιασεμί, τριαντάφυλλο, παιωνία, 
σουέτ 
Βάσης: πατσουλί, σπόροι ambrette, βρύα, 
κεχριμπάρι

PURE ROYAL 970
170970 | 
Χαρακτήρας: 
μεταξένια, κλασική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ylang-ylang, πράσινες νότες, 
τριαντάφυλλο, φρουτώδεις νότες 
Καρδιάς: ηλιοτρόπιο, άνθος ροδάκινου, 
φως ξύλο 
Βάσης: νότες βιολέτας, ξύλου και 
κεχριμπαριού, μόσχος

PURE ROYAL 971
170971 | 
Χαρακτήρας: 
εκλεπτυσμένο, αισθησιακό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: πιπέρι, κόλιανδρο, ραβέντι 
Καρδιάς: γαρδένια, tuberose, γιασεμί, 
γαρίφαλο, κρίνος της κοιλάδας  
Βάσης: ambergris, vetiver, δέρμα

PURE ROYAL 976
170976 | 
Χαρακτήρας:  
φρέσκο, εκφραστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: βερίκοκο, μανταρίνι, πορτοκάλι 
Καρδιάς: γιασεμί, νερολί, άνθος 
πορτοκαλιού 
Βάσης: μόσχος, πατσουλί, βανίλια

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛIΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 909
170909 | 
Χαρακτήρας:  
φρέσκο, με έντονο στοιχείο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, μανταρίνι, μέλι, 
ρούμι 
Καρδιάς: ορχιδέα, μανόλια, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο, άνθη πορτοκαλιάς, 
ηλιοτρόπιο 
Βάσης: σανταλόξυλο, εσπεριδοειδή, μύρο, 
Περού βάλσαμο, δέρμα, βανίλια

PURE ROYAL 915
170915 | 
Χαρακτήρας: 
ζουμερό, γλυκό, ευάερο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: Υάκινθος, γαρύφαλλο 
Καρδιάς: κρίνος της κοιλάδας, γιασεμί, 
άγριο τριαντάφυλλο 
Βάσης: λευκό κεχριμπάρι, μόσχος

PURE ROYAL 922
170922 | 
Χαρακτήρας: 
unobvious, βαθιά
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: πορτοκαλί λουλούδι, φυλλώδεις 
νότες, γαρύφαλλο 
Καρδιάς: ylang-ylang, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο 
Βάσης: κέδρος, μόσχος, κεχριμπάρι

PURE ROYAL 979
170979 | 
Χαρακτήρας:  
αισθησιακό, τολμηρό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: αμύγδαλο 
Καρδιάς: tuberose, τριαντάφυλλο, 
ambrette seed 
Βάσης: βανίλια, ίριδα, Μόσχος

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 918
170918 | 
Χαρακτήρας: 
bright, fresh
Αρωματικές νότες: 
Head: rhubarb, peach leaf 
Heart: violet, rose 
Base: light wood, musk

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE ROYAL 921
170921 | 
Χαρακτήρας: 
εκθαμβωτικό, ενεργοποιώντας
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, calamondin, 
πορτοκαλί 
Καρδιάς: Ιβίσκος, λουλούδι λωτού, 
πορτοκάλι λουλούδι, γιασεμί 
Βάσης: βανίλια, κιστός, ξύλο κέδρου, μέλι

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 929
170929 | 
Χαρακτήρας: 
ζεστό, χαρούμενο, δελεαστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: παιωνία, μήλο, φρουτώδεις 
νότες, εσπεριδοειδή Σημείωση 
Καρδιάς: Δαμασκός τριαντάφυλλο, 
dianthus, γιασεμί 
Βάσης: λευκό μόσχος, κεχριμπάρι, βρύα, 
δέρμα

ΜΕ ΝΟΤΑ GOURMAND

PURE ROYAL 934
170934 | 
Χαρακτήρας:  
λεπτό, εθιστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μέλι, πορτοκάλι, κεράσι 
Καρδιάς: γιασεμί, τριαντάφυλλο, 
πορτοκαλί δέντρο, κρίνος του η Κοιλάδα, 
γαρύφαλλο 
Βάσης: σανταλόξυλο, κυπαρίσσι, καρύδα, 
καραμέλα, κέδρο, δέρμα ροδάκινου, 
Μόσχος

PURE ROYAL 975
170975 | 
Χαρακτήρας:  
ερωτύλος, νόστιμο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, πορτοκάλι, 
γκρέιπφρουτ 
Καρδιάς: γιασεμί, φρέζια, κάρδαμο, 
μανόλια, σαφράν, ροζ πιπέρι, 
τριαντάφυλλο ουσία 
Βάσης: πατσουλί, φασόλι Τόνκα, βρύα 
δρυός, κέδρος, δέρμα ροδάκινου, 
κεχριμπάρι, μόσχος, σακχάρου

PURE ROYAL 
Άρωμα
50 ml | Άρωμα: 20%
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CITRUS
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE ROYAL 902
170902 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκο, φωτεινό, ενεργοποιώντας
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, περγαμόντο, λεμόνι 
Καρδιάς: petitgrain, άνθος πορτοκαλιού, 
πιπέρι 
Βάσης: κέδρος, μόσχος, βρύα

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 903
170903 | 
Χαρακτήρας: 
ενεργοποίηση, θετική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, περγαμόντο, λεμόνι, 
petitgrain, δεντρολίβανο 
Καρδιάς: νερολί, άνθος πορτοκαλιού, 
γιασεμί 
Βάσης: κέδρος, μόσχος, ροδάκινο

ΜΕ ΝΟΤΑ ΑΣΒΕΣΤΗ

PURE ROYAL 911
170911 | 
Χαρακτήρας: 
θετική, μαγευτική με έναν υπαινιγμό 
ασβέστη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γκρέιπφρουτ, περγαμόντο, 
ασβέστη, βασιλικό, λεμόνι 
Καρδιάς: θυμάρι, λιλά, γιασεμί, ίριδα 
Βάσης: βέτιβερ, πατσουλί, κέδρος, 
labdanum, Μόσχος

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Χαρακτήρας:  
αναζωογονητικό, αφρώδες, γλυκό
Αρωματικές νότες:  
Κεφαλής: περγαμόντο, πράσινες νότες, 
αλμυρές νότες 
Καρδιάς: φασκόμηλο, φρουτώδεις νότες, 
φυτικές νότες 
Βάσης: ξύλινες νότες, κεχριμπάρι, μόσχος

ΜΕ ΝΟΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Χαρακτήρας: 
σοβαρή με λαμπερή προφορά
Αρωματικές νότες:  
Κεφαλής: πορτοκάλι, μανταρίνι, 
φασκόμηλο 
Καρδιάς: γιασεμί, πορτοκαλί λουλούδι 
Βάσης: μέλι, ηλιόλουστες νότες

ORIENTAL 
ισχυρο και αδαμαστο

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 904
170904 | 
Χαρακτήρας: 
επαναστατικό, τολμηρό, ζωηρό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κύμινο, κάρδαμο, κυκλάμινο 
Καρδιάς: θυμίαμα, ίριδα, γήινες νότες 
Βάσης: μόσχος, δέρμα, σανταλόξυλο

PURE ROYAL 905
170905 | 
Χαρακτήρας: 
εξισορρόπηση μεταξύ του ιερού και του 
βωμολοχίες
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: δαμάσκηνο, βατόμουρο, 
ραβέντι, 
ρόδι, γαρύφαλλο 
Καρδιάς: ροζ πιπέρι, γιασεμί, opoponax, 
πατσουλί, κρίνος 
Βάσης: ξύλο guaiac, ξύλο κέδρου, 
amberwood, θυμίαμα, βανίλια

PURE ROYAL 974
170974 | 
Χαρακτήρας:  
σοβαρή, ασυμβίβαστη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι 
Καρδιάς: γεράνι, τριαντάφυλλο 
Βάσης: ούτι, δέρμα, πατσουλί, μόσχος

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 906
170906 | 
Χαρακτήρας: 
παθιασμένος, αισθησιακός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, νεκταρίνι, τζίντζερ 
Καρδιάς: γιασεμί, γαρύφαλλο, κανέλα 
φύλλα, δεντρολίβανο, ηλιοτρόπιο 
Βάσης: βανίλια, tonka bean, cedarwood, 
καπνός, πατσουλί

ΜΕ ΝΟΤΑ GOURMAND

PURE ROYAL 923
170923 | 
Χαρακτήρας: 
γοητευτικό, ελκυστικό, αφοπλιστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: νότες εσπεριδοειδών, 
πικάντικες νότες, κανέλα, 
γαρύφαλλο, τζίντζερ, κάρδαμο, 
φρουτώδεις νότες 
Καρδιάς: ξύλινες νότες, φυτικές νότες 
Βάσης: κεχριμπάρι, μόσχος, σκόνη

PURE ROYAL 930
170930 | 
Χαρακτήρας: 
ορεκτικά, γλυκά και αλμυρά
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: έξω, γλυκές νότες, μέλι 
Καρδιάς: δαμασκηνό τριαντάφυλλο, 
γαρύφαλλο 
Βάσης: βρύα, κεχριμπάρι, πατσουλί

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE ROYAL 925
170925 | 
Χαρακτήρας: 
επιχειρήσεις, σύγχρονες
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γκρέιπφρουτ, φασκόμηλο, 
neroli 
Καρδιάς: μοσχοκάρυδο, κρίνο, πικάντικες 
νότες 
Βάσης: oakmoss, κεχριμπάρι, ξύλο 
κέδρου, λευκό μόσχος

PURE ROYAL 926
170926 | 
Χαρακτήρας: 
ώριμη, καθορισμένη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: σαφράν, θυμάρι, βατόμουρο 
Καρδιάς: γιασεμί, θυμίαμα, ξύλο κέδρου, 
βανίλια 
Βάσης: ξύλινες νότες, κεχριμπάρι, δέρμα, 
βρύα

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
FOUGERE

PURE ROYAL 927
170927 | 
Χαρακτήρας: 
ώριμη, ασυμβίβαστη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροζ μούρα, περγαμόντο, 
verbena, 
κύμινο 
Καρδιάς: πιπέρι, ίριδα, τριαντάφυλλο, 
μοσχοκάρυδο 
Βάσης: πατσουλί, βανίλια, κεχριμπάρι, 
ζώο 
Σημείωση

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ 

PURE ROYAL 913
170913 | 
Χαρακτήρας: 
ζεστό, γλυκό, φιλόξενο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροζ πιπέρι, περγαμόντο, 
πορτοκάλι, φιστίκι 
Καρδιάς: καρύδα, ylang-ylang, γιασεμί, 
Ρόδο 
Βάσης: ρητίνη βενζοΐνης, φασόλι tonka, 
βανίλια, κεχριμπάρι

PURE ROYAL 920
170920 | 
Χαρακτήρας: 
αδάμαστη, εκπληκτική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροζ πιπέρι, θυμίαμα, 
τριαντάφυλλο 
Καρδιάς: δέρμα, κόκκινα φρούτα, σαφράν 
Βάσης: ροδάκινο, ούτι, κεχριμπάρι

50 ml | Άρωμα: 20%

PURE ROYAL 
Άρωμα

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 972
170972 | 
Χαρακτήρας:  
εξωτικό, φιλόξενο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: βατόμουρο, passionfruit, 
ανανάς, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: άνθος ροδάκινου, κρίνος της 
κοιλάδας, Παιωνία 
Βάσης: βανίλια, παρασυρόμενο 
κεχριμπάρι, κέδρος, πατσουλί, μόσχος

CHYPRE 
αισθησιακό και δελεαστικό

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 901
170901 | 
Χαρακτήρας:  
κλασικό, ισορροπημένο, κομψό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, αψιθιά, αρκεύθου 
Καρδιάς: κάρδαμο, τζίντζερ, λεβάντα 
Βάσης: κέδρος, κεχριμπάρι, πατσουλί

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 912
170912 | 
Χαρακτήρας:  
αστικός, σύγχρονος, μαχητικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λεμόνι, πιπέρι, 
petitgrain 
Καρδιάς: νερολί, άνθος πορτοκαλιού, 
βασιλικός 
Βάσης: musk, vetiver

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 916
170916 | 
Χαρακτήρας: 
μυστηριώδης, ενδιαφέρουσα
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, βασιλικός, μέντα 
Καρδιάς: φρέζια, αχλάδι, τριαντάφυλλο 
Βάσης: μόσχος, πατσουλί, σανταλόξυλο
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WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 900
170900 | 
Χαρακτήρας: 
συναρπαστικό, μοναδικό, γοητευτικό 
κεράσι άρωμα
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μαύρο κεράσι, λικέρ 
κερασιού, πικρά αμύγδαλα 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, γιασεμί, 
βύσσινο 
Βάσης: φασόλι tonka, σανταλόξυλο, 
vetiver, κέδρος

PURE ROYAL 977
170977 | 
Χαρακτήρας: 
ενεργητικός, μαχητικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μήλο, δαμάσκηνο, ανανά, 
ασβέστη, λεμόνι, περγαμόντο, 
μανταρίνι 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, γιασεμί, 
κρίνο της κοιλάδας, ορχιδέα, ίριδα, 
γαρδένια 
Βάσης: φασόλι tonka, σανταλόξυλο, 
κέδρος, πατσουλί, λευκός μόσχος, 
αμπέρι

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE ROYAL 907
170907 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκο, αόριστο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κίτρινο μανταρίνι, λεμόνι, 
ανανάς, περγαμόντο, wallflower, 
κάρδαμο, ροζ πιπέρι 
Καρδιάς: γιασεμί, κρίνο της 
κοιλάδας, 
μαύρο πιπέρι, ίριδα, οζονικές νότες 
Βάσης: ξηρό ξύλο, λευκό μόσχος, 
ζεστό σημειώσεις, κονιοποιημένες 
σημειώσεις, vetiver, κέδρος

ΜΕ ΝΟΤΑ 
GOURMAND

PURE ROYAL 910
170910 | 
Χαρακτήρας: 
ξηρό, αρωματισμένο με έναν 
υπαινιγμό γλυκύτητα
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γιασεμί, σαφράν 
Καρδιάς: έλατο βάλσαμο, κέδρο 
Βάσης: ξύλο Κασμίρ, ambergris, 
βρύα, καστανή ζάχαρη

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 924
170924 | 
Χαρακτήρας: 
περιστασιακός, διαφανής, Φιλικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, νερολί, 
σαφράν, κάρδαμο, μοσχοκάρυδο 
Καρδιάς: Δαμασκός τριαντάφυλλο, 
γιασεμί, πορτοκαλί λουλούδι, 
φυτικές νότες, κέδρος ξύλο 
Βάσης: κεχριμπάρι, γλυκό ξύλο, 
σανταλόξυλο, βανίλια, γάλα

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
FOUGERE

PURE ROYAL 931
170931 | 
Χαρακτήρας: 
αρχέγονη, αδάμαστη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροζ μούρα, λευκό 
δάσος, 
τριαντάφυλλο 
Καρδιάς: ίριδα, σαφράν, δέρμα, 
κεχριμπάρι ξύλο 
Βάσης: βανίλια, λευκή βρύα, ξηρή 
ξύλο, Μόσχος

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛIΤΙΚΗ 
ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 932
170932 | 
Χαρακτήρας: 
χαλαρωτικό, γοητευτικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: βανίλια, κουμαρίνη, 
κεχριμπάρι ξύλο, Μόσχος 
Καρδιάς: mugwort, μέντα, ελαφρύ 
ξύλο 
Βάσης: κάρδαμο, λεβάντα, φρέσκο 
λουλούδια

FOUGERE
σαγηνευτικο και κλασικο

WITH A LAVENDER 
NOTE

PURE ROYAL 919
170919 | 
Χαρακτήρας: 
αξιοπρεπής, εκφραστική, φωτεινή
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ασβέστη, βασιλικός, 
λεμόνι 
Καρδιάς: γιασεμί, λεβάντα, λευκό 
τσάι 
Βάσης: oakmoss, vetiver, musk, 
αμπέρι

PURE ROYAL 933
170933 | 
Χαρακτήρας:  
εκπληκτικό, υπερβολικό
Αρωματικές νότες:  
Κεφαλής: κόλιανδρο, 
γκρέιπφρουτ, λεμόνι, αψέντι, 
μούρο αρκεύθου 
Καρδιάς: Κασμίρ, λεβάντα, 
γιασεμί, φασκόμηλο 
Βάσης: σανταλόξυλο, βρύα, ξηρό 
ξύλο, Μόσχος, αρκεύθου της 
Βιρτζίνιας

FOUGERE
σαγηνευτικο και κλασικο

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE ROYAL 973
170973 | 
Χαρακτήρας:  
φυτικά, καθορισμένα
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: καραμέλα, καπνός, κόκκινα μούρα, 
πορτοκάλι 
Καρδιάς: tuberose, κρίνος, ορχιδέα 
Βάσης: βανίλια, πατσουλί

ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 928
170928 | 
Χαρακτήρας: 
εκπληκτική με το άρωμα του βατόμουρου 
Μπους
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: βατόμουρο, φραγκοστάφυλο, 
ροδάκινο, λεμόνι, πράσινες νότες 
Καρδιάς: κυκλάμινο, λευκά λουλούδια, 
γλυκές νότες 
Βάσης: σανταλόξυλο, κεχριμπάρι, βρύα

50 ml | Άρωμα: 20%

PURE ROYAL 
Άρωμα
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ΦΛΟΡΑΛ
αισθησιακό και ρομαντικό

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ 

PURE ROYAL 841
170841 | 
Χαρακτήρας: 
ισορροπημένος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λίτσι, φύλλα 
αχλαδιού 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, μανόλια, 
Βιολέτα 
Βάσης: δαμάσκηνο, Μόσχος

PURE ROYAL 845
170845 | 
Χαρακτήρας: 
φως, εκθαμβωτικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροδάκινο, περγαμόντο, 
ραβέντι, ρητίνη elemi, 
αχλάδι, ανανάς, Osmanthus, 
φραγκοστάφυλο, λεμόνι, σύκο, 
γλυκό πορτοκάλι 
Καρδιάς: violet, ylang-ylang, iris, 
μανόλια, τριαντάφυλλο, κρίνος της 
κοιλάδας, οζονικές νότες, γιασεμί, 
φασκόμηλο, μαύρο τσάι, πορτοκαλί 
άνθος, γεράνι, Αμερικανός 
Νομισματοκοπείο 
Βάσης: σανταλόξυλο, λευκό μόσχος, 
cedarwood, ρητίνη benzoin, vetiver, 
cashmeran, πατσουλί, κυπριόλη, 
σημειώσεις gourmand

PURE ROYAL 847
170847 | 
Χαρακτήρας: 
φιλικός, γαλήνιος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, ylang-ylang, 
αχλάδι, κόκκινα φρούτα 
Καρδιάς: γιασεμί sambac, βερίκοκο, 
κέδρος, άνθος πορτοκαλιού 
Βάσης: βανίλια, tuberose, κεχριμπάρι, 
μόσχος

ΜΕ ΝΟΤΑ GOURMAND

PURE ROYAL 842
170842 | 
Χαρακτήρας: 
ορεκτικός, ζεστός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροδάκινο, περγαμόντο, 
ραβέντι, τζίντζερ, αχλάδι, ανανά, 
φραγκοστάφυλο, καρύδα, μήλο, 
μανταρίνι 
Καρδιάς: γιασεμί, φρέζια, 
τριαντάφυλλο, κρίνος του 
κοιλάδα, γαρδένια, πράσινες νότες, 
πορτοκάλι άνθος 
Βάσης: βανίλια, κέδρος, φασόλι tonka, 
ambergris, σανταλόξυλο, μόσχος

PURE ROYAL 846
170846 | 
Χαρακτήρας: 
γοητευτικός αλλά νευρικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, αχλάδι, κόκκινα 
φρούτα 
Καρδιάς: γιασεμί, άνθος πορτοκαλιού, 
λευκό πιπεριά 
Βάσης: καραμέλα, γαλακτώδεις νότες, 
κεχριμπάρι, μόσχος

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE ROYAL 848
170848 | 
Χαρακτήρας: 
κομψός, μοντέρνος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, περγαμόντο, 
αχλάδι 
Καρδιάς: γιασεμί, τριαντάφυλλο, 
γεράνι 
Βάσης: πατσουλί, σανταλόξυλο, 
μόσχος

WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE ROYAL 843
170843 | 
Χαρακτήρας: 
φωτεινός, κομψός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, λεμόνι, 
λεβάντα 
Καρδιάς: γιασεμί, αχλάδι, άνθος 
πορτοκαλιού 
Βάσης: βανίλια, ξυλώδεις νότες, 
κεχριμπάρι, μόσχος

CITRUS
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 844
170844 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκος, γαλήνιος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: mandarin, Marine notes, 
λεμόνι, πράσινο μήλο, τροπικά 
φρούτα 
Καρδιάς: γιασεμί, Βιολέτα, 
ylang-ylang, κρίνος της κοιλάδας, 
φραγκοστάφυλο, Υάκινθος, γεράνι 
Βάσης: πατσουλί, ρητίνη βενζοΐνης, 
καρύδα, δέρμα ροδάκινου, Μόσχος

PURE ROYAL Άρωμα 
50 ml | Άρωμα: 20%

PURE ROYAL 313 
Άρωμα

WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

Χαρακτήρας:

 ▪ chic, συναρπαστικό

Αρωματικές νότες:

 ▪ Κεφαλής: λεμόνι, βατόμουρο

 ▪ Καρδιάς: άνθος πορτοκαλιού, 
γιασεμί

 ▪ Βάσης: πατσουλί, λευκό μέλι

50 ml | Άρωμα: 20% 
130313.02 | 

Το εμβληματικό άρωμα με κομψή εμφάνιση είναι μια τέλεια ιδέα δώρου για ένα 
ειδικό άτομο. Η κλασική εμφάνιση του μπουκαλιού αρώματος με vintage αντλία 
είναι μια πραγματική απόλαυση για τους γνώστες των αρωμάτων. Ανακαλύψτε 
ξανά τον συναρπαστικό συνδυασμό από λεμόνι, γλυκό βατόμουρο και μέλι με 
το μεθυστικό άρωμα του πορτοκαλιού άνθος, γιασεμί και πατσουλί.

Αυτά είναι αρώματα από τη γραμμή Pure Royal, τα οποία έχουν μία ειδική, 
εξαιρετικά κομψή συσκευασία για ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση για εσάς 
και τους αγαπημένους σας.

SPECIAL EDITION
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ΦΛΟΡΑΛ
αισθησιακό και ρομαντικό

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 281
170281 | 
Χαρακτήρας: 
ζωντανός, ζεστός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: γιασεμί, τριαντάφυλλο 
Βάσης: μόσχος, φράουλα

PURE ROYAL 322
170322 | 
Χαρακτήρας: 
γαλήνιος, αισθησιακός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κυδώνι, γκρέιπφρουτ 
Καρδιάς: γιασεμί, Υάκινθος 
Βάσης: λευκός μόσχος, κέδρος

PURE ROYAL 708
170708 | 
Χαρακτήρας: 
αρμονικός, ζουμερός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λίτσι, ροδάκινο 
Καρδιάς: γιασεμί, παιωνία, άνθος 
πορτοκαλιού 
Βάσης: ξύλινες νότες, βρύα, μόσχος

PURE ROYAL 711
170711 | 
Χαρακτήρας: 
ώριμος, ισορροπημένος, φιλικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μήλο, μανταρίνι, γαρίφαλο, 
πορτοκάλι 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, γιασεμί, άνθος 
πορτοκαλιού 
Βάσης: πατσουλί, βανίλια, μόσχος, 
σανταλόξυλο

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Χαρακτήρας: 
θηλυκός, χαρούμενος, ηλιόλουστος, 
γεμάτος θετική ενέργεια
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, γκρέιπφρουτ, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: γιασεμί, tuberose, ylang-ylang 
Βάσης: τριαντάφυλλο, σανταλόξυλο, 
μόσχος

PURE ROYAL 
Άρωμα

PURE ROYAL 806
170806 | 
Χαρακτήρας: 
τολμηρός, χαρούμενος, θετικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, γιασεμί, νότες νερού 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, tuberose, ylang-
ylang 
Βάσης: μόσχος, σανταλόξυλο, κέδρος

PURE ROYAL 807
170807 | 
Χαρακτήρας: 
ρομαντικός, ελαφρύς, φρέσκος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, neroli, petitgrain 
Καρδιάς: άγριο ροδάκινο, κρίνο της 
κοιλάδας, γιασεμί 
Βάσης: κέδρος, μόσχος

PURE ROYAL 817
170817 | 
Χαρακτήρας: 
χαρούμενος, λεπτός, γεμάτος 
λαμπρότητα
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: βατόμουρο, λεμόνι 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, νερολί 
Βάσης: μόσχος, βανίλια, πατσουλί

PURE ROYAL 818
170818 | 
Χαρακτήρας: 
χαρούμενος, φρέσκος, δελεαστικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κόκκινα μούρα, μανταρίνι, 
λεμόνι, αχλάδι 
Καρδιάς: γαρδένια, γιασεμί, κρίνο της 
κοιλάδας, νερολί 
Βάσης: βανίλια, πατσουλί, μόσχος, 
βενζοΐνη ρητίνη

PURE ROYAL 827
170827 | 
Χαρακτήρας: 
χαρούμενος, γεμάτος ενέργεια, 
ηλιόλουστος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροδάκινο, λεμόνι, άνθος μήλου, 
ζουμερό αχλάδι, ιώδη φύλλα 
Καρδιάς: γιασεμί, φρέζια, ιβίσκος, 
πράσινο αφήνει 
Βάσης: μόσχος, κέδρος, σανταλόξυλο

PURE ROYAL 833
170833 | 
Χαρακτήρας: 
σκόνη, υπέροχη, θηλυκή
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροδάκινο, πορτοκάλι, 
αγιόκλημα 
Καρδιάς: tuberose, γιασεμί, ίριδα 
Βάσης: σανταλόξυλο, κέδρος, βανίλια, 
μόσχος

PURE ROYAL 835
170835 | 
Χαρακτήρας: 
γλυκό, αλλά νευρικός, νευρικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μήλο, αχλάδι, περγαμόντο, 
λεμόνι, ροδάκινο 
Καρδιάς: κρίνος της κοιλάδας, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο, ίριδα 
Βάσης: κέδρος, πατσουλί, βανίλια, 
ambergris, Μόσχος

PURE ROYAL 836
170836 | 
Χαρακτήρας: 
σαφής, ευχάριστος, αισιόδοξος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: αχλάδι, μήλο, περγαμόντο, 
κρίνος του κοιλάδα, βατόμουρο 
Καρδιάς: παιωνία, τριαντάφυλλο, 
μανόλια, φρέζια 
Βάσης: σανταλόξυλο, μόσχος, πατσουλί, 
κεχριμπάρι

ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΛΔΕΰΔΗΣ

PURE ROYAL 826
170826 | 
Χαρακτήρας: 
κλασικό, φρέσκο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: αλδεΰδη, περγαμόντο, Βιολέτα 
Καρδιάς: κρίνος της κοιλάδας, γιασεμί, 
ylang ylang 
Βάσης: τριφύλλι, ίριδα, Μόσχος

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛIΤΙΚΗ 
ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 146
170146 | 
Χαρακτήρας: 
διαποτισμένη με γλυκύτητα, 
μυστηριώδης
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: φρέζια, μήλο, 
Τζαμαϊκανός πιπεριά 
Καρδιάς: βιολετί, ιβίσκος, 
τριαντάφυλλο, λιλά 
Βάσης: labdanum, σανταλόξυλο, 
κέδρος, σουέτ

PURE ROYAL 147
170147 | 
Χαρακτήρας: 
καλαίσθητο, δελεαστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: λίτσι, μανταρίνι, ροδάκινο 
Καρδιάς: δαμάσκηνο, κρίνος της 
κοιλάδας, κρίνος 
Βάσης: βανίλια, ambergris, Μόσχος, 
σουέτ

PURE ROYAL 317
170317 | 
Χαρακτήρας: 
σαγηνευτική, αισθησιακή
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κόκκινα μούρα, ροζ πιπέρι 
Καρδιάς: βατόμουρο, ροδάκινο, 
βιολετί, λιλά 
Βάσης: πατσουλί, ambergris

PURE ROYAL 352
170352 | 
Χαρακτήρας: 
βελούδινη, συναρπαστική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: άνθος πορτοκαλιού 
Καρδιάς: γιασεμί 
Βάσης: πατσουλί, μέλι

PURE ROYAL 355
170355 | 
Χαρακτήρας: 
αισθησιακό, σαγηνευτικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: σημειώσεις 
εσπεριδοειδών 
Καρδιάς: τσάι γιασεμιού, κρίνος 
Βάσης: σανταλόξυλο, κέδρος, 

50 ml | Άρωμα: 20%
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PURE ROYAL 777
170777 | 
Χαρακτήρας: 
κομψό, τονισμένο, vintage
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, ροδάκινο, 
δαμάσκηνο, φραγκοστάφυλο, κρίνο, 
αχλάδι 
Καρδιάς: μιμόζα, τριαντάφυλλο, γιασεμί, 
ηλιοτρόπιο, κρίνος της κοιλάδας, καρύδα 
Βάσης: βανίλια, σανταλόξυλο, φασόλι 
tonka, Μόσχος, καραμέλα

CITRUS 
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ

PURE ROYAL 801
170801 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκο, Ρομαντικό, Αισθησιακό, γεμάτο 
γοητεία
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κοκτέιλ εσπεριδοειδών, ροζ 
μούρα, αχλάδι, πράσινες νότες 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, μανόλια, 
νυχτερινή ανθοφορία γιασεμί 
Βάσης: πατσουλί, βανίλια, tonka bean, 
σανταλόξυλο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

PURE ROYAL 712
170712 | 
Χαρακτήρας: 
ενεργητικός, φωτεινός, Νότιος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λεμόνι, κόκκινα 
μούρα, κλημεντίνη, άνθος μήλου 
Καρδιάς: κάρδαμο, γιασεμί 
Βάσης: σανταλόξυλο, κέδρος, μόσχος

PURE ROYAL 828
170828 | 
Χαρακτήρας: 
απολαυστικό, γεμάτο γλυκύτητα
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: λεμόνι, βατόμουρο, αμύγδαλο, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, άνθος 
πορτοκαλιού, γιασεμί 
Βάσης: βανίλια, πατσουλί, ambergris, 
Μόσχος

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 709
170709 | 
Χαρακτήρας: 
αναζωογονητικό, διαφανές, ανεξάρτητο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λεμόνι, νερολί, 
κατιφέ 
Καρδιάς: βιολετί, γιασεμί, κυκλάμινο 
Βάσης: μαύρο κεχριμπάρι, μόσχος, 
vetiver, 
κέδρος

PURE ROYAL 714
170714 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκο, γαλήνιο, διαφανές
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, ασβέστη, άνθος 
μήλου, ζουμερό αχλάδι 
Καρδιάς: γιασεμί, τριαντάφυλλο, μαύρο 
πιπέρι Βάσης: μόσχος, σανταλόξυλο, 
ηλιοτρόπιο

ORIENTAL
ισχυρο και αδαμαστο

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 171
170171 | 
Χαρακτήρας: 
εκφραστική, έντονη, μαγευτική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ανανάς, νεκταρίνι, ζουμερό 
αχλάδι 
Καρδιάς: ροζ παιωνία, φρέζια, φραγκιπάνι 
Βάσης: μόσχος, σανταλόξυλο, πατσουλί, 
Τόνκα φασόλια, βανίλια

PURE ROYAL 809
170809 | 
Χαρακτήρας: 
εκλεπτυσμένο και καλαίσθητο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, τζίντζερ, νότες 
νερού 
Καρδιάς: θυμίαμα, τριαντάφυλλο, 
πατσουλί 
Βάσης: μόσχος, βανίλια, vetiver

PURE ROYAL 820
170820 | 
Χαρακτήρας: 
αισθησιακό, προκλητικό, μαγνητικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: άνθος πορτοκαλιού, ροδάκινο 
Καρδιάς: ylang-ylang, rose 
Βάσης: σανταλόξυλο, ambergris, βανίλια, 
μόσχος

PURE ROYAL 834
170834 | 
Χαρακτήρας: 
ζεστό, κρεμώδες, περιβάλλει
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, κρίνο της 
κοιλάδας 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, καρύδα, κρίνος 
Βάσης: ρητίνη βενζοΐνης, κεχριμπάρι, 
ξύλο, βανίλια, σανταλόξυλο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 286
170286 | 
Χαρακτήρας: 
σέξι, εκλεπτυσμένο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, πατσουλί 
Βάσης: ambergris, πορτοκαλί

κρίνο της κοιλάδας, ροδάκινο, βερίκοκο 
Βάσης: μόσχος, κεχριμπάρι, πατσουλί, 
oakmoss

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 365
170365 | 
Χαρακτήρας: 
κλασικό με μια νότα Μπαρόκ 
μεγαλοπρέπειας
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γκρέιπφρουτ, περγαμόντο 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, νάρκισσος, 
γιασεμί, γεράνι, πατσουλί 
Βάσης: σανταλόξυλο, βανίλια, λευκό 
μόσχο, φασόλια tonka

PURE ROYAL 710
170710 | 
Χαρακτήρας: 
δελεαστικό, μη συμμορφούμενο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: jasmine, osmanthus, rose 
Καρδιάς: tuberose, νάρκισσος 
Βάσης: κεχριμπάρι, κέδρος

PURE ROYAL 713
170713 | 
Χαρακτήρας: 
ρόδινο, καθορισμένο, κομψό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: σαφράν 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, γιασεμί, παιωνία 
Βάσης: ξύλινες νότες, Μόσχος, ambergris

PURE ROYAL 715
170715 | 
Χαρακτήρας: 
διαφοροποιημένος, κομψός, κλασικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κίτρινο μανταρίνι, πράσινο 
αχλάδι, ροζ πιπέρι, φραγκοστάφυλο, 
ροδάκινο, μήλο 
Καρδιάς: γιασεμί sambac, πορτοκαλί 
δέντρο, κρίνος του η Κοιλάδα, 
τριαντάφυλλο, κατιφέ 
Βάσης: πατσουλί, λευκός μόσχος, κέδρος, 
ξηρό ξύλο, βανίλια, Κασμίρ

Άρωμα 
PURE ROYAL

βανίλια

ΦΛΟΡΑΛ
αισθησιακό και ρομαντικό 

WITH A WATER NOTE

PURE ROYAL 141
170141 | 
Χαρακτήρας: 
κρυστάλλινο, ρομαντικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: yuzu, ρόδι, χορδή πάγου 
Καρδιάς: λωτός, μανόλια, παιωνία 
Βάσης: ambergris, Μόσχος, μαόνι

PURE ROYAL 707
170707 | 
Χαρακτήρας: 
γεμάτη ενέργεια, προκαλώντας τη μνήμη 
του καλοκαίρι
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λεμόνι, πορτοκάλι, 
μανταρίνι, φυλλώδεις σημειώσεις 
Καρδιάς: κρίνος της κοιλάδας, γιασεμί, 
νερό Σημείωση 
Βάσης: πατσουλί, ροδάκινο, ambergris

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE ROYAL 298
170298 | 
Χαρακτήρας:  
γεμάτο ενέργεια, φρέσκο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: εσπεριδοειδή, παιωνία 
Καρδιάς: rose, Osmanthus 
Βάσης: πατσουλί, σανταλόξυλο

PURE ROYAL 810
170810 | 
Χαρακτήρας: 
λεπτή, λεπτή, θηλυκή, γαλήνια
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, μανταρίνι, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: ροζ παιωνία, τριαντάφυλλο, 

50 ml | Άρωμα: 20%
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PURE ROYAL 804
170804 | 
Χαρακτήρας: 
τολμηρό, μοντέρνο, γεμάτο γοητεία
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, 
φραγκοστάφυλο, 
φύλλα μπαμπού 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, παιωνία, 
πορτοκαλί άνθος 
Βάσης: πατσουλί, πραλίνα, Μόσχος

PURE ROYAL 811
170811 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκα, επιπόλαια, άνετα
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, αχλάδι, 
βατόμουρο 
Καρδιάς: γιασεμί, άνθος 
πορτοκαλιού, τριαντάφυλλο 
Βάσης: κεχριμπάρι, πατσουλί, 
μόσχος

PURE ROYAL 829
170829 | 
Χαρακτήρας: 
κομψή, προσθέτει αυτοπεποίθηση
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, λεμόνι, 
νεκταρίνι 
Καρδιάς: πιπέρι, φρέζια, παιωνία 
Βάσης: καραμέλα, μόσχος, βανίλια, 
σανταλόξυλο

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 802
170802 | 
Χαρακτήρας: 
προκλητικό, αισθησιακό, εξαιρετικό 
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γκρέιπφρουτ, ροζ πιπέρι, 
χορδή θαλασσινού νερού 
Καρδιάς: γεράνι, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο 
Βάσης: πατσουλί, μόσχος, βανίλια

PURE ROYAL 803
170803 | 
Χαρακτήρας: 
αισθησιακό, σαγηνευτικό, 
σκανδαλώδες
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: πορτοκάλι, μέλι, άγριο 
ροδάκινο 
Καρδιάς: γαρδένια, άνθη 

WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ 
ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 358
170358 | 
Χαρακτήρας: 
εξαιρετικά θηλυκό, ευχάριστο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: γιασεμί, κρίνο της 
κοιλάδας 
Βάσης: κέδρος, σανταλόξυλο, 
tonka bean, βανίλια

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 825
170825 | 
Χαρακτήρας: 
κομψό, όχι προφανές
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λεβάντα, 
αρτεμισία 
Καρδιάς: έλατο βάλσαμο, γιασεμί, 
κέδρος 
Βάσης: oakmoss, musk, vanilla

CHYPRE
αισθησιακό και δελεαστικό

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ 
ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 362
170362 | 
Χαρακτήρας: 
συντριπτική, σαγηνευτική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: φύλλο 
φραγκοστάφυλου 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, φρέζια 
Βάσης: πατσουλί, βανίλια, 
αμβροξάνη, ξύλινες νότες

ORIENTAL
ισχυρο και αδαμαστο 

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 142
170142 | 
Χαρακτήρας: 
προκλητικό, εθιστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: βατόμουρο, φύλλα 
μανταρινιού 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, tuberose, 
πορτοκαλί άνθος 
Βάσης: σανταλόξυλο, φασόλι tonka, 
βανίλια

PURE ROYAL 162
170162 | 
Χαρακτήρας: 
κλασική, ελαφρώς γλυκιά
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: floral μέλι 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, βανίλια 
Βάσης: μόσχος, πατσουλί

PURE ROYAL 359
170359 | 
Χαρακτήρας: 
μαγνητική, έντονη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γιασεμί, ηλιοτρόπιο 
Καρδιάς: ρίζα ίριδας, ξύλο Κασμίρ 
Βάσης: ambergris, βανίλια

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 366
170366 | 
Χαρακτήρας: 
επαναστατικός, αστικός, σέξι, 
νευρικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ροζ πιπέρι, άνθος 
πορτοκαλιού, αχλάδι 
Καρδιάς: Καφές, γιασεμί 
Βάσης: βανίλια, πατσουλί, κέδρος

πορτοκαλιάς, ίριδα 
Βάσης: πατσουλί, βανίλια, κεχριμπάρι

PURE ROYAL 819
170819 | 
Χαρακτήρας: 
εκλεπτυσμένο, μοντέρνο, κομψό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κόκκινη πιπεριά, περγαμόντο, 
δαμάσκηνο άνθος 
Καρδιάς: τουρκικό τριαντάφυλλο, άγριο 
γιασεμί, πατσουλί 
Βάσης: δέρμα, ambergris, oakmoss, 
σανταλόξυλο, φασόλι tonka, βανίλια

PURE ROYAL 
Άρωμα
50 ml | Άρωμα: 20%
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CHYPRE 
αισθησιακό και δελεαστικό

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Χαρακτήρας: 
χαλαρωτικό, πικάντικο
Αρωματικές νότες: 
Επικεφαλής: μανταρίνι της Σικελίας 
Καρδιάς: δεντρολίβανο, τριανταφυλλιά, 
Σιτσουάν πιπεριά 
Βάσης: θυμίαμα, oakmoss

ORIENTAL
ισχυρο και αδαμαστο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Χαρακτήρας: 
συγκινητικό, διαχρονικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γιασεμί, λεμόνι, μέντα, 
περγαμόντο 
Καρδιάς: αψιθιά, λεβάντα, καφές 
Βάσης: μόσχος, σανταλόξυλο, φασόλι 
tonka, πατσουλί, βανίλια, κεχριμπάρι, 
βρύα

PURE ROYAL 830
170830 | 
Χαρακτήρας: 
ισχυρή, για αυτοπεποίθηση άνδρες
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: πράσινο μήλο, μανταρίνι 
Καρδιάς: άνθος πορτοκαλιού, λεβάντα, 
καρότο σπόροι, συμφωνία ρούμι, 
μοσχοκάρυδο 
Βάσης: δέρμα, βανίλια, tonka bean, 
κέδρος

PURE ROYAL 
Άρωμα

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 199
170199 | 
Χαρακτήρας: 
πλούσιο, πολυδιάστατο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ιταλικό μανταρίνι, μέντα 
Καρδιάς: κανέλα, τουρκικό τριαντάφυλλο, 
κάρδαμο 
Βάσης: δερμάτινες νότες

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Χαρακτήρας: 
τολμηρή, αισθησιακή, μαγνητική, 
ζωντανή
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: τζίντζερ, θυμάρι, περγαμόντο, 
γκρέιπφρουτ, ρητίνη, λεμόνι 
Καρδιάς: λικέρ, μήλο, κανέλα, πιπέρι, 
βανίλια, λεβάντα, γεράνι 
Βάσης: ζάχαρη, vetiver, μύρο, olibanum, 
κεχριμπάρι, μόσχος, oakmoss, δέρμα

PURE ROYAL 832
170832 | 
Χαρακτήρας: 
χωρίς συμβιβασμούς, αμβλύ
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μαύρο πιπέρι, λεβάντα 
Καρδιάς: ίριδα, γαρίφαλο, κανέλα 
Βάσης: μαύρη βανίλια, πατσουλί

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 301
170301 | 
Χαρακτήρας: 
ενεργητικός, ισχυρός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, λεμόνι 
Καρδιάς: κέδρος, κόλιανδρος 
Βάσης: ambergris, labdanum

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Χαρακτήρας: 
σαγηνευτική, αισθησιακή
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: φύλλα σημύδας 
Καρδιάς: κάρδαμο, αφρικανική βιολετί 
Βάσης: ξυλώδεις νότες, Μόσχος

PURE ROYAL 335
170335 | 
Χαρακτήρας: 
διακριτός, σύγχρονος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: τριανταφυλλιά, κάρδαμο, 
πιπέρι 
Καρδιάς: vetiver, oud 
Βάσης: βανίλια, ambergris

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Χαρακτήρας: 
ισχυρό, μοντέρνο, εκλεπτυσμένο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, μαύρο πιπέρι, 
μοσχοκάρυδο 
Καρδιάς: λάδι monoi, θυμάρι, λεβάντα 
Βάσης: κέδρος, πατσουλί, μόσχος

PURE ROYAL 821
170821 | 
Χαρακτήρας: 
ενεργοποίηση, χαρισματικός, 
σαγηνευτικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γκρέιπφρουτ, δαμάσκηνο, 
driftwood 
Καρδιάς: φουντούκι, Κέδρος, λευκό μέλι 
Βάσης: πατσουλί, βρύα, ξερό ξύλο

PURE ROYAL 822
170822 | 
Χαρακτήρας: 
τολμηρή, πολυδιάστατη, εθιστική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, θυμίαμα, πιπέρι 
Καρδιάς: νότες νερού, λεβάντα, 
δαμάσκηνο 
Βάσης: κέδρος, σανταλόξυλο, vetiver, 
κεχριμπάρι

PURE ROYAL 837
170837 | 
Χαρακτήρας: 
θρασύς, έκτακτος, εκπληκτικός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, μαύρο πιπέρι, 
λευκό 
πιπεριά 
Καρδιάς: κέδρος, φασκόμηλο 
Βάσης: tonka bean, amberwood, κακάο

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
AMBERGRIS

PURE ROYAL 823
170823 | 
Χαρακτήρας: 
παρακμιακό, πολυτελές, αμφιλεγόμενο
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: άγρια λεβάντα, φασκόμηλο 
clary 
Καρδιάς: άνθος βανίλιας, ίριδα, αμύγδαλο 
Βάσης: μόσχος Κασμίρ, φασόλι tonka, 
δέρμα, αμπέρι

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
GOURMAND

PURE ROYAL 839
170839 | 
Χαρακτήρας: 
αισθησιακό, ισχυρό, γεμάτο αγάπη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κάρδαμο, ροζ πιπέρι, μέντα, 
φασκόμηλο 
Καρδιάς: βιολετί, φύλλα, άνθη 
πορτοκαλιάς, λεβάντα, ανανάς 
Βάσης: βανίλια, κέδρος, κεχριμπάρι, 
guaiac 
ξύλο

50 ml | Άρωμα: 20%
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PURE ROYAL 
Άρωμα

FOUGERE 
σαγηνευτικο και κλασικο

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΦΤΕΡΗ

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Χαρακτήρας: 
φως, γεμάτο ενέργεια
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: πράσινο μήλο, μέντα, μανταρίνι 
Καρδιάς: τζίντζερ, φασκόμηλο, φτέρη 
Βάσης: oakmoss, musk, sandalwood

ΜΕ ΝΟΤΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

PURE ROYAL 300
170300 | 
Χαρακτήρας: 
φως, δυναμική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, λεμόνι, 
γκρέιπφρουτ 
Καρδιάς: τζίντζερ, λεβάντα 
Βάσης: Atlas cedarwood

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Χαρακτήρας: 
έντονη, μαγνητική, δυναμική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: τζίντζερ, κάρδαμο, γλυκάνισο, 
μήλο 
Καρδιάς: κανέλα, λεβάντα, αψέντι, 
δαμάσκηνο, βιολετί 
Βάσης: κέδρος, ξηρό ξύλο, κεχριμπάρι, 
βανίλια, φασόλια tonka, Μόσχος

PURE ROYAL 831
170831 | 
Χαρακτήρας: 
διαφανής, φρέσκος, ήπιος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, μανταρίνι, 
πράσινες νότες 
Καρδιάς: λεβάντα, ραβέντι, άνθος μήλου 
Βάσης: σανταλόξυλο, oakmoss, 
cedarwood, μόσχος

WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΕΣ

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Χαρακτήρας: 
ευγενής, κλασική
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: κόλιανδρος, βασιλικός 
Καρδιάς: κάρδαμο 
Βάσης: κέδρος, ambergris, καπνός

PURE ROYAL 824
170824 | 
Χαρακτήρας: 
φρέσκος, ελεύθερος, διαφανής
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: ασβέστη, πράσινο μανταρίνι 
Καρδιάς: γκρέιπφρουτ άνθος, 
ζαχαρωμένα τζίντζερ, κίτρινο μανταρίνι 
Βάσης: vetiver, white musk, amberwood

ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΠΑΤΣΟΥΛΙ

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Χαρακτήρας: 
ήπια, έκπληξη
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: φύλλα ντομάτας, λουλούδια 
νερού, φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: μαύρο πιπέρι, τριαντάφυλλο 
Βάσης: πατσουλί

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Χαρακτήρας: 
επιδεικτικό, εκφραστικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο 
Καρδιάς: μαύρο πιπέρι, καπνός 
Βάσης: πατσουλί, κυπαρίσσι

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Χαρακτήρας: 
Αδάμαστος, ισχυρός
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γκρέιπφρουτ, ροζ πιπέρι 
Καρδιάς: μοσχοκάρυδο, τζίντζερ, γιασεμί 
Βάσης: vetiver, patchouli, labdanum

PURE ROYAL 334
170334 | 
Χαρακτήρας: 
αναζωογονητικό, με έναν υπαινιγμό 
μπαχαρικών
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι 
Καρδιάς: φύλλα γεράνι, μαύρο πιπέρι, ροζ 
πιπεριά 
Βάσης: κέδρος, βέτιβερ, πατσουλί

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
VETIVER

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Χαρακτήρας: 
εκλεπτυσμένο, εντυπωσιακό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: λεμόνι, περγαμόντο, τζίντζερ 
Καρδιάς: κέδρος, κεχριμπάρι 
Βάσης: γεράνι, Μόσχος

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Χαρακτήρας: 
κομψό, αρμονικό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο 
Καρδιάς: πιπέρι, θυμίαμα, δέρμα, καπνός 
Βάσης: κέδρος

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE ROYAL 838
170838 | 
Χαρακτήρας: 
αγέρωχος, εκφραστικός, αμείλικτος
Αρωματικές νότες: 
Επικεφαλής: περγαμόντο, neroli 
Καρδιάς: άνθος πορτοκαλιού, κέδρος 
Βάσης: δέρμα, λευκό μόσχος, κεχριμπάρι, 
ambergris, ξύλινες νότες

PURE ROYAL 849
170849 | 
Χαρακτήρας: 
κλασικό, φωτεινό
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, γκρέιπφρουτ, 
εσπεριδοειδή, πιπέρι, δενδρολίβανο 
Καρδιάς: πατσουλί, τζίντζερ, λεβάντα, 
κέδρος, γεράνι 
Βάσης: ρητίνη βενζοΐνης, vetiver, amber, 
musk, ξηρό ξύλο

CITRUS 
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛIΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Χαρακτήρας: 
ελκυστικός, φωτεινός, πολυδιάστατος
Αρωματικές νότες: 
Κεφαλής: τζίντζερ, μανταρίνι, λεμόνι, 
βασιλικός, περγαμόντο, φύλλα βιολέτας 
Καρδιάς: πορτοκαλί λουλούδι, πιπέρι, 
καπνός φύλλα, γκρέιπφρουτ λουλούδι 
Βάσης: κεχριμπάρι, πατσουλί, oakmoss, 
vetiver, ξύλο κέδρου, δέρμα

50 ml | Άρωμα: 20%
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FOR HER

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

Solid Άρωμα  
STICK
SOLID PERFUME STICK

Ταιριάζει εύκολα σε μια μικρή 
τσάντα ή μια τσέπη κοστουμιού. 
Σας επιτρέπει να αισθάνεστε 
επιπλέον ειδικός σε κάθε μέρος και 
σε οποιοδήποτε χρόνος. Χάρη στα 
φυτικά έλαια, από γλυκά αμύγδαλα 
και καστορέλαιο, αφήνει το δέρμα 
απαλό και βελούδινο.

 ▪ ένα πρακτικό σχήμα

 ▪ ευχάριστο στην εφαρμογή

 ▪ ιδανικό για μικρά και μεγάλα 
κοινωνικά events

 ▪ εμπνευσμένο από το PURE 
ROYAL άρωμα

5 g

FOR HIM

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 
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FOR HER

PURE ROYAL 142 | 170142.02 | 
PURE ROYAL 146 | 170146.02 | 
PURE ROYAL 147 | 170147.02 | 
PURE ROYAL 162 | 170162.02 | 
PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 298 | 170298.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 322 | 170322.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 | 
PURE ROYAL 359 | 170359.02 | 
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 | 
PURE ROYAL 800 | 170800.02 | 
PURE ROYAL 803 | 170803.02 | 
PURE ROYAL 807 | 170807.02 | 
PURE ROYAL 809 | 170809.02 | 
PURE ROYAL 810 | 170810.02 | 
PURE ROYAL 811 | 170811.02 | 
PURE ROYAL 817 | 170817.02 | 
PURE ROYAL 820 | 170820.02 | 

FOR HIM

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

15 ml | Άρωμα: 20%

PURE ROYAL 
Άρωμα
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Αρωματισμένο  
ΣΠΡΕΪ ΧΕΡΙΩΝ

PERFUMED HAND SPRAY 

Όμορφα αρωματισμένα χέρια 
τώρα κοντά σας. Απολαύστε το 
άρωμα μακράς διαρκείας και τις 
αντιβακτηριδιακές και περιποιητικές 
ιδιότητες του Pure Royal hand 
perfume - χωρίς να αισθάνεστε 
κολλώδης. Οι ενυδατικές κρέμες 
εγγυώνται μια ευχάριστη εμφάνιση 
των χεριών και μια αίσθηση 
φρεσκάδας.

15 ml 

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

N E O
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ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ  
Stick

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Αποτρέπει αποτελεσματικά 
την υπερβολική εφίδρωση, 
εξουδετερώνει τέλεια την 
δυσάρεστη οσμή και εξασφαλίζει μια 
μακρόχρονη αίσθηση φρεσκάδας.

 ▪ εγγυάται άνεση σε όλες τις 
καταστάσεις 

 ▪ ιδανικό για το απαλό δέρμα της 
μασχάλη 

 ▪ με όμορφο άρωμα αγνό Pure 
Royal

75 g | 

FOR HER: 
366 (526366)   | 809 (526809)

FOR HIM: 
199 (526199)

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

FOR HER: 
362 (523362)   | 366 (523366)  
809 (523809)   | 827 (523827) 

FOR HIM: 
199 (523199)   | 335 (523335)  
823 (523823)   

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

Αρωματισμένο  
Σπρέι Σώματος

PERFUMED BODY SPRAY

Τυλίξτε το σώμα σας με 
αρωματισμένο σπρέι και 
αισθανθείτε υπέροχα κάθε μέρα! 
Με κάθε επακόλουθη χρήση, 
σας μεταφέρει σε έναν μαγικό 
κόσμο γεμάτο νόστιμα αρώματα, 
μια αίσθηση ελαφρότητας και 
επιθυμίας.

 ▪ το άρωμά του μοιάζει 
περισσότερο όμορφη καθαρή 
Βασιλική σύνθεση

150 ml 

N E O  F R A G R A N C E S
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Αρωματισμένη ΜΠΑΡΑ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
PERFUMED SOAP BAR

Καθαρίζει τέλεια, ενυδατώνει, λάδια και θρέφει το δέρμα 
χάρη στην πλούσια φόρμουλα του. Μαλακώνει την ροζιασμένη 
επιδερμίδα και αφήνει μια λεπτή προστατευτική μεμβράνη.

 ▪ περιέχει έλαια γλυκερίνης, αργκάν και αβοκάντο καθώς 
και μάνγκο και βούτυρο shea

 ▪ με άνθρακα για αντιβακτηριακά και αντιφλεγμονώδη 
ιδιότητα

 ▪ με ένα όμορφο άρωμα pure ROYAL 900 άρωμα

100 g | 524900 | 

Αρωματισμένο  
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Αρωματισμένο 
ΒΑΛΣΑΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

PERFUMED SHOWER GEL

Καθαρίζει προσεκτικά το σώμα αφήνοντας το άρωμα 
του τα πιο όμορφα αρώματα.

 ▪ περιποιείται τις αισθήσεις με μεταξένια υφή

 ▪ περιέχει ενυδατική και αναπλαστική πανθενόλη

300 ml

PERFUMED BODY BALM

Περιβάλλει το δέρμα με ένα άρωμα από τα πιο όμορφα 
άρωμα. Περιέχει ενυδατική και ενεργή αναγέννηση 
συστατικό.

 ▪ με βιταμίνη Ε, Β5 και αλλαντοΐνη

300 ml

FOR HER: 
171 (507171)   |  366 (507366) 
809 (507809)  

FOR HIM: 
199 (507199)   |   815 (507815)    
823 (507823)

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

FOR HER:  
366 (506366)    
809 (506809)

UNISEX:  
900 (506900)

Each of the cosmetics in this series has a unique fragrance that integrates 
harmoniously with the most popular PURE ROYAL perfumes. You will 
definitely find your favorite among them.

HARMONIOUS 
FRAGRANCES
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PURE ROYAL HOMME 199 
720199 | 

1
PURE ROYAL UNISEX 910 
720910 | 

5
PURE ROYAL FEMME 366 
720366 | 

2
PURE ROYAL FEMME 809 
720809 | 

3
PURE ROYAL UNISEX 900 
720900 | 

4

ΑΡΩΜΑ 
Σπιτιού

Το Home Άρωμα γεμίζει το δωμάτιο 
με ένα συναρπαστικό άρωμα. Το 
περισσότερο όμορφα PURE ROYAL 
αρώματα είναι καταπραϋντικά 
για τις αισθήσεις, συναρπαστικά 
και καταπληκτικά, και μοναδικά 
τους η φόρμουλα εγγυάται ότι θα 
παραμείνουν στο αέρα για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

 ▪ ψεκάστε όσο χρειάζεται, 
ανάλογα με το μέγεθος ενός 
δωματίου

 ▪ η σκανδάλη πρέπει να 
αγοραστεί ξεχωριστά, δεν 
προστίθεται σε προϊόν

250 ml 1 2 3 4 5

Μετακινηθείτε στο δάσος, σε ένα λιβάδι γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια ή 
σε ένα εξωτικό μέρος στον κόσμο με τη βοήθεια εκπληκτικά αρωματικών 
εσωτερικών αρωμάτων. Επακρώς αρωματικές νότες επιπλέουν στον αέρα για 
πολλή ώρα, τυλίγοντας κάθε δωμάτιο με μια μυρωδάτη αύρα.

N E O
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PILLOW MIST

Παρέχετε στον εαυτό σας το 
υψηλότερο ποιοτική ξεκούραση και 
βαθύτερο ύπνο χάρη στην αρωματική 
ομίχλη για κλινοσκεπάσματα από τη 
γραμμή Pure Royal.

 ▪ Χαλαρωτικές και ζεστές συνθέσεις 
ευχάριστα περιβάλλουν τις 
αισθήσεις, χαλαρώστε και 
διευκολύνετε την πτώση κοιμάται.

100 ml

FRESH FEELING | 714001

Ένας συνδυασμός σημειώσεων 
πράσινου galbanum, φρέσκα 
εκχυλίσματα μέντας, ένα ρομαντικό 
τριαντάφυλλο και περγαμόντο που 
ηρεμεί τα νεύρα.

CALM MOMENTS | 714002

Ένας συνδυασμός καταπραϋντικής 
λεβάντας με σανταλόξυλο που 
χρησιμοποιείται στα κινέζικα φάρμακο 
με φρέσκο λεμόνι και Γεράνι.

COZY NIGHT | 714003

Ένας συνδυασμός σημειώσεων 
κανέλας, κάρδαμο, το οποίο 
τυλίγεται γύρω αισθήσεις, και λευκό 
μόσχο με χορδές από πολύτιμο 
σανταλόξυλο και λεβάντα.

PLEASANT EVENING | 714004

Ένας συνδυασμός φυτικών 
σημειώσεων του δελεαστικό 
τριαντάφυλλο με χαλαρωτικό 
γιασεμί,

AMAZING SLEEP | 714005

Ο συνδυασμός φυτικών 
σημειώσεων από λεβάντα, 
δεντρολίβανο και salvia, 
συνυφασμένη με μια υπέροχη 
μυρωδιά του γλυκιά βανίλια.

N E O

Air FRESHENER
AIR FRESHENER 

Η αρχική σύνθεση αρώματος μυρίζει τόσο όμορφη όσο 
τα αγαπημένα σας καθαρά βασιλικά αρώματα. Σταδιακά 
απελευθερώνει ένα ξεχωριστό άρωμα.

 ▪ με μια κατάλληλη ελαστική ζώνη για να κρεμάσει

 ▪ ιδανικό για διάφορους εσωτερικούς χώρους, π. χ. 
σπίτι, γραφείο ή αυτοκίνητο

9,5 g, 10,5 g

FOR HER:  
708052 | PURE ROYAL 809 |  
708085 | PURE ROYAL 366 | 

FOR HIM:  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708054 | PURE ROYAL 900 |  
708089 | PURE ROYAL 910 |  
708090 | PURE ROYAL 913 |

Wardrobe FRAGRANCE
WARDROBE FRAGRANCE

Μοναδικές συνθέσεις αρωμάτων στην ντουλάπα σας, 
υπνοδωμάτιο και γραφείο.

 ▪ απελευθερώστε σταδιακά το άρωμα

14,2 g, 15,2 g

FOR HER: 
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

FOR HIM:  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 



Soy CANDLE

4746

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E 

EC
O

PU
RE

 R
O

YA
L 

H
O

M
E 

EC
O

Τα κεριά PURE ROYAL ECO έχουν δημιουργηθεί με την Eco Friendly 
φιλοσοφία. Όχι μόνο δεν βλάπτουν το περιβάλλον, σας βοηθούν 
απελευθερώνοντας τις ευεργετικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων.

SOY CANDLE

Ταυτόχρονα, γεμίζει το δωμάτιο 
με ένα όμορφο άρωμα, έχει ένα 
θετικό επιρροή στη διάθεσή σας 
και βελτιώνει την κατάσταση του 
σώματός σας.

 ▪ περιέχει φυσικά αιθέρια έλαια

 ▪ έχει μια επίδραση υπέρ της 
υγείας

 ▪ χειροποίητο

 ▪ με βάση το φυτικό κερί

 ▪ με φυτίλι βαμβακιού

 ▪ διαθέσιμος σε ένα ευρύ φάσμα 
άρωμα

170 g

ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΟΥΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΚΕΡΙ ΣΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ

Οικολογικά κεριά σόγιας:

 ▪ είναι βιοδιασπώμενα

 ▪ κανένας καπνός ή επιβλαβείς εκπομπές

 ▪ φυτίλι χωρίς ψευδάργυρο και μόλυβδο

 ▪ καίγονται μέχρι το τέλος

 ▪ είναι άοσμο, ώστε να μπορείτε να μυρίσετε καθαρά τα αιθέρια έλαια που 
περιέχονται στο κερί

 ▪ καίει σε χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να μην μπορείτε να καψετε τον εαυτό σας

 ▪ μπορεί να ξεπλυθεί εύκολα από οποιαδήποτε επιφάνεια

 αιθέρια έλαια 

 άρωμα 

 ιδιότητες αρωματοθεραπείας

1  MAKE ME HAPPY | 719830

 πορτοκάλι, λεβάντα, πατσουλί 
 floral-εσπεριδοειδή 
 σε κάνει να νιώθεις καλύτερα

2  PERFECT SATISFACTION | 719831

 κέδρος, πεύκο, βέτιβερ 
 ξυλώδης, φρέσκος 
 ξυπνά τις αισθήσεις

3  TOBACCO RELIEF | 719832

 λεμονόχορτο, πορτοκάλι, δεντρολίβανο 
 εσπεριδοειδή, διαφανή 
 εξαλείφει τη μυρωδιά του καπνού τσιγάρων

4  BREATHE EASY | 719833

 ευκάλυπτος, μέντα 
 εντατικά αναζωογονητικό 
 ξεμπλοκάρει τους αεραγωγούς

5  POSITIVE ENERGY | 719834

 πεύκο, δεντρολίβανο 
 woody-φυτικά 
 διεγείρει τη δράση

6  RELAXING EVENING | 719835

 πορτοκάλι, γαρίφαλο, κανέλα 
 γλυκό και πικάντικο 
 χαλαρή

E N G R A V I N G  O N  T H E  G L A S S

AR

OM
ATHERAPY HA

NDMADE

BU
RN

 TIME

25 H

1 4

2 5

3 6
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Fragrance
FRAGRANCE HOME RITUAL

Σας επιτρέπουν να ζήσετε μια εξαιρετικό 
αρωματικό τελετουργικό στο σπίτι 
καθημερινά. Αφήστε τον εαυτό σας λίγο 
πολυτέλεια με τις μοναδικές μυρωδιές 
στο ένα όμορφο σκηνικό.

 ▪ εκλεπτυσμένο άρωμα οι συνθέσεις 
θα γεμίσουν το δωμάτιό σας με ένα 
μοναδικό, μακράς διαρκείας άρωμα

 ▪ κομψό σχέδιο

 ▪ μακράς διαρκείας-έως 70 ημέρες

100 ml

ΚΟΜΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΩΜΑ

FOR HER:  
718362 | PURE ROYAL 362 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718708 | PURE ROYAL 708 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

FOR HIM:  
718199 | PURE ROYAL 199 | 
718335 | PURE ROYAL 335 |

UNISEX:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718907 | PURE ROYAL 907 |  
718910 | PURE ROYAL 910 | N E O  F R A G R A N C E S

N E O  F R A G R A N C E

HOME RITUAL Fragrance Candle
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Με ένα μαγευτικό άρωμα και τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα. Εισάγει 
ένα αισθησιακό διάθεση στο δωμάτιο, την ίδια στιγμή είναι μια ελκυστική 
διακόσμηση για κάθε εσωτερική. Περιέχει παραφίνη που παράγεται σε 
μια σύγχρονη διαδικασία υδρογονοκατεργασίας που συναντά οι αυστηρές 
απαιτήσεις των γερμανικών προτύπων RAL.

 ▪ χρόνος καψίματος: 35 έως 40 ώρες

 ▪ βυθισμένο σε ένα κομψό γυαλί

 ▪ με διαχρονικά αρώματα PURE ROYAL και PURE ROYAL UNISEX

150 g

FOR HER:  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

UNISEX:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 

FOR HER:  
719814 | PURE ROYAL 366 | 

Φανταχτερό ανατολίτικο άρωμα 
καρυκευμένο με ροζ πιπέρι; 
Αισθησιακό καθαρό ROYAL 366 
κερί με ακαταμάχητη η σύνθεση 
είναι ιδανική για εσάς και οι αστικοί 
εσωτερικοί χώροι σας.
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WAX MELTS

HOME RITUAL WAX MELTS

Λιώνει γεμίσει το εσωτερικό του 
σπιτιού σας με όμορφο άρωμα. 
Χάρη στην οι μοναδικές συνθέσεις 
αρωμάτων, το κάνει ακόμα πιο 
ευχάριστο για να περάσετε χρόνο 
στο σπίτι. Κερί τα τήγματα είναι 
κατασκευασμένα από φιλικό 
προς το περιβάλλον ακατέργαστο 
υλικά υψηλής ποιότητας και δεν 
είναι μόνο καλό για σας μέλη 
του νοικοκυριού, αλλά και για 
περιβάλλον.

75 g

MELT WAX 900 
719845 | 

MELT WAX 910 
719846 | 

4

LEMONGRASS 
719840 | 

WHITE SANDALWOOD 
719841 | 

1

2

3

3

1

2

4

N E O



Pure

Είναι ο δεύτερος κόσμος της FM WORLD που σας καλωσορίζει 
με διακριτικά αρώματα και δυνατότητα μεταφοράς σε έναν 
άλλο κόσμο. Νιώστε ελεύθεροι με τα αρώματα που έχετε 
γνωρίσει εδώ και τόσο καιρό. Γευτείτε το αγαπημένο σας 

άρωμα σε μοναδικά προϊόντα...
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ΦΛΟΡΆΛ 
αισθησιακό και ρομαντικό

ΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΝΟΤΑ

PURE 499
100499 | 
Τύπος: 
σκόνη, γοητευτικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: αχλάδι, κόκκινα φρούτα, 
κόκκινο μήλο 
Καρδιάς: ροδάκινο, κρίνο της κοιλάδας, 
κέδρος 
Βάσης: βανίλια, καραμέλα, Μόσχος

PURE 
Άρωμα

E N G R A V I N G  O N  T H E  G L A S S

50 ml | Άρωμα: 20%



5756

PU
RE

 W
O

M
AN

PU
RE

 W
O

M
A

N

ΦΛΟΡΆΛ
αισθησιακό και ρομαντικό

WITH A FRUITY NOTE

PURE 10
100010 | 
Τύπος: 
ζεστό, γλυκό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: μανταρίνι, φύλλα κισσού, 
champaca λουλούδια 
Καρδιάς: γιασεμί, Αφρικανική ορχιδέα, 
τριαντάφυλλο 
Βάσης: ξύλο αμαράνθου, βατόμουρο, 
Μόσχος

PURE 17
100017 | 
Τύπος: 
τόνωση, φιλική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: πεπόνι, ροδάκινο, μήλο 
Καρδιάς: φρέζια, κρίνος, μιμόζα, 
κονδύλωμα, γιασεμί 
Βάσης: κέδρος, ylang-ylang, Μόσχος

PURE 25
100025 | 
Τύπος: 
αρμονική, ελαφρώς παράτολμο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: πράσινο μήλο, τόνους νερού 
Καρδιάς: γιασεμί, φρέζια, ίριδα, passiflora 
Βάσης: σανταλόξυλο, κέδρος, βανίλια

PURE 180
100180 | 
Τύπος: 
σαγηνευτικό, μεταβλητό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: lychee, βατόμουρο, 
τριαντάφυλλο 
Καρδιάς: φρέζια, κρίνος της κοιλάδας, 
κέδρος 
Βάσης: βανίλια, ambergris, vetiver

PURE 420
100420 | 
Τύπος: 
σαγηνευτικά γλυκό, δελεαστικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: κόκκινα φρούτα, μανταρίνι 
Καρδιάς: κρίνος της κοιλάδας, παιωνία 
Βάσης: πραλίνα, κεχριμπάρι, μόσχος, 
καραμέλα

PURE 427
100427 | 
Τύπος: 
χαρούμενη, μαγευτική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής:  βατόμουρο, περγαμόντο 
Καρδιάς: τριαντάφυλλο, ίριδα, βιολετί 
Βάσης: πατσουλί

PURE 437
100437 | 
Τύπος: 
σαγηνευτική, γεμάτη γλυκύτητα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: περγαμόντο, φράουλα, φρέσκα 
λουλούδια 
Καρδιάς: ροδάκινο, Osmanthus, 
βατόμουρο αμυγδαλωτά 
Βάσης: κακάο, κεχριμπάρι, βανίλια

PURE 438
100438 | 
Τύπος: 
γλυκό, θηλυκό, λεπτό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής:  λουλούδι μήλου, νεκταρίνι, 
αχλάδι 
Καρδιάς: γιασεμί, παιωνία, ηλιοτρόπιο 
Βάσης: καστανή ζάχαρη, olibanum, 
βανίλια, μόσχος

PURE 443
100443 | 
Τύπος: 
κομψό, δελεαστικό, ζεστό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής:  πορτοκάλι, περγαμόντο, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιάς: γιασεμί, πορτοκαλί λουλούδι, 
ylang-ylang, κρίνος της κοιλάδας 
Βάσης: κέδρος, σανταλόξυλο, βανίλια

PURE 447
100447 | 
Τύπος: 
εκφραστική, γοητευτική, γαλήνια
Άρωματικές Νότες: 
Κεφαλής: εξωτικά φρούτα, κόκκινα 
φρούτα, περγαμόντο, 
κίτρινο δαμάσκηνο, ροζ μούρα 
Καρδιάς: κρίνος της κοιλάδας, φρέζια, 
τριαντάφυλλο, γιασεμί, ροδάκινο 
Βάσης: πατσουλί, βρύα, μόσχος, 
amberwood, σανταλόξυλο

PURE 449
100449 | 
Τύπος: 
πολυδιάστατος, συναρπαστικός, γεμάτος 
γοητεία
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, μανταρίνι, αχλάδι, 
περγαμόντο, γλυκόριζα, ραβέντι, ροδάκινο, 
ανανά, καρύδα, δαμάσκηνο, γκρέιπφρουτ, 
κάρδαμο 
Καρδιά: γιασεμί sambac, τριαντάφυλλο, 
κρίνος του κοιλάδα, πορτοκαλί δέντρο, 
ηλιόλουστες νότες, βιολετί, 
γεράνι, οινολάσπες 
Βάση: βανίλια, γκουρμέ, πατσουλί, μόσχος, 
σανταλόξυλο, κέδρος, ξηρό ξύλο

PURE 486
100486 | 
Τύπος: 
γλυκό, girly, ορεκτικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ροζ πιπέρι, βατόμουρο, 
περγαμόντο 
Καρδιά: παιωνία, τριαντάφυλλο, κρίνο της 
κοιλάδας, ίριδα 
Βάση: σανταλόξυλο, πατσουλί, κέδρος, 
μόσχος

PURE 700 
100700 | 
Τύπος: 
θηλυκό, αισθησιακό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, μήλο, φύλλα βιολετί 
Καρδιά: παιωνία, κρίνος της κοιλάδας 
Βάση: κέδρος, μόσχος, κεχριμπάρι

PURE 716
100716 | 
Τύπος: 
γλυκό, γοητευτικό, ξέγνοιαστο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, λεμόνι, βατόμουρο, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιά: γιασεμί, μανόλια, νότες νερού 
Βάση: μόσχος, ξύλο κέδρου, σανταλόξυλο

ΜΕ ΝΟΤΑ CHYPRE

PURE 485
100485 | 
Τύπος: 
εκπληκτικό, διφορούμενο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, blackcurrent, cranberry 
αφήνει 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, άνθος 
ορτοκαλιού, γιασεμί, ροδάκινο 
Βάση: πατσουλί, κέδρος, κεχριμπάρι, 
βανίλια, tonka bean, oakmoss, musk

100493 | 
Τύπος: 
σαγηνευτικό, υπέροχο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: βατόμουρο, φραγκοστάφυλο, 
αχλάδι, πορτοκαλί 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, φρέζια 
Βάση: βανίλια, μόσχος, Κασμίρ, πατσουλί

PURE 706
100706 | 
Τύπος: 
μαλακός, πούδρας, ρομαντικός
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, φύλλα βιολέτας, 
κόλιανδρο 
Καρδιά: ροδάκινο, νούφαρο, 
τριαντάφυλλο, βιολετί, Νάρκισσος 
Βάση: vetiver, κέδρος, σανταλόξυλο, 
μόσχος

ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ

PURE 01
100001 | 
Τύπος: 
δροσερό και ζεστό ταυτόχρονα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, τσάι, βακκίνιο 
Καρδιά: γιασεμί, παιωνία, νούφαρο 
Βάση: ξυλώδεις νότες, πατσουλί

PURE 81
100081 | 
Τύπος: 
εκκεντρικός αλλά λεπτός
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πράσινο μήλο, αγγούρι, μανόλια 
Καρδιά: κρίνος της κοιλάδας, 
τριαντάφυλλο, βιολετί 
Βάση: σανταλόξυλο, ambergris

PURE 
Άρωμα

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 414
100414 | 
Τύπος: 
ανεξάρτητη, πολύ θηλυκή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: κάκτος 
Καρδιά: ροζ φρέζια, γιασεμί, 
τριαντάφυλλο 
Βάση: κέδρος, ξύλινες νότες

PURE 445
100445 | 
Τύπος: 
χαρούμενη, δονητική, ζουμερή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, περγαμόντο, νεκταρίνι 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, γιασεμί, 
αγιόκλημα, νερό κρίνος 
Βάση: σανταλόξυλο, πατσουλί, κέδρος, 
βανίλια, μόσχος

ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

PURE 07
100007 | 
Τύπος: 
ισορροπημένη, ήπια
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ανανάς, παιωνία, γλυκό μπιζέλι 
Καρδιά: φρέζια, γιασεμί, κρίνος 
Βάση: σανταλόξυλο, κέδρος, μόσχος

PURE 174
100174 | 
Τύπος: 
μαγικό, τρεμοπαίζει
Άρωματικές Νότες: 
Επικεφαλής: φρέζια, λίτσι 
Καρδιά: κρίνος, μανόλια, γιασεμί, τζίντζερ, 
πιπεριά 
Βάση: κεχριμπάρι, μόσχος

PURE 488
100488 | 
Τύπος: 
λεπτό, ακτινοβόλο, κομψό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: γκρέιπφρουτ, περγαμόντο, λίτσι, 
νερό Σημείωση 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, γιασεμί, μανόλια, 
γαρύφαλλο 
Βάση: σανταλόξυλο, ambergris, oakmoss, 
κέδρος, μόσχος

50 ml | Άρωμα: 20%

PURE 701
100701 | 
Τύπος: 
μαγνητική, αισθησιακή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ανανάς, ραβέντι, μήλο 
Καρδιά: γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας, 
φρέζια 
Βάση: μόσχος, ροδάκινο
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PURE 
Άρωμα
50 ml | Άρωμα: 20%

ΦΛΟΡΆΛ
αισθησιακό και ρομαντικό

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE 491
100491 | 
Τύπος: 
γαλήνια, ανέμελη
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ylang-ylang, λεμόνι, θαλασσινό 
αεράκι 
Καρδιά: γιασεμί, τριαντάφυλλο, άνθος 
πορτοκαλιού 
Βάση: δαμάσκηνο, Κασμίρ, Μόσχος

PURE 702
100702 | 
Τύπος: 
εκφραστικό, γεμάτο πάθος
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, περγαμόντο, νότες 
νερού 
Καρδιά: γιασεμί, γεράνι, κρίνο της 
κοιλάδας 
Βάση: μόσχος, κεχριμπάρι

ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΛΔΕΰΔΗΣ 

PURE 21
100021 | 
Τύπος: 
κλασικό, ζεστό, περιβάλλει
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: αλδεΰδη, ylang-ylang, πορτοκάλι 
άνθος 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, κρίνο της 
κοιλάδας, ίριδα 
Βάση: civet, oakmoss, sandalwood

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 20
100020 | 
Τύπος: 
σαγηνευτική, αισθησιακή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: Osmanthus, μαύρο τσάι, 
περγαμόντο 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, φρέζια, μανόλια, 
ορχιδέα 
Βάση: μόσχος, πατσουλί

PURE 97
100097 | 
Τύπος: 
απολαυστικό, βελούδινο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: φρέζια, κρίνος της κοιλάδας, 
τριαντάφυλλο 
Καρδιά: κρίνος, γαρδένια, φοίνικα, 
νάρκισσος 
Βάση: φραγκοστάφυλο, Μόσχος, oakmoss

PURE 132
100132 | 
Τύπος: 
αποκλειστική, έντονη
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: τζίντζερ, κάρδαμο, πιπέρι, 
πορτοκάλι 
Καρδιά: tuberose, καρύδα, γαρδένια, 
παιωνία 
Βάση: ambergris, musk

PURE 183
100183 | 
Τύπος: 
απότομη, ισχυρή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: cranberry, ροζ πιπέρι, tamarind 
Καρδιά: μαύρο βιολετί, κακάο, 
τριαντάφυλλο, hellebore 
Βάση: πατσουλί, βανίλια, ξύλο Massoia

PURE 239
100239 | 
Τύπος: 
δόνηση, έντονη
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: κάρδαμο, ροζ πιπέρι, μανταρίνι 
Καρδιά: Ίρις, καμπανούλα, Κεϋλάνη 
Βάση: κέδρος, βέτιβερ, μόσχος

PURE 434
100434 | 
Τύπος: 
τολμηρό, εθιστικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, 
γλυκόριζα 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, άνθος 
πορτοκαλιού, κρίνος του 
κοιλάδα, Ίρις 
Βάση: σανταλόξυλο, βανίλια, μόσχος

PURE 444
100444 | 
Τύπος: 
δελεαστικό, εκπληκτικό, ζεστό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, αχλάδι, γλυκό 
πορτοκάλι 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, ίριδα, βιολετί, 
ylang-ylang 
Βάση: βανίλια, μόσχος, πατσουλί, καφές

PURE 446
100446 | 
Τύπος: 
επαναστατική, αισθησιακή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, μήλο, Υάκινθος, 
petitgrain 
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιού, γιασεμί, 
tuberose, τριαντάφυλλο 
Βάση: κέδρος, βανίλια, μόσχος, Κασμίρ 
ξύλο, ξηρό κεχριμπάρι, ηλιοτρόπιο

PURE 487
100487 | 
Τύπος: 
φαντασία, αισθησιακή, δελεαστική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ροζ πιπέρι, βατόμουρο, 
φραγκοστάφυλο, μήλο 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, παιωνία, 
γαρύφαλλο, ίριδα

PURE 489
100489 | 
Τύπος: 
φουτουριστικό, εκκεντρικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πράσινα φύλλα, γλυκάνισο, 
φραγκοστάφυλο 
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιού, νότες νερού, 
κρίνος του η Κοιλάδα, ξύλο Κασμίρ 
Βάση: κέδρος, πατσουλί, φασόλι Τόνκα, 
αμπέρι
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ORIENTAL
ισχυρο και αδαμαστο

ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 09
100009 | 
Τύπος:  
βαθιά αξέχαστη, μαγική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: βιολετί, κάρδαμο, πράσινα 
φρούτα 
Καρδιά: αμύγδαλο, γιασεμί 
Βάση: βανίλια, μόσχος

PURE 101
100101 | 
Τύπος: 
εκλεπτυσμένο, αξέχαστο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: άνθος πορτοκαλιού, αχλάδι 
Καρδιά: τζίντζερ, θυμίαμα 
Βάση: σανταλόξυλο, βανίλια, μέλι, 
Μόσχος

PURE 257
100257 | 
Τύπος: 
εξαιρετική, εκπληκτική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: τριαντάφυλλο, αγιόκλημα, 
μανταρίνι 
Καρδιά: Μαργαρίτα, γιασεμί 
Βάση: μόσχος, πατσουλί

PURE 431 
100431 | 
Τύπος: 
θρασύς, αισθησιακός, δελεαστικός
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, μήλο 
Καρδιά: γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας 
Βάση: tonka bean, musk

PURE 436
100436 | 
Τύπος: 
γοητευτικό, επαναστατικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: καρύδα, φουντούκι, κρίνος της 
κοιλάδας 
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιού, 
τριαντάφυλλο 
Βάση: ξύλο Κασμίρ, βανίλια, κεχριμπάρι

PURE 440
100440 | 
Τύπος: 
εξαιρετικό, αισθησιακό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: φραγκοστάφυλο, φουντούκι, 
ροδάκινο, ραβέντι 
Καρδιά: ίριδα, άνθος πορτοκαλιού, 
καραμέλα, καρύδα 
Βάση: βανίλια, πατσουλί, μόσχος

PURE 441
100441 | 
Τύπος: 
νωπά, απελευθερωμένα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, λεβάντα, ylang-
ylang 
Καρδιά: γιασεμί, ίριδα 
Βάση: βανίλια, σανταλόξυλο, μόσχος

PURE 442
100442 | 
Τύπος: 
ζεστό, πικάντικο, ενδιαφέρουσα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: τριαντάφυλλο, πορτοκαλί 
λουλούδι, αχλάδι 
Καρδιά: Καφές, γιασεμί, ροδάκινο 
Βάση: βανίλια, πατσουλί, κέδρος

PURE 492
100492 | 
Τύπος: 
φως, σκόνη
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ραβέντι, νάρκισσος 
Καρδιά: αμύγδαλο, γάλα 
Βάση: Κασμίρ, κέδρος

PURE 717 
100717 | 
Τύπος: 
δελεαστικός, επαναστατικός
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πιπέρι, φρέσκα λουλούδια, 
Μόσχος νερού 
Καρδιά: γιασεμί, λευκό μόσχος 
Βάση: σανταλόξυλο, Κασμίρ, 
κατεψυγμένο μόσχο

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 26
100026 | 
Τύπος: 
θέρμανση, περιβάλλει
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: γκουάβα, βατόμουρο, 
περγαμόντο, καρύδα 
Καρδιά: νούφαρο, τριαντάφυλλο, πιπέρι, 
μανόλια 
Βάση: σανταλόξυλο, βανίλια, καφές, 
καραμέλα

PURE 448
100448 | 
Τύπος: 
εκπληκτικό, σαγηνευτικό, με έναν 
υπαινιγμό γλυκύτητα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ροδοπέταλα, άνθος σαφράν, 
λευκό ξύλο 
Καρδιά: γιασεμί sambac, δαμάσκηνο, 
βανίλια planifolia 
Βάση: vetiver, amber, musk

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 24
100024 | 
Τύπος: 
εξωτικό, πολύ πικάντικο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, κύμινο, γαρύφαλλο 
Καρδιά: μάνγκο, ηλιοτρόπιο, κάρδαμο 
Βάση: μόσχος, βανίλια, ambergris

PURE 173
100173 | 
Τύπος: 
ονειρικό, αχνό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: γλυκάνισο, γλυκόριζα 
Καρδιά: ξύλο Jacaranda, πικρό αμύγδαλο 
Βάση: σανταλόξυλο, μόσχος, βρύα

PURE 177
100177 | 
Τύπος: 
προκαλώντας επιθυμίες, ζεστές
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, φύλλο δάφνης, ροζ 
πιπέρι 
Καρδιά: σαφράν, άνθος πορτοκαλιού 
Βάση: θυμίαμα, βανίλια, σανταλόξυλο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 12
100012 | 
Τύπος: 
υπνωτισμός, σαγηνευτική
Άρωματικές Νότες: 
Επικεφαλής: passiflora 
Καρδιά: γιασεμί, γαρδένια 
Βάση: βανίλια, σφενδάμι, vetiver

PURE 32
100032 | 
Τύπος: 
συναρπαστικό, διφορούμενο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πεπόνι, καρύδα, μανταρίνι, 
καραμέλα flos 
Καρδιά: βατόμουρο, μάνγκο, δαμάσκηνο, 
μέλι 
Βάση: βανίλια, σοκολάτα, καραμέλα

PURE 98
100098 | 
Τύπος: 
φρέσκο, λεπτό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: φραγκοστάφυλο, περγαμόντο, 
λεμόνι 
Καρδιά: γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας, 
τριαντάφυλλο 
Βάση: σανταλόξυλο, κέδρος, κεχριμπάρι

PURE 237
100237 | 
Τύπος: 
προκλητική, φλερτ
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: εξωτικά φρούτα, φραγκοστάφυλο 
Καρδιά: παιωνία, γιασεμί, δαμάσκηνο 
Βάση: vanilla, musk, ambergris

PURE 413
100413 | 
Τύπος: 
πολύ γλυκό, ελαφρώς ερωτύλος
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: φραγκοστάφυλο, αχλάδι 
Καρδιά: ίριδα, γιασεμί, άνθος 
πορτοκαλιού 
Βάση: πραλίνες σοκολάτας, πατσουλί, 
βανίλια

PURE 
Άρωμα

PURE 426
100426 | 
Τύπος: 
bold, addictive
Άρωματικές Νότες: 
Head: bergamot, neroli 
Heart: orange blossom, raspberry, jasmine 
Base: patchouli, vanilla, cashmere wood

50 ml | Άρωμα: 20%
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ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 05
100005 | 
Τύπος: 
ενδιαφέρουσα, μοντέρνα
Άρωματικές Νότες: 
Επικεφαλής: φρέζια, γαρδένια 
Καρδιά: σανταλόξυλο, τριαντάφυλλο, 
κόλιανδρο 
Βάση: βανίλια, βέτιβερ, πατσουλί

PURE 16
100016 | 
Τύπος: 
υπέροχο, συναρπαστικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, αχλάδι, πράσινες νότες 
Καρδιά: ορχιδέα 
Βάση: πατσουλί, καραμέλα

PURE 34
100034 | 
Τύπος: 
ελεύθερος, Χαρούμενος
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ίριδα, ανανάς, Υάκινθος, ροζ 
πιπεριά 
Καρδιά: γιασεμί, λεμόνι 
Βάση: βανίλια, βέτιβερ, μόσχος

PURE 80
100080 | 
Τύπος: 
εκπληκτικό, ορεκτικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: σορμπέ φράουλας, κεράσι, 
ανανά 
Καρδιά: καραμέλα ποπ κορν, βιολετί, 
τριαντάφυλλο 
Βάση: μόσχος, ambergris, πατσουλί

PURE 372
100372 | 
Τύπος: 
κομψό, κλασικό, ισορροπημένο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πατσουλί, πράσινο μήλο, 
περγαμόντο, λεμόνι, ροζ πιπέρι 
Καρδιά: σανταλόξυλο, τριαντάφυλλο, 
Μόσχος 
Βάση: ροδάκινο, φραγκοστάφυλο, κρίνο, 
ylang-ylang, κεχριμπάρι

CITRUS 
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 419
100419 | 
Τύπος: 
αισιόδοξος, ανέμελος
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: εσπεριδοειδή, γκρέιπφρουτ, 
περγαμόντο, νότες νερού, calone, πεπόνι, 
ροδάκινο 
Καρδιά: ξύλινες νότες, γιασεμί, κρίνος του 
κοιλάδα 
Βάση: musk, ambergris

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

PURE 33
100033 | 
Τύπος: 
αναζωογονητικό, χαρούμενο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μάνγκο, λεμόνι της Σικελίας, 
μήλο 
Καρδιά: γιασεμί, μπαμπού, λευκό 
τριαντάφυλλο 
Βάση: κέδρος, ambergris

ΜΕ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ

PURE 23
100023 | 
Τύπος: 
αισθησιακό, με λίγη γλυκύτητα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: κρίνος της κοιλάδας, κόκκινο 
πορτοκαλί 
Καρδιά: μανταρίνι, γιασεμί, τριαντάφυλλο 
Βάση: βανίλια, σανταλόξυλο, λευκό μόσχο

ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΟΤΑ

PURE 06
100006 | 
Τύπος: 
αιθέρια, διακριτά
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, περγαμόντο, μέντα 
Καρδιά: πορτοκάλι, πράσινο τσάι 
Βάση: oakmoss, ambergris

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 484
100484 | 
Τύπος: 
φωτεινό και εντυπωσιακό ταυτόχρονα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, πορτοκάλι, 
μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο 
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιού, γιασεμί, 
tuberose, λεβάντα 
Βάση: βανίλια, labdanum, πατσουλί, 
σανταλόξυλο

CHYPRE 
αισθησιακό και δελεαστικό

WITH A ΦΛΟΡΑΛ NOTE

PURE 432
100432 | 
Τύπος: 
chic, γεμάτη γοητεία
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, περγαμόντο, πράσινες 
νότες 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, γιασεμί 
Βάση: ξυλώδεις νότες, Μόσχος

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 18
100018 | 
Τύπος: 
ακτινοβόλο, δελεαστικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πορτοκάλι, άνθος πορτοκαλιού 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, γιασεμί, ylang-
ylang 
Βάση: λευκό μόσχος, vetiver, φασόλι 
tonka, βανίλια

WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 703
100703 | 
Τύπος: 
φρέσκο, ελαφρύ, χαρούμενο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, φραγκοστάφυλο, 
βακκίνιο, τσάι αφήνει 
Καρδιά: νούφαρο, τριαντάφυλλο, λευκή 
παιωνία 
Βάση: βανίλια, πατσουλί, μόσχος

ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 241
100241 | 
Τύπος: 
σαγηνευτική, άνετη, γεμάτη γοητεία
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο 
Καρδιά: ylang-ylang, Casablanca lily, 
πορτοκαλί άνθος 
Βάση: σανταλόξυλο, κεχριμπαρένια 
ρητίνη, βανίλια

50 ml | Άρωμα: 20%
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ORIENTAL 
ισχυρο και αδαμαστο

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
FOUGERE

PURE 494
100494 | 
Τύπος: 
διαφανής, φωτεινός
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πορτοκάλι, κανέλα 
Καρδιά: ίριδα, βέτιβερ, κάστανο 
Βάση: Κασμίρ, φασόλι tonka

PURE 496
100496 | 
Τύπος: 
ισχυρό αλλά φρέσκο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μήλο, μαύρο πιπέρι, περγαμόντο 
Καρδιά: κανέλα, κάρδαμο 
Βάση: μόσχος, βέτιβερ, κάστανο

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE 495
100495 | 
Τύπος: 
διαφανής, προσκαλώντας
Άρωματικές Νότες: 
Επικεφαλής: μανταρίνι 
Καρδιά: νερό καρύδας 
Βάση: κεχριμπάρι

WOODY
sophisticated and classy

ΜΕ ΝΟΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

PURE 497
100497 | 
Τύπος: 
θετική, κομψή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: γκρέιπφρουτ, μανταρίνι, λεμόνι, 
πιπέρι 
Καρδιά: αρκεύθου, κέδρου, τσίλι, γεράνι 
Βάση: πατσουλί, βέτιβερ, βρύα, ξυλώδη 
και πορτοκαλί σημειώσεις

CHYPRE
αισθησιακό και δελεαστικό 

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 498
100498 | 
Τύπος: 
διαφανής, αξιόπιστος
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, πεπόνι, 
ρητίνη elemi, ανανάς, πορτοκάλι, 
φραγκοστάφυλο, λεμόνι, μήλο, ροζ πιπέρι 
Καρδιά: τριαντάφυλλο, κρίνο της 
κοιλάδας, αψέντι, λεβάντα, κάρδαμο 
Βάση: κέδρος, βρύα, δέρμα, Αϊτής 
βέτιβερ, πατσουλί, ξερό ξύλο, Μόσχος

50 ml | Άρωμα: 20%

PURE 
Άρωμα
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ORIENTAL
ισχυρο και αδαμαστο

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 

PURE 224
100224 | 
Τύπος: 
γλυκό, σαγηνευτικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, γκρέιπφρουτ, 
γρασίδι 
Καρδιά: σαφράν, βιολετί, μοσχοκάρυδο, 
γιασεμί 
Βάση: ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, 
βανίλια, ambergris

PURE 466
100466 | 
Τύπος: 
σέξι, ενδιαφέρουσα, καπνιστή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, βασιλικός, λεβάντα, 
πορτοκάλι, 
λεμόνι 
Καρδιά: άνθος μήλου, ηλιοτρόπιο, νερό 
σημειώσεις, καρπούζι, γαρίφαλο 
Βάση: μόσχος, κέδρος, φασόλι tonka, 
σανταλόξυλο, ξύλο guaiac

PURE 719
100719 | 
Τύπος: 
διαφανής, εκπληκτική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: κυπαρίσσι, κάρδαμο 
Καρδιά: Κασμίρ, φασκόμηλο 
Βάση: νερολί, δέρμα, πατσουλί

ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 52
100052 | 
Τύπος: 
συναρπαστικός, πνευματώδης
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μήλο, περγαμόντο, μέντα 
Καρδιά: γιασεμί, γεράνι, λεβάντα 
Βάση: κανέλα, γαρίφαλο, Μόσχος

PURE 465
100465 | 
Τύπος: 
υποδηλωτική, αρωματική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: κάρδαμο, περγαμόντο, λεμόνι, 
μέντα, πορτοκαλί 
Καρδιά: φασκόμηλο, λεβάντα, άνθος 
πορτοκαλιού, tonka bean, petitgrain 
Βάση: σανταλόξυλο, βανίλια, ambergris, 
μόσχος

PURE 481
100481 | 
Τύπος: 
μοντέρνο, επιδεικτικό, υπερβολικό 
επαναστατική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, κυπαρίσσι, φρέσκα 
λουλούδια 
Καρδιά: ίριδα, λεβάντα, ξανθά ξύλα 
Βάση: κεχριμπάρι, ίριδα, Μόσχος

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
AMBERGRIS

PURE 64
100064 | 
Τύπος: 
καλαίσθητο, αισθησιακό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, κέδρος, γλυκάνισο 
Καρδιά: δεντρολίβανο, λουλούδια ελιάς 
Βάση: μόσχος, guaiacum, φασόλι tonka

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 471
100471 | 
Τύπος: 
μυστηριώδης, εξωφρενική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, πορτοκάλι 
Καρδιά: κανέλα, καπνός, γαρίφαλο 
Βάση: πατσουλί, φασόλι Τόνκα, μύρο

PURE 475
100475 | 
Τύπος: 
ζεστό, ελκυστικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, μανταρίνι, λεμόνι, 
κάρδαμο 
Καρδιά: λεβάντα, γιασεμί, κυκλάμινο 
Βάση: κέδρος, μόσχος, πατσουλί, Τόνκα 
φασόλι

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 478
100478 | 
Τύπος: 
αναζωογονητικό, παθιασμένο, μοντέρνο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: γκρέιπφρουτ, yuzu, πορτοκαλί, 
πράσινο μήλο 
Καρδιά: γεράνι, τζίντζερ, καρπούζι, 
κανέλα, γαρίφαλο 
Βάση: κέδρος, σανταλόξυλο, vetiver, 
κεχριμπάρι

PURE 482
100482 | 
Τύπος: 
τόνωση, φρέσκο, συναρπαστικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, κίτρινο μανταρίνι, 
ανανάς, μήλο, περγαμόντο, πράσινα 
φύλλα, γκρέιπφρουτ 
Καρδιά: μοσχοκάρυδο, μαύρο πιπέρι, 
σαφράν, τζίντζερ, πορτοκαλί δέντρο, 
κάρδαμο 
Βάση: βανίλια, κέδρος, κεχριμπάρι, ξηρό 
ξύλο, στυράξ, πατσουλί, φασόλι Τόνκα, 
Αϊτής vetiver

CITRUS 
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

PURE 57
100057 | 
Τύπος: 
γεμάτο ήλιο, υπέροχο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: δαμάσκηνο, μήλο, περγαμόντο 
Καρδιά: κανέλα, ροζ πιπέρι 
Βάση: βανίλια, τζαμαϊκανό ρούμι

ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΟΤΑ

PURE 93
100093 | 
Τύπος: 
σύγχρονη, ζωντανή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ανανάς, δεντρολίβανο, 
περγαμόντο 
Καρδιά: κυκλάμινο, λεβάντα, γιασεμί, 
τζίντζερ 
Βάση: oakmoss, κισσός

ΜΕ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ

PURE 134
100134 | 
Τύπος: 
αναζωογονητικό, μαγευτικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πικρό πορτοκάλι, λεμόνι, 
περγαμόντο 
Καρδιά: δεντρολίβανο, θαλάσσια 
βλάστηση, βιολετί 
Βάση: πατσουλί, κέδρος, ambergris

PURE 452
100452 | 
Τύπος: 
πολύ αναζωογονητικό, ριπή
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: αλδεΰδη, μέντα, εσπεριδοειδή, 
νερό Σημείωση 
Καρδιά: νερολί, κέδρος, πιπέρι, κυπαρίσσι 
Βάση: tonka bean, βανίλια, vetiver

PURE 
Άρωμα

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 718
100718 | 
Τύπος: 
δυναμική, χαρισματική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: νότες πορτοκαλιού, λεμονιού, 
αλδεΰδης 
Καρδιά: μήλο, κάρδαμο, γιασεμί 
Βάση: vetiver, ξύλο κέδρου, Μόσχος

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 721 
100721 | 
Τύπος: 
διαφανής, θετικός, μαχητικός
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, πεπόνι, πορτοκάλι, 
λεμόνι, λεβάντα, φασκόμηλο, πράσινο 
μήλο 
Καρδιά: κόλιανδρο, γιασεμί, φρέζια, 
κάρδαμο, κανέλα, πιπέρι 
Βάση: tonka bean, cedarwood, amber, 
Μόσχος, cistus

50 ml | Άρωμα: 20%
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WITH AMBERGRIS AND 
MUSK NOTES 

PURE 110
100110 | 
Τύπος: 
λίγο παράτολμο, επαναστατικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεβάντα, περγαμόντο, κάρδαμο 
Καρδιά: άνθος πορτοκαλιού, κρίνος της 
κοιλάδας 
Βάση: μόσχος, ambergris, βανίλια

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ

PURE 490
100490 | 
Τύπος: 
γενναίος, πρωτότυπο, αισθησιακό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: αρκεύθου, περγαμόντο, κόκκινο 
πορτοκαλί 
Καρδιά: κόκκινο θυμάρι, μοσχοκάρυδο, 
φασκόμηλο 
Βάση: μόσχος, πατσουλί, oakmoss

ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

PURE 704
100704 | 
Τύπος: 
φρέσκο, ελκυστικό, αμφιλεγόμενο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, τζίντζερ, μήλο 
Καρδιά: θαλασσινό αεράκι, λεβάντα, 
γεράνι 
Βάση: vetiver, tonka bean, cedarwood, 
κεχριμπάρι

PURE 705
100705 | 
Τύπος: 
ζεστό, γοητευτικό, καθαρό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: νότες νερού, πικάντικες νότες, 
φρουτώδες Σημείωση 
Καρδιά: φυτικές νότες, ξυλώδεις νότες, 
πράσινο Σημείωση 
Βάση: μόσχος, ambergris, βρύα

WOODY
εξελιγμενο και αριστοκρατικο

ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΝΟΤΑ

PURE 55
100055 | 
Τύπος: 
φως και κομψό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: κόλιανδρο, μήλο 
Καρδιά: θυμίαμα, πιπέρι Sichuan 
Βάση: βανίλια, ξύλινες νότες

PURE 472
100472 | 
Τύπος: 
εκφραστικό, πολυτελές
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, φραγκοστάφυλο, 
ασβέστη 
Καρδιά: μήλο, ανανά, δεντρολίβανο, 
elemi ρητίνη 
Βάση: μόσχος, πατσουλί, κέδρος

PURE 479
100479 | 
Τύπος: 
φρέσκο, αυθάδης, εκλεπτυσμένο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο της Σικελίας, Ιταλικά 
λεμόνι 
Καρδιά: φύλλα βιολέτας, γεράνι, άγρια 
γιασεμί 
Βάση: white musk, oakmoss, κέδρος

ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

PURE 457
100457 | 
Τύπος: 
φρέσκο, μινιμαλιστικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: γκρέιπφρουτ, μανταρίνι, νότες 
νερού 
Καρδιά: γιασεμί, φύλλο δάφνης 
Βάση: ambergris, patchouli, oakmoss

PURE 474
100474 | 
Τύπος: 
ανεξάρτητη, δελεαστική
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μέντα, λεμόνι 
Καρδιά: κάρδαμο, γεράνι, θαλάσσιες 
νότες 
Βάση: κέδρος, μόσχος, πατσουλί, 
σανταλόξυλο

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
GOURMAND

PURE 720 
100720 | 
Τύπος: 
εξαιρετικός, ορεκτικό, κοκέτα
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: ανανάς, mugwort, λεβάντα 
Καρδιά: τζίντζερ, καρύδα, πιπέρι, 
πικάντικο Σημείωση 
Βάση: βανίλια, βρύα, ξύλο κέδρου, ξηρό 
ξύλο, σημειώσεις gourmand

CHYPRE
αισθησιακό και δελεαστικό

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ 

PURE 56
100056 | 
Τύπος: 
φλεγόμενες αισθήσεις, δόνηση
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: γκρέιπφρουτ, λεβάντα, 
μοσχοκάρυδο λουλούδι 
αγιόκλημα 
Καρδιά: βατόμουρο, ηλιοτρόπιο, 
γαρύφαλλο 
Βάση: κέδρος, ρητίνη, αρκεύθου

FOUGERE 
σαγηνευτικο και κλασικο

ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΦΤΕΡΗ

PURE 43
100043 | 
Τύπος: 
ενεργοποίηση, εντυπωσιακό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μανταρίνι, κουμκουάτ, ροζ πιπέρι 
Καρδιά: κόλιανδρο, φρέζια, κάρδαμο 
Βάση: δερμάτινες νότες, δέντρο 
Jacaranda

PURE 135
100135 | 
Τύπος: 
εκπληκτικό, έντονο
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: πικρό πορτοκάλι, μανταρίνι 
Καρδιά: santolina, seagrass 
Βάση: ambergris, ξύλινες νότες

WITH A LAVENDER NOTE 

PURE 54
100054 | 
Τύπος: 
διφορούμενη, φρέσκια
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μέντα, περγαμόντο, ρούμι 
Καρδιά: κέδρος, φασκόμηλο, λεβάντα 
Βάση: oakmoss, vetiver, suede

50 ml | Άρωμα: 20%

PURE 473
100473 | 
Τύπος: 
φρέσκο, ευγενές, επαναστατικό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: περγαμόντο, ροζ πιπέρι 
Καρδιά: κεχριμπάρι, λεβάντα 
Βάση: πατσουλί, βέτιβερ, ξερό ξύλο

PURE 480
100480 | 
Τύπος: 
περίεργος, αρμονικός, μυστηριώδης
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: λεμόνι, περγαμόντο, νερολί 
Καρδιά: γεράνι, Υάκινθος, λεβάντα, clary 
φασκόμηλο, κατιφέ 
Βάση: κέδρος, tonka bean, 
ambergris, oakmoss, musk

PURE 483
100483 | 
Τύπος: 
ώριμη, τονισμένη, ρετρό
Άρωματικές Νότες: 
Κεφάλι: μήλο, μανταρίνι, πορτοκάλι, 
κανέλα, φασκόμηλο 
Καρδιά: λεβάντα, πατσουλί, δεντρολίβανο 
Βάση: σανταλόξυλο, ελιά
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Perfumed SHOWER GEL

Αρωματισμένο  
ΒΑΛΣΑΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

PERFUMED SHOWER GEL

Καθαρίζει προσεκτικά το σώμα αφήνοντας το 
άρωμα από τα πιο όμορφα αρώματα.

 ▪ περιποιείται τις αισθήσεις με μεταξένια υφή

 ▪ περιέχει ενυδατική και αναπλαστική 
πανθενόλη

300 ml

PERFUMED BODY BALM

Περιβάλλει το δέρμα με ένα άρωμα από τα πιο όμορφα 
άρωμα. Περιέχει ενυδατική και ενεργή αναγέννηση 
συστατικό.

 ▪ με βιταμίνη Ε, Β5 και αλλαντοΐνη

300 ml

FOR HER: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081) 
173 (507173)

FOR HIM: 
52 (507052) 
134 (507134) 
472 (507472) 
473 (507473)

FOR HER:  
18 (506018)   | 20 (506020)   | 33 (506033)    
81 (506081)     | 173 (506173)
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PHEROMONE 
Άρωμα

Travel Άρωμα 
ATOMISER

50 ml | Άρωμα: 20%

TRAVEL VIAL

Τώρα, το αγαπημένο σας άρωμα μπορεί πάντα 
να είναι με εσείς, ακόμα κι αν ταξιδεύετε με 
ένα μικρό ποσό των αποσκευών. Άνετο και 
αριστοκρατικό. Η συστροφή ο ψεκαστήρας με 
ξαναγέμισμα γυαλιού διατηρεί το αγαπημένο 
σας άρωμα ασφαλές ενώ ταξιδεύετε. Σε ένα 
κομψό ματ δοχείο αλουμινίου.

HEIGHT: 9,5 cm | 8 ml

GOLD | 920045 | 

SILVER | 920090 | 

FOR HER

Οι φερομόνες είναι άοσμες ουσίες 
που προστίθενται στο άρωμα για 
να ενισχύστε το διεγερτικό τους 
αποτέλεσμα; είναι το μυστικό 
όπλο, με μια αποστολή για την 
ενίσχυση της ελκυστικότητας και 
αυτοπεποίθηση.

FOR HIM

FLIRT
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

SEDUCTION
52 110 473
120052 120110 120473

CHARM
34 413
120034 120413

SELF-CONFIDENCE
56 135 457
120056 120135 120457

SUCCESS
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

SUCCESS
64 134 472
120064 120134 120472

ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ
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INTENSE Άρωμα

ΦΛΟΡΆΛ
αισθησιακό και ρομαντικό

WITH A FRUITY NOTE 
INTENSE 10 | 110010 | 
a fragrance that provokes

INTENSE 17 | 110017 | 
the power of seduction

INTENSE 25 | 110025 | 
a charming composition

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 
INTENSE 20 | 110020 | 
an explosion of passion 

INTENSE 97 | 110097 | 
always in style

INTENSE 489 | 110489 | 
a breath of innovation

ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΟΤΑ 
INTENSE 81 | 110081 | 
fresh and subtle

ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΛΔΕΰΔΗΣ 
INTENSE 21 | 110021 | 
classic

CITRUS
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 
INTENSE 33 | 110033 | 
refreshing and energetic

ΜΕ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ 
INTENSE 23 | 110023 | 
romantic & joyful

CHYPRE
αισθησιακό και δελεαστικό

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ 
INTENSE 56 | 110056 | 
definitely modern

WITH AMBERGRIS AND 
MUSK NOTES
INTENSE 110 | 110110 | 
liberated, manly and brave

FOUGERE 
seductive and classic

WITH A FERN NOTE 
INTENSE 43 | 110043 | 
antidote to boredom

WITH A LAVENDER NOTE
INTENSE 473 | 110473 | 
rebellious soul

ORIENTAL 
ισχυρο και αδαμαστο

WITH A ΦΛΟΡΑΛ NOTE 
INTENSE 52 | 110052 | 
the definition of a twenty-first century man

WITH AN AMBERGRIS NOTE
INTENSE 64 | 110064 | 
the power of elegance

CHYPRE
αισθησιακό και δελεαστικό

WITH A FRUITY NOTE 
INTENSE 05 | 110005 | 
inflames the senses

INTENSE 16 | 110016 | 
enticing sweetness 

ΜΕ ΞΥΛΩΔΗ ΝΟΤΑ 
INTENSE 18 | 110018 | 
slight provocation

ORIENTAL
ισχυρο και αδαμαστο

WITH A ΦΛΟΡΑΛ NOTE 
INTENSE 09 | 110009 | 
discover the secret

INTENSE 436 | 110436 | 
confidence booster

WITH A FRUITY NOTE 
INTENSE 98 | 110098 | 
business elegance

INTENSE 413 | 110413 | 
liberated

ΜΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΝΟΤΑ 
INTENSE 173 | 110173 | 
exotic journey

50 ml

FOR HER 
FRAGRANCE: 30% 

FOR HIM 
FRAGRANCE: 24% 

Cologne (3-5%)

Eau de Toilette (up to 16%)

Eau de Parfum (16%)

Άρωμα (20%)

INTENSE (24-30%)

CITRUS 
χαρουμενο και ενεργητικο

ΜΕ ΝΟΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ 
INTENSE 134 | 110134 | 
the essence of lightness

WOODY 
sophisticated and classy

WITH A FRUITY NOTE
INTENSE 472 | 110472 | 
impresses with its character 

ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
INTENSE 457 | 110457 | 
stimulates to action 
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Fragrance-Free 
ANTIPERSPIRANT  
Roll-On Unisex
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Το Universal roll-on μπορεί να συνδυαστεί 
με οποιοδήποτε άρωμα αρώματος. 
Παρέχει μακράς διαρκείας προστασία από 
δυσάρεστες οσμές.

 ▪ για γυναίκες και άνδρες

 ▪ δεν αφήνει σημάδια στα ρούχα

 ▪ φόρμουλα χωρίς αλκοόλ

50 ml | 508000

Perfumed 
ANTIPERSPIRANT  
Roll-On
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Χάρη σε ένα συνδυασμό αντιιδρωτικών ιδιοτήτων και αρώματος 
σύνθεση, εξασφαλίζει μια αίσθηση άνεσης και φρεσκάδας.

 ▪ εξαλείφει τη δυσάρεστη οσμή που προκαλείται από την 
υπερβολική εφίδρωση

 ▪ μην αφήνετε σημάδια στα ρούχα

 ▪ φόρμουλα χωρίς αλκοόλ

 ▪ ευρύ φάσμα αρωμάτων

50 ml 

FOR HER: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

FOR HIM: 
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

Perfumed  
Body MIST

PERFUMED BODY MIST

Είναι σαν μια αύρα της θάλασσας 
στο δέρμα σου, παρέχοντας μια 
άμεση ανανέωση αποτελέσματα. 
Αφήνει ένα όμορφο άρωμα Καθαρό 
parfum στο δέρμα.

 ▪ περιέχει ένα εξαιρετικό 
μαλακτικό - λάδι καρύδας 
διασκορπισμένο σε νερό με 
αποτέλεσμα περιποίησης της 
επιδερμίδας

 ▪ ιδανικό για ζεστές μέρες ως 
εναλλακτική λύση στο άρωμα

150 ml 

AVAILABLE FRAGRANCES: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)



7978

PU
RE

 H
O

M
E

PU
RE

 H
O

M
E

Η αριστοκρατική γραμμή pure HOME εντυπωσιάζει όχι μόνο με το μοναδικό 
αρώματα, αλλά και με τον εξαιρετικά κομψό σχεδιασμό. Επιλέξαμε τα 
περισσότερα όμορφες συνθέσεις αρωμάτων που θα σας επιτρέψουν να 
δημιουργήσετε ένα εκπληκτικό αρωματικό τελετουργικό στο σπίτι για να 
περιποιηθείτε τις αισθήσεις της οικογένειάς σας και να γοητεύσετε όλους σας 
επισκέπτες επίσης.

El το home ritual fragrance είναι ένας μοναδικός συνδυασμός πολύτιμων 
αρωματικών συνθέσεων και κομψό σχεδιασμό. Θα σας επιτρέψουν να έχετε ένα 
εξαιρετικό αρωματικό σπίτι τελετουργικό που θα λατρέψει τις αισθήσεις σας και 
θα σας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο που μυρίζει τέλεια.

HOME RITUAL 
Fragrance

FRAGRANCE HOME RITUAL

Σας επιτρέπουν να ζήσετε μια 
εξαιρετικό αρωματικό τελετουργικό 
στο σπίτι καθημερινά. Αφήστε 
τον εαυτό σας λίγο πολυτέλεια με 
τις μοναδικές μυρωδιές στο ένα 
όμορφο σκηνικό.

 ▪ εκλεπτυσμένο άρωμα οι 
συνθέσεις θα γεμίσουν το 
δωμάτιό σας με ένα μοναδικό, 
μακράς διαρκείας άρωμα

 ▪ κομψό σχέδιο

 ▪ μακράς διαρκείας-έως 70 
ημέρες

100 ml

ΚΟΜΨΗ ΣΧΕΔΙΆΣΗ,
ΜΟΝΆΔΙΚO ΆΡΩΜΆ

Οδηγίες: ανοίξτε τη φιάλη και τοποθετήστε το 
γρασίδι καλάμι. Μετά το μούσκεμα, τα καλάμια 
θα σταδιακά απελευθερώστε τη μυρωδιά του 
αρώματος.

FOR HER:  
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 | 

FOR HIM:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 | 
718457 | PURE 457 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 | 

N E O  F R A G R A N C E S
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HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

Με ένα μαγευτικό άρωμα και τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. 
Εισάγει μια αισθησιακή διάθεση 
στο δωμάτιο, την ίδια στιγμή είναι 
ένα ελκυστική διακόσμηση για κάθε 
εσωτερικό χώρο. Περιέχει παραφίνη 
που παράγεται σε μια σύγχρονη 
διαδικασία υδρογονοκατεργασίας 
που καλύπτει τις ακριβείς 
απαιτήσεις Γερμανικά πρότυπα RAL.

 ▪ χρόνος καψίματος: 35 έως 40 
ώρες

 ▪ βυθισμένο σε ένα κομψό γυαλί

 ▪ με διαχρονικά αγνά αρώματα

150 g

FOR HER:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  

FOR HIM:  
719472 | PURE 472 | 

PURE 489 | 719815

Φανταστείτε ιδανικές αναλογίες 
λουλουδιών και ανατολίτικα 
αρώματα σε ένα κερί. pure 489 κερί 
παίρνει φουτουριστικό σύνθεση σε 
άλλο επίπεδο υπερβολή.

FOR HER: 
PURE 32 | 719816

Γλυκό, φρέσκο και φρουτώδες-
με αυτόν τον τρόπο Μπορεί να 
περιγραφεί pure κερί 32. Βελτιώστε 
τους εσωτερικούς σας χώρους και 
έκπληξη επισκέπτες με απίστευτη 
και αξέχαστο άρωμα.

PURE 33 | 719817

Εκπληκτικό και μοναδικό μείγμα 
φρέσκων φρούτα, μπαμπού και 
λουλούδια που ανανεώνει το 
δωμάτιό σας σε ένα pure 33 κερί. 
Δημιουργήστε ζωηρή αύρα στο δικό 
σας εσωτερική.

N E O  F R A G R A N C E S

FOR HIM:  
PURE 473 | 719818

Ψάχνετε για φρέσκο άρωμα με 
λεβάντα, αλλά επαναστατική 
ταυτόχρονα; pure κερί 473 είναι για 
σας. Κάνει ο χώρος σας φωτεινό, 
ενδιαφέρουσα και Ανακαλύψτε την 
τελειότητά του σε καθημερινή βάση.

Αρχική τελετουργικά αρωματικά κεριά πληρούν αυστηρές απαιτήσεις της 
γερμανικής RAL πρότυπο όσον αφορά:

 ▪ ένταση μυρωδιάς

 ▪ βέλτιστη συμπεριφορά καύσης

 ▪ ποιότητα φυτιλιών-ένα ισχυρό φυτίλι βαμβακιού του κατάλληλου πάχους, 
ανθεκτικό σπάσιμο και πνιγμός

 ▪ ελάχιστη καύση, η οποία δεν μολύνει τους αεραγωγούς

 ▪ μειωμένη αιθάλη, η οποία εξασφαλίζει ότι το κερί φαίνεται όμορφο όταν 
χρησιμοποιείται

ΆΝΩΤΕΡΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΆ
ΠΡΟΤΥΠΟ

Πριν από κάθε άναμμα, κόβουμε το φυτίλι σε ύψος περίπου 5 χλστ., έτσι 
ώστε η φλόγα να είναι σταθερή και το κερί δεν θα καπνίζει. Κάψτε το για 
3 έως 4 ώρες - και αποτρέψτε τη δημιουργία σήραγγας (το κερί θα λιώσει 
ομοιόμορφα) και θα επιτρέψει επίσης στο κερί να αναπτύξτε ένα πλήρες 
μπουκέτο αρωμάτων.

HOW TO PROPERLY 
LIGHT THE CANDLE
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HOME RITUAL MELT WAX

Λιώνει γεμίσει το εσωτερικό του 
σπιτιού σας με όμορφο άρωμα. 
Χάρη στην οι μοναδικές συνθέσεις 
αρωμάτων, το κάνει ακόμα πιο 
ευχάριστο για να περάσετε χρόνο 
στο σπίτι. Κερί τα τήγματα είναι 
κατασκευασμένα από φιλικό 
προς το περιβάλλον ακατέργαστο 
υλικά υψηλής ποιότητας και δεν 
είναι μόνο καλό για σας μέλη 
του νοικοκυριού, αλλά και για 
περιβάλλον.

75 g

MELT WAX 472 
719844 | 

1

MELT WAX 18 
719842 | 

2

MELT WAX 413 
719843 | 

3

1

3

2

NEOHome Ritual  
MELT WAX
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ΑΡΩΜΑ 
Ντουλάπας
WARDROBE FRAGRANCE

Μοναδικές συνθέσεις αρωμάτων στην ντουλάπα, το υπνοδωμάτιο 
και το γραφείο σας.

 ▪ απελευθερώστε σταδιακά το άρωμα

14,2 g, 15,2 g

FOR HER: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23 |  
708019 | PURE 33 |  
708064 | PURE 372 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

FOR HIM:  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 | 

N E O  F R A G R A N C E S

Air FRESHENER
AIR FRESHENER 

Η αρχική σύνθεση αρώματος μυρίζει 
τόσο όμορφο όσο το αγαπημένο 
σας Καθαρά αρώματα. Σταδιακά 
απελευθερώνει ένα ξεχωριστό 
άρωμα.

 ▪ με μια βολική ελαστική ταινία 
να κρεμάσει

 ▪ ιδανικό για διάφορους 
εσωτερικούς χώρους, π. χ. σπίτι, 
γραφείο ή αυτοκίνητο

9,5 g, 10,5 g

FOR HER: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708086 | PURE 372 |  
708087 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

FOR HIM:  
708088 | PURE 473 |  
708040 | PURE 472 | 

Perfumed Ironing  
LIQUID
PERFUMED IRONING LIQUID

Κάνει το σιδέρωμα μια πραγματική 
ευχαρίστηση. Απλά ρίξτε περίπου 5 ml 
αρωματισμένου υγρού σιδερώματος σε το 
σίδερο για να κάνει τα ρούχα να μυρίζουν 
καταπληκτικά. Έρχεται σε 3 μαγευτικά 
αρώματα.

 ▪ δίνει στα ρούχα ένα μοναδικό άρωμα

100 ml

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 



Προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες σας

Το δέρμα σας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του στρες, της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του μεταβαλλόμενου κλίματος. Ο γρήγορος 

ρυθμός της ζωής μας διευκολύνει να τον παραμελούμε. Γι' αυτό έχουμε 
αναπτύξει προϊόντα περιποίησης τα οποία, χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα 
και συμπυκνωμένα συστατικά, θα θρέψουν και θα σας αναγεννήσουν κάθε 
μέρα. Θα γίνει λαμπερό και υγιές όπως μετά το καλύτερο σπα. Η μεγάλη 

γκάμα των προϊόντων μας θα εξασφαλίσει ολοκληρωμένη περιποίηση 
δέρματος που όχι μόνο θα καταπραΰνει το σώμα σας αλλά και θα είναι μια 

πραγματική απόλαυση και χαλάρωση για εσάς.
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Αντιγύρανσης  
Προσώπου

Shimmering Body OIL

ANTI-AGEING FACE SCRUB

Καθαρίζει και αναζωογονεί 
αποτελεσματικά το δέρμα, αφήνοντάς 
το ομαλότερο και απαλά φωτεινότερο. 
Λόγω κρύσταλλοι κορούνδιο, αυτό καλά 
απολέπιση της επιδερμίδας, εξασφάλιση 
της επίδρασης των καλλυντικών 
μικροδερμοαπόξεση.

 ▪ με γλυκόριζα που όμορφα 
εξισώνει τον τόνο του δέρματος 
και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, 
επιβράδυνση κάτω από τη 
διαδικασία γήρανσης του δέρματος 

 ▪ εμπλουτισμένο με καταπραϋντικό, 
ενυδατική και αναπλαστική ενεργά 
συστατικά 

 ▪ προετοιμάζει τέλεια το δέρμα για 
περαιτέρω φροντίδα 

 ▪ συνιστάται για κάθε δέρμα Τύπος, 
ειδικά για ξηρό και ώριμο δέρμα

50 ml | 512007 | 

SHIMMERING BODY OIL

Κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λαμπερό, μεταξένιο-απαλό και 
μακράς διαρκείας ενυδάτωση. Το έλαιο σταφυλιού εξομαλύνει, 
αναζωογονεί και θρέφει το το δέρμα, και μαζί με τη βιταμίνη Ε, 
επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης. Το γλυκό αμυγδαλέλαιο 
βελτιώνει την ευελιξία του, αποτρέποντας την εμφάνιση των 
ραγάδων. Το ηλιέλαιο ενισχύει το λιπιδικό φράγμα και εμφανίζει 
ιδιότητες κανονικοποίησης.

 ▪ χάρη στα σωματίδια χρυσού αναδεικνύει όμορφα τον τόνο 
του δέρματος 

 ▪ περιέχει ένα πολύτιμο κοκτέιλ αναζωογονητικών 
συστατικών 

 ▪ απορροφάται γρήγορα από το δέρμα χωρίς να αφήνει πάνω 
του ένα λιπαρό στρώμα 

 ▪ ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος

100 ml | 512006 | 

INGREDIENTS 
OF NATURAL 

ORIGIN

95%
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ΚΡΈΜΑ Αντιγύρανσης 
για Μάτια

ΚΡΕΜΑ Αντιγύρανσης 
για Πρωί 

ΚΡΕΜΑ Αντιγύρανσης 
για Νύκτα

Anti-Ageing Gel 
TONER

ANTI-AGEING EYE CREAM

Περιέχει πολύτιμο βιομιμητικό πεπτιδικό σύμπλεγμα 
- hexapeptide-8 που λειαίνει τις υπάρχουσες γραμμές 
χαμόγελου και αναστέλλει αποτελεσματικά το 
σχηματισμό νέων χάρη Dermo χαλαρωτικές ιδιότητες, 
και tetrapeptide-5 μειώνει η εμφάνιση μη ελκυστικών 
σκοτεινών κύκλων κάτω από τα μάτια και πρήξιμο γύρω 
από τα μάτια.

 ▪ αποκαθιστά τη σταθερότητα, την ελαστικότητα και 
την ομαλότητα λεπτό δέρμα γύρω από τα μάτια

 ▪ καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης και κόπωσης

 ▪ περιέχει bisabolol από χαμομήλι αναγέννησης 
και καταπραϋντικές ιδιότητες

 ▪ για πρωινές και βραδινές Έφαρμογές

20 ml | 512002 | 

ANTI-AGEING DAY CREAM

Περιέχει φωτιστικό κολλοειδές χρυσό και ρεσβερατρόλη 
από κόκκινα σταφύλια, που διεγείρει το κολλαγόνο 
και την ελαστίνη παραγωγή φροντίζοντας για την 
κατάλληλη ένταση του δέρματος.

 ▪ διάσωση για δέρμα που χρειάζεται σύσφιξη 

 ▪ λειαίνει τέλεια και αποκαθιστά την ελαστικότητα 
του δέρματος 

 ▪ περιέχει θρεπτικό βούτυρο καριτέ και ενυδατικό 
υαλουρονικό οξύ

 ▪ το ceramide-εμπλουτισμένο σύνθετο αυξάνει το 
δέρμα φυσικό αντίσταση

50 ml | 512003 | 

ANTI-AGEING GEL TONER

Αποκαθιστά τη βέλτιστη τιμή pH του δέρματος, 
προετοιμάζοντάς το ιδανικά για την εφαρμογή άλλων 
καλλυντικών. Περιέχει τέλεια καταπραϋντικό ροδόνερο 
και εξαιρετικό ενυδατικό υαλουρονικό οξέος.

 ▪ με ήπια, χωρίς οινόπνευμα φόρμουλα

 ▪ χάρη στη μοναδική συνοχή του gel, είναι τέλεια 
απορροφάται

 ▪ η μη κολλώδης φόρμουλα δεν αφήνει δυσάρεστο 
αίσθημα σύσφιξης του δέρματος

 ▪ αναζωογονεί και λειαίνει το δέρμα

150 ml | 512001 | 

ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Αναπτύχθηκε για την ανανέωση του δέρματος κατά 
τη διάρκεια του ύπνου, όταν τα κύτταρα διαχωρίστε 
και αναγεννήστε πιο εντατικά. Χάρη στην φόρμουλα 
πλούσια σε έλαια jojoba, argan, τριαντάφυλλου και 
καρύδας και το σύμπλεγμα Κεραμιδίου, θρέφει βαθιά το 
δέρμα, αποκαθιστώντας τη φυσική του λάμψη.

 ▪ τέλεια λειαίνει και σφίγγει το δέρμα, 
καταπολεμώντας σημάδια γήρανσης 

 ▪ με ρεσβερατρόλη από κόκκινα σταφύλια ισχυρών 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες 

 ▪ εμπλουτισμένο με Νιασιναμίδη, μειώνει την 
τραχύτητα του δέρματος, εξισώνει τον τόνο του και 
βελτιώνει την προστασία του λειτουργίες φραγμού

50 ml | 512004 | 

COLLOIDAL 
GOLD

ALLY IN THE FIGHT 
AGAINST THE 
EFFECTS OF TIME 

 ▪ μειώνει τις υπάρχουσες ρυτίδες και εμποδίζει το σχηματισμό νέων

 ▪ διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης φροντίζοντας για σωστή ένταση και 
ελαστικότητα του δέρματος

 ▪ επηρεάζει τη βέλτιστη ενυδάτωση του δέρματος διευκολύνει τη διείσδυση των 
δραστικών συστατικών σε βαθύτερα στρώμα

 ▪ διεγείρει την ανταλλαγή μικροστοιχείων στο εσωτερικό του δέρματος συμβάλλοντας 
στην εντατική διατροφή

 ▪ επαναφέρει τη φυσική λάμψη και ζωντάνια της επιδερμίδας σας

 ▪ ενεργοποιεί το φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα του δέρματος αυξάνοντας την αντοχή 
στις βλαβερές επιδράσεις του εξωτερικοί παράγοντες

COMPREHENSIVE SKIN CARE

Γ Ι Α  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Τ Ε  Ο Λ Α

Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α
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ΑΝΑΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΗΣΈΤΈ 
& θρεπτική 
κρέμα χεριών

Πρόσωπο  
ΟΡΟΣ

3 σε 1 
προσώπου 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Ενυδατικό Σώμα 
ΒΑΛΣΑΜΟ

Αντικυτταριτικό Σώμα 
ΒΑΛΣΑΜΟ

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

Δημιουργήθηκε για να απαντήσει 
στις ανάγκες του ξηρού, 
κατεστραμμένο δέρμα των χεριών 
που εκτίθενται σε επιβλαβείς 
εξωτερικοί παράγοντες. Εντατικά 
θρέφει, λειαίνει το δέρμα του χέρια 
και βελτιώνει την κατάσταση του 
νύχια δίνοντάς τους μια υγιή και 
καλά καλλωπισμένο αναζητήστε.

 ▪ τύπος με βάση τη β-γλυκάνη, 
λάδι ρυζιού, καστορέλαιο, 
αλλαντοΐνη

50 ml | 513007 | 

FACE SERUM

Συνιστάται για τακτική χρήση 
αντί της κρέμας, ειδικά στο πρωί 
και βράδυ, καθώς και τοπικά σε 
περιοχές του προσώπου και σώμα 
που απαιτούν ειδική θεραπεία.

 ▪ καινοτόμος, ενεργώντας 
εντατικά καλλυντικό 

 ▪ συνιστάται για ευαίσθητα, 
κουρασμένο και ξηρό δέρμα 

 ▪ για κάθε τύπο δέρματος

30 ml | 513002 | 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Εξαιρετικά ελαφριά φόρμουλα με 
μια ελαφριά υφή. Αφαιρεί τέλεια 
ακόμη και αδιάβροχο μακιγιάζ. 
Αποτελεσματικά αφαιρεί τους 
ρύπους, και τονώνει το δέρμα 
αφήνοντας το πρόσωπό σας ομαλό 
και θρέψει.. 

 ▪ η δύναμη των συστατικών: 
βρώμη β-γλυκάνη, πανθενόλη, 
γλυκό αμυγδαλέλαιο, βιταμίνη 
Έ, μάγισσα Hazel hydrolat, 
ροδόνερο από δαμασκηνό 
τριαντάφυλλο 

 ▪ δεν απαιτεί ξέπλυμα

200 ml | 513001 | 

MOISTURISING BODY BALM

Ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα χαρίζοντάς της 
σφριγηλότητα και ελαστικότητα.

 ▪ με τριγλυκερίδια καπρυλικού και καπρικού 
οξέος, τα οποία ενισχύστε το φραγμό λιπιδίων 
του δέρματος, θρέψτε ήπια και αποτρέψτε την 
απώλεια νερού

 ▪ για κάθε τύπο δέρματος

300 ml | 513008 | 

ANTICELLULITE BODY BALM

Περιέχει ένα μοναδικό αντικυτταριτικό σύμπλεγμα Forte 
που διαμορφώνει το σώμα και ενισχύει τους ιστούς. Εάν 
χρησιμοποιείται τακτικά, μειώνει σταδιακά την επίδραση 
των λεγόμενων φλούδα πορτοκαλιού. 

 ▪ ορατά διαμορφώνει τους μηρούς, τους γοφούς, 
τους γλουτούς και την κοιλιακή χώρα περιοχές 

 ▪ με το εκχύλισμα Centella Asiatica, το οποίο 
διεγείρει η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης 
αποκατάσταση κατάλληλη πυκνότητα και 
ελαστικότητα του δέρματος και πρόληψη ο 
σχηματισμός των ραγάδων

300 ml | 513009 | 

EFFECTIVENESS OF 
β-GLUCAN 

CONFIRMED BY  
NUMEROUS STUDIES

 ▪ παρέχει στο δέρμα τη βέλτιστη υγρασία

 ▪ διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και έτσι έχει αναζωογόνηση και 
αντιγήρανση ιδιότητα

 ▪ αναζωογονεί το ξηρό δέρμα, καταπραΰνει τους ερεθισμούς, διευκολύνει τις 
διαδικασίες επούλωσης

 ▪ σφίγγει και κάνει το δέρμα πιο ελαστικό, πιο σφριγηλό και πιο λείο

 ▪ είναι ένας φυσικός παράγοντας που προστατεύει από την υπεριώδη 
ακτινοβολία
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NECTAR BODY WASH

Απαλό και αρωματικό δέρμα 
χάρη στο ένα απαλό υγρό με ένα 
λεπτό, λιπαρό συνέπεια. Το νέκταρ 
καθαρίζει και τρέφει το σώμα. 

 ▪ με εκχύλισμα μελιού, γαλακτικό 
οξύ και αλλαντοΐνη που τέλεια 
ενυδατώστε το σώμα 

 ▪ με εκχύλισμα opuntia, αχλαδιού 
και Passiflora

220 ml | 515005 | 

Χάρη στις ενυδατικές και αναγεννητικές του ιδιότητες, το μέλι είναι ιδανικό 
για ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα, το θρέφει και το καθιστά πιο ελαστικό 
και ακτινοβόλο. Επιπλέον, το μέλι κάνει το δέρμα λιγότερο επιρρεπές σε 
ερεθισμό και ανθεκτικό στο αρνητική επίδραση εξωτερικών παραγόντων.

ΝΕΚΤΑΡ  
αφρόλουτρο

Sugar Body  
SCRUB

Body 
PUDDING 

SUGAR BODY SCRUB

Καθαρίζει σχολαστικά, λειαίνει και θρέφει εντατικά 
δέρμα. Επαναφέρει την απαλότητα και την 
ελαστικότητά του. 

 ▪ με λάδι argan, το οποίο προστατεύει το δέρμα 
από το στέγνωμα και καθυστερεί τις διαδικασίες 
γήρανσης 

 ▪ με γλυκό αμυγδαλέλαιο ενισχυτικών ιδιοτήτων, 
πλούσιο σε μαγνήσιο, κάλιο, ψευδάργυρο και 
βιταμίνες: Έ, Σύμπλεγμα PP και Β

150 ml | 515003 | 

BODY PUDDING

Μακράς διάρκειας και έντονης ενυδάτωσης καθώς και 
σατινέ απαλότητα. Υπέροχα αρωματικό βούτυρο με ένα 
εξαιρετικά χνουδωτή υφή. Απλώνεται ευχάριστα και 
απορροφά γρήγορα. 

 ▪ με γλυκό αμυγδαλέλαιο και εκχύλισμα μελιού, το 
οποίο παρέχετε τέλεια ενυδάτωση 

 ▪ με βούτυρο καριτέ, που θρέφει το δέρμα

130 ml | 515004 | 

LIQUID HONEY CARE
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NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB

Το μέλι δίνει μια δόση βιταμινών 
και έλαια στο δέρμα που δεν έχει 
λάμψη. Χάρη στη βιταμίνη Ε και 
τη σόγια επίσης ως ηλιέλαιο, έχει 
αντιγήρανση ιδιότητα. Περιέχει 
βούτυρο καριτέ που αναγεννά 
τέλεια το κατεστραμμένη 
επιδερμίδα και την προστατεύει 
ενάντια σε επιβλαβείς εξωτερικούς 
παράγοντες. 

 ▪ καθαρίζει, φωτίζει και 
αναζωογονεί το δέρμα 

 ▪ με αμυγδαλέλαιο αποτρέποντας 
την εμφάνιση ραγάδων 

 ▪ να εφαρμόζεται 1-2 φορές την 
εβδομάδα

200 ml | 515006 | 

NATURAL BODY PUDDING

Καθημερινό κοκτέιλ συστατικών 
για μια νεότερη ματιά. Περιέχει 
λίτσι, λάδι καρύδας και καφεΐνη, 
επιβραδύνοντας κάτω από τη 
διαδικασία γήρανσης του δέρματος 
ως καθώς και αναγέννηση-
λίπανση βούτυρο καριτέ. Χάρη 
στην αλλαντοΐνη και πανθενόλη, 
μαλακώνει και καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, επιταχύνοντας το 
αναγέννηση.

 ▪ ενυδατώνει και κάνει το δέρμα 
πιο ευέλικτο, αποκαθιστώντας 
το νεανική εμφάνιση 

 ▪ με λάδι αβοκάντο που 
βελτιώνεται η στεγανότητα του 

 ▪ να εφαρμόζεται το πρωί και το 
βράδυ

200 ml | 515007 | 

HONEY KING

Λέγεται ότι το μέλι Manuka είναι το πιο υγιεινό μέλι στον κόσμο – δεν είναι 
περίεργο που είναι ένας πραγματικός πλούτος βιταμινών, μετάλλων, σακχάρων 
και φλαβονοειδών που ωφελούν και τα δύο εσωτερικό σώμα και δέρμα – το 
ενυδατώνει, το λειαίνει, το καταπραΰνει και το αναζωογονεί. Είναι μοναδικό όχι 
μόνο λόγω των ιδιοτήτων του, αλλά και λόγω του τρόπου απόκτησής του. Αυτό 
το πολύτιμο συστατικό βρίσκεται στο νέκταρ και στη γύρη των λουλουδιών των 
δέντρων τσαγιού που αναπτύσσεται αποκλειστικά στη Νέα Ζηλανδία

Natural Sugar  
BODY  
SCRUB

Natural  
BODY  
PUDDING

INGREDIENTS  
OF NATURAL  

ORIGIN

96%
INGREDIENTS  
OF NATURAL  

ORIGIN

99%
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FACIAL CREAM 

Ιδανικό για καθημερινή φροντίδα 
του δέρματος χάρη στα φυσικά 
συστατικά του: αλόη βέρα ο 
χυμός καταπραΰνει τον ερεθισμό, 
διεγείρει αναγέννηση και σύνθεση 
κολλαγόνου; η βεταϊνη ζάχαρης 
λειαίνει το δέρμα, ενώ το έλαιο 
macadamia και η γλυκερίνη 
μαλακώστε το και παρέχετε μακράς 
διαρκείας ενυδάτωση. 

 ▪ περιέχει γλυκό αμυγδαλέλαιο 
και βιταμίνη Έ για να 
επιβραδύνει το διαδικασία 
γήρανσης 

 ▪ με βιοδραστικό βούτυρο καριτέ 
απόσπασμα για να ενισχύσει 
του προστατευτικό φράγμα 

 ▪ για πρωινή και βραδινή χρήση 

 ▪ κατάλληλο ως βάση μακιγιάζ 

 ▪ για όλους τους 
τύπους δέρματος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ξηρών και ευαίσθητο δέρμα

50 ml | 514011 | 

MULTIFUNCTIONAL GEL

Περιέχει σχεδόν το 100% της ενυδάτωσης και 
αναζωογονητική Αλόη Βέρα από βιολογικές φυτείες σε 
Μεξικό, καθώς και καταπραϋντική αλλαντοΐνη και πανθενόλη. 
Απορροφάται εύκολα και δεν αφήνει λιπαρό φιλμ.

 ▪ ιδανικό για Πρόσωπο, Σώμα και μαλλιά 

 ▪ για όλους τους τύπους δέρματος 

 ▪ ένα must-have σε κάθε τσάντα

 ▪ με ευχάριστο, φρέσκο άρωμα 

 ▪ κατάλληλο για vegans

200 ml | 514010 | 

Η αλόη βέρα είναι ένα ορυχείο βιταμινών Α, Β, C και Ε και μέταλλα όπως 
ο ψευδάργυρος, το σελήνιο ή χαλκός. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί στην ιατρική και καλλυντική κόσμοι για αιώνες

ΚΡΈΜΑ  
Προσώπου

ΤΖΈΛ Πολλαπλής  
Χρήσεως

Ε Ν Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν  Π Ο Λ Λ Ε Σ 
Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΛΟΣΙΟΝ ΣΏΜΑΤΟΣ 
τρέφει και συσφίγγει

ΓΑΛΑΚΤΏΜΑ ΠΟΔΙΏΝ ΚΑΙ ΧΈΡΙΏΝ 
μειώνει την ξηρότητα και προστατεύει

ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ 
λειαίνει και φωτίζει

ΜΈΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 
καταπραΰνει και αναζωογονεί

ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΏΝ 
ενυδατώνει εντατικά

ΚΡΈΜΑ ΜΈΤΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ 
καταπραΰνει τους ερεθισμούς και τις 
κοκκινίλες

A MINE OF VITAMINS 
AND MINERALS
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Facial Cleansing 
FOAM

Facial  
TONER

Facial  
GEL-CREAM

Enzymatic Facial 
PEELING

FACIAL CLEANSING FOAM

Απαλό αλλά αποτελεσματικό και 
πλούσιο σε ενυδατικά συστατικά. 
Καταργήσετε μακιγιάζ και βρωμιά, 
αφήνοντας το δέρμα σας αίσθημα 
ανανέωσης και ηρεμίας. 

 ▪ πολύ αποδοτικός (μια αντλία 
= καθαρίστε ολόκληρο το 
πρόσωπο) 

 ▪ ιδανικό για καθημερινή 
φροντίδα

150 ml | 514009 | 

FACIAL TONER

Αποκαθιστά τη σωστή τιμή pH του 
δέρμα και παρέχει το κατάλληλο 
επίπεδο υγρασία. Με τη μορφή ενός 
λεπτού ομίχλη. 

 ▪ με έναν κατάλληλο ψεκαστήρα 

 ▪ χωρίς οινόπνευμα

150 ml | 514003 | 

FACIAL GEL-CREAM

Απορροφάται γρήγορα. Έντονα 
ενυδατώνει, θρέφει και καταπραΰνει 
δέρμα. Παρέχει μια βελούδινη 
απαλότητα και φρέσκια υγιή 
εμφάνιση. 

 ▪ μια εξαιρετικά ελαφριά 
φόρμουλα 

 ▪ τέλειο για να φορέσει κάτω από 
το μακιγιάζ

50 ml | 514008 | 

ENZYMATIC  
FACIAL PEELING

Απορροφάται γρήγορα. Έντονα ενυδατώνει, 
θρέφει και καταπραΰνει δέρμα. Παρέχει 
μια βελούδινη απαλότητα και φρέσκια υγιή 
εμφάνιση. 

 ▪ μια εξαιρετικά ελαφριά φόρμουλα 

 ▪ τέλειο για να φορέσει κάτω από το 
μακιγιάζ

50 ml | 514006 | 
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RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Κάνει την επιδερμίδα λεία και ελαστική, ανακτά η λάμψη 
και η φρέσκια εμφάνισή του. Αυτή η μάσκα προσώπου 
περιέχει αλόη, υαλουρονικό οξύ και γλυκερίνη, που 
εξασφαλίζουν μακράς διαρκείας ενυδάτωση και 
επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης. 

 ▪ κρεμώδης συνοχή 

 ▪ περιέχει εκχυλίσματα βατόμουρου και 
φραγκοστάφυλου, τα οποία παρέχετε ένα 
αποτέλεσμα σύσφιξης και ελαστικοποίησης 

 ▪ με λάδι αβοκάντο και βούτυρο καριτέ, που 
θρέφουν το δέρμα και να ενισχύσει το 
υδρολιπιδικό στρώμα του 

 ▪ ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, ειδικά για 
ξηρά και αφυδατωμένο δέρμα

50 ml | 514007 | 

Peel-Off Facial 
MASK

Rich Revitalizing 
Facial MASK

Intimate  
Hygiene 
WASH

PEEL-OFF FACIAL MASK

Απολεπίζει απαλά το νεκρό δέρμα, καθαρίζει τέλεια και 
σφίγγει τους πόρους. Αποτρέπει τη λάμψη και παρέχει 
απαλότητα, ελαστικότητα και αίσθηση ευχάριστης 
αναψυκτικό. 

 ▪ με καταπραϋντικό εκχύλισμα γιασεμιού και εναντία 
εκχύλισμα φλοιού δέντρου chlorantha που ρυθμίζει 
το σμήγμα έκκριση 

 ▪ για κανονικές, μικτές και λιπαρές επιδερμίδες

50 ml | 514002 | 

INTIMATE HYGIENE WASH

Καθαρίζει απαλά και παρέχει 
μια αίσθηση καθαρότητας και 
φρεσκάδας. Ενίσχυση το φυσικό 
προστατευτικό φράγμα και 
επαναφέρει το κατάλληλο pH του.

 ▪ καταπραΰνει τους ερεθισμούς, 
ενυδατώνει και μειώνει τον 
κίνδυνο μόλυνσης 

 ▪ με αντλία υγιεινής

200 ml | 514005 | 
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ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ
HAIR MASK

Αυτή η μάσκα μαλλιών θρέφει, ενισχύει και προστατεύει τα μαλλιά σας, αφήνοντάς τα λεία, λαμπερά 
και απαλά αφή. Περιέχει χυμό αλόης βέρα που προέρχεται από οργανικές φυτείες στο Μεξικό, καθώς και 
πρωτεΐνες βρώμης, οι οποίες ενυδατώστε και αναγεννήστε τα μαλλιά σας και διευκολύνετε το χτένισμα. 
Έχει μια ελαφριά φόρμουλα και μια τραγανή, ευχάριστο άρωμα.

200 ml | 514012 | 

CONTAINS ALOE JUICE  
FROM ORGANIC PLANTATIONS

N E O
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CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL

Αποτρέπει την εξάπλωση βακτηρίων στην επιφάνεια 
των χεριών, βοηθώντας στην προστασία του. Περιέχει 
εκχύλισμα αλόης, καθώς και πανθενόλη, η οποία έχει 
φροντίδα. 

 ▪ καθαρίζει τα χέρια χωρίς να χρησιμοποιεί νερό

 ▪ ιδανικό για εξωτερικούς χώρους - για ταξίδια, 
εργασία ή περίπατο

50 ml | 501022 | 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝΚαθαρισμός Αντιβακτηριακών 
ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ

SOAP BAR

Τέλεια αφρισμός και καθαρισμός ολόκληρου του σώμα. 
Περιέχει πολύτιμο λάδι αβοκάντο πλούσιο σε βιταμίνες, 
ακόρεστα λιπαρά οξέα και αμινοξέα. 

 ▪ με ένα ευχάριστο, λεπτό άρωμα 

 ▪ με ενυδατική γλυκερίνη και θρέψη βούτυρο καριτέ 

 ▪ με ελαιόλαδο που κάνει την επιδερμίδα μεταξένια 
απαλή και ομαλή 

 ▪ δεν περιέχει χρωστικές ουσίες

100 g | 501021 | 

Complete Care 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Deeply Moisturizing 
BODY LOTION

Complete Care 
ΚΡΕΜΑ

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

Καθαρίζει τέλεια το δέρμα 
αφήνοντας η αίσθηση της 
απαλότητας. Για όλο το δέρμα 
τύποι, ακόμη και για παιδιά από 3 
ετών. Περιέχει αμυγδαλέλαιο, που 
εμποδίζει το δέρμα από την έλλειψη 
ενυδατώνει και ενυδατώνει εντατικά 
και λειαίνει το δέρμα. 

 ▪ δημιουργεί ένα λεπτό αφρό 
και περιέχει απαλό πλύσιμο 
συστατικό 

 ▪ με πανθενόλη και αλλαντοΐνη 
του καταπραϋντικές ιδιότητες

250 ml | 501002 | 

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

Η πλούσια φόρμουλα περιέχει, 
μεταξύ άλλα, αμυγδαλέλαιο, λάδι 
καρύδας, Πανθενόλη, Αλλαντοΐνη 
και βισαβολόλη, κάνει το δέρμα 
βαθιά ενυδατωμένο, τρέφεται και 
αυξάνει την ελαστικότητά του. 
Τέλεια λειαίνει τραχύ και ξηρό 
δέρμα, καθιστώντας το απαλό και 
μεταξένιο. 

 ▪ χάρη σε μια προσεκτικά 
επιλεγμένη φόρμουλα, λιπαίνει 
απαλά το δέρμα, παροχή με 
την άμεση αίσθημα άνεσης και 
υγρασίας 

 ▪ έχει μια καταπραϋντική και 
ανακουφιστική αποτέλεσμα, 
προστατεύει το δέρμα από 
στέγνωμα

250 ml | 501003 | 

COMPLETE CARE CREAM

Με την ελαφριά, λεπτή φόρμουλα, 
είναι κατάλληλο και για ευαίσθητες 
επιδερμίδες και παιδιά από 3 ετών. 
Αφήνει μια λεπτή προστατευτική 
μεμβράνη. Με συστατικά που 
ενυδατώνουν βέλτιστα και 
εξομαλύνετε το δέρμα του 
προσώπου, σώμα και χέρια. 

 ▪ περιέχει καρύδα και αβοκάντο 
έλαια που ενισχύουν την 
επιδερμίδα προστατευτικό 
φράγμα 

 ▪ με πανθενόλη και αλλαντοΐνη, 
που καταπραΰνουν και έχουν 
αντιφλεγμονώδη ιδιότητα 

 ▪ με ένα σύμπλεγμα βιταμινών C 
και Έ, η οποία επιβραδύνει το 
διαδικασία γήρανσης

30 ml | 501001 | 
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ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Complete Care

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ

SOOTHING FACE SERUM 
COMPLETE CARE

Ο καταπραϋντικός ορός προσώπου βοηθά 
στην πρόληψη του αρνητικές επιπτώσεις 
της συχνής φθοράς του προστατευτικές 
μάσκες προσώπου, καταπραϋντικές στο 
δέρμα και μειώνοντας τις ατέλειες. Περιέχει 
ένα καινοτόμο βιομιμητικό λιποπεπτίδιο, 
οργανικό Εκχύλισμα Centella Asiatica για 
αποτελεσματική ανακούφιση φλεγμονή, 
και το φυσικό πρεβιοτικό Biolin P, η οποία 
αποκαθιστά την ισορροπία του δέρματος 
και ασυλία. Έλαιο σταφυλιού και βιταμίνη Ε 
ενισχύστε το λιπιδικό στρώμα του δέρματος, 
τρέφοντας και εξομαλύνει το δέρμα 
ενώ το αφήνει περισσότερο εύκαμπτο. 
Προπανοδιόλη, τρεαλόζη και σκουαλάνιο 
παρέχουν εντατική ενυδάτωση. Επιπλέον, η 
νιασιναμίδη μειώνει τον σχηματισμό ακμής 
breakouts και φωτίζει την επιδερμίδα

40 ml | 501026 | 

N E O

N E O

Ανακαλύψτε εκπληκτικά ενυδατική 
Instant Sanitizer Spray με αλόη βέρα 
και η βιταμίνη Ε όχι μόνο παρέχει 
υγιεινή για το δέρμα σας αλλά και 
ενυδάτωση και αναζωογόνηση. 

 ▪ Γρήγορος-ξεραίνοντας Τύπος, 
Κανένας κολλώδης υπολείμμα 

 ▪ αποτελεσματικά απολυμάνετε 
καθημερινά είδη και αθλητικός 
εξοπλισμός 

 ▪ προστατευτικές μάσκες 
προσώπου

Οδηγίες χρήσης: Ψεκάστε ένα 
αντικείμενο από απόσταση 15-20 
cm και σκουπίστε μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα.

100 ml | 501027 | 
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SMOOTHING HAND PEELING

Δώστε τη θεραπεία εξομάλυνσης του δέρματος των 
χεριών σας που θα κάνει είναι απίστευτα απαλό, 
ενυδατωμένο και πιο ελαστικό. Χάρη στον ηφαιστειακό 
περλίτη και το κονιοποιημένο κέλυφος καρυδιάς το 
exfoliator αφαιρεί απαλά τα νεκρά κύτταρα' τόνωση 
τους αποκατάσταση. 

 ▪ εξομαλύνει τέλεια ακόμα και τα πιο ξηρά και πιο 
σκασμένα χέρια 

 ▪ είναι μια ιδανική προετοιμασία του δέρματος για 
περαιτέρω φάσεις της ρουτίνας περιποίησης της 
επιδερμίδας 

 ▪ με Πανθενόλη, Αλλαντοΐνη και τριγλυκερίδια 
ηρεμίας ιδιότητα

100 ml | 501005 | 

Nourishing  
ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ

Smoothing  
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΧΕΡΙΩΝ

NOURISHING HAND CREAM

Λόγω της πλούσιας φόρμουλάς της, αυτή η κρέμα 
βελτιώνει ορατά το κατάσταση των χεριών. Ο 
συνεργιστικός συνδυασμός του η ουρία και η γλυκερίνη 
παρέχουν εντατική και μακροχρόνια ενυδάτωση. 
Επιπλέον, περιέχει γλυκό αμυγδαλέλαιο και βούτυρο 
shea, τα οποία έχουν εξαιρετική θρέψη, ιδιότητες 
αναγέννησης και λίπανσης. 

 ▪ απλώνεται εύκολα 

 ▪ με πανθενόλη και αλλαντοΐνη που καταπραΰνουν 
το σκασμένο δέρμα 

 ▪ αφήνει μια λεπτή προστατευτική μεμβράνη που 
εμποδίζει ξήρανση του δέρματος

100 ml | 501004 | 

Regenerating  
ΟΡΟΣ ΧΕΡΙΩΝ
REGENERATING HAND SERUM

Χάρη στην πλούσια, συμπυκνωμένη σύνθεσή του παρέχει 
εξαιρετική φροντίδα για τα χέρια σας. Περιέχει χυμό 
αλόης βέρα, βούτυρο καριτέ, ελαιόλαδο, γλυκερίνη και 
αλλαντοΐνη, τα οποία φανταστικά ενυδατώνει και θρέφει 
το δέρμα, ορατά βελτίωση της κατάστασής του. 

 ▪ διάσωση για κατεστραμμένα και στεγνά χέρια 

 ▪ απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρό 
φιλμ 

 ▪ αποτελεσματικά soothes το δέρμα μετά από την 
απολύμανση χεριών με προϊόντα αλκοόλης 

 ▪ δερματολογικά ελεγμένο

100 ml | 501025 | 

97IN
GR

ED
IENTS OF NATURAL ORIGIN
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Η ουρία είναι ένα από τα βασικά συστατικά του NMF-φυσικός ενυδατικός 
παράγοντας στην δέρμα-και ένα εξαιρετικό υγραντικό, δηλ. μια ουσία που 
συγκρατεί το νερό, το περιεχόμενο του που μειώνεται με την ηλικία στο 
ανθρώπινο σώμα. Μια υψηλή, δέκα τοις εκατό συγκέντρωση η ουρία έχει επίσης 
κερατολυτικά αποτελέσματα – διευκολύνει την απολέπιση του ροζιασμένου 
στρώματος από το δέρμα με το μαλάκωμα και την εξομάλυνση του, και βελτιώνει 
τη διαπερατότητά του, η οποία επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση άλλων 
δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ultra Moisturizing  
FOOT CREAM

ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Ενυδατώνει έντονα ακόμη και πολύ ξηρά πόδια. Χάρη 
στην τα μαλακτικά και εξομαλυντικά συστατικά του, 
είναι ένα τέλειο σύμμαχος στη ρουτίνα περιποίησης 
της επιδερμίδας σας για ραγισμένα τακούνια. Εάν 
χρησιμοποιείται συστηματικά, μειώνει την παχιά 
επιδερμίδα. 

 ▪ με υψηλή περιεκτικότητα σε ουρία 

 ▪ με θρεπτικό κερί μέλισσας, βούτυρο καριτέ και 
λάδι macadamia 

 ▪ κάνει τα πόδια μαλακά και εύπλαστα πάλι

75 ml | 501020 | 

Softening  
FOOT SCRUB

SOFTENING FOOT SCRUB

Αφαιρεί αποτελεσματικά το ροζιασμένο δέρμα. 
Χάρη στην το περιεχόμενο της αλλαντοΐνης και της 
γλυκερίνης, εξομαλύνει ορατά και μαλακώνει τα τραχιά 
και ξηρά πόδια. Βούτυρο Shea και βιταμίνη Ε, με τις 
ενυδατικές τους ιδιότητες, θα δώσει τα πόδια σας μια 
υγιή εμφάνιση. 

 ▪ αναπτύχθηκε από απολέπιση, φυσικούς κόκκους 
από κουκούτσια βερίκοκου, κελύφη καρυδιού και 
αμυγδάλου 

 ▪ με μια αναζωογονητική και χαλαρωτική άγρια 
μέντα νερού εξαγωγή

75 ml | 501017 | 

Refreshing  
ANTIPERSPIRANT  
FOOT SPRAY
REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Αναπτύχθηκε με βάση το αναζωογονητικό λάδι 
λεμονόχορτο. Βοηθά στη φροντίδα του δέρματος 
που εκτίθεται σε βακτήρια και μύκητες. Εξαιρετική για 
καθημερινή χρήση. 

 ▪ μειώνει την εφίδρωση 

 ▪ αποτρέπει ένα δυσάρεστο άρωμα 

 ▪ εξασφαλίζει αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί 

 ▪ δεν περιέχει αλκοόλ

150 ml | 501019 | 

Exfoliating  
FOOT PEEL
EXFOLIATING FOOT MASK

Χάρη στα οξέα AHA/BHA αναγεννάται τέλεια 
κατεστραμμένη επιδερμίδα, και ένα πλούσιο σύμπλεγμα 
φυσικών συστατικά, ουρία και αλλαντοΐνη επιπλέον 
ενυδατώνει και αναδομεί το δέρμα. Χάρη σε μια ειδική 
φόρμουλα, αυτό ρυθμίζει την ένταση της θεραπείας στο 
άτομο ανάγκες του δέρματος. 

 ▪ απομακρύνει αποτελεσματικά τους κάλους 

 ▪ περιέχει εκχυλίσματα μελιού, οπουντίας, αχλαδιού, 
πάθους Φρούτα, Λεμόνι, σταφύλι και ανανάς 

 ▪ αφήνει τα πόδια τέλεια λεία 

 ▪ χρησιμοποιήστε μία φορά το μήνα

2 × 20 ml | 501024 | 
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Ένταση 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ

VOLUME SHAMPOO

Δίνει bounciness στα μαλλιά σας 
και οπτικά αυξάνει την ένταση 
του. Τα προσεκτικά επιλεγμένα 
συστατικά περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, πανθενόλη, που βελτιώνει 
την ενυδάτωση των μαλλιών και 
ένα παράγωγο πρωτεΐνης σίτου-ένα 
συστατικό που παρέχει απαλότητα. 

 ▪ τα πολύτιμα εκχυλίσματα 
φυτών καθαρίζουν και 
απαλύνει το τριχωτό της 
κεφαλής 

 ▪ τα ενεργά συστατικά 
αποτρέπουν το μαλλιά από 
τη συλλογή στατικών, Κάντε 
το εύκολο να χτενίζετε και 
να προσθέτετε εξαιρετική 
ελαφρότητα

230 ml | 501010 | 

Ξηρός Και Χαλασμένος
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ μαλλιών

Ξηρός Και Χαλασμένος
ΣΑΜΠΟΥΑΝ μαλλιών

DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Μια μοναδική φόρμουλα βοηθά στην αναγέννηση 
ακόμα και των περισσότερων κατεστραμμένα μαλλιά, 
δίνοντάς της μια όμορφη, υγιή εμφάνιση. Χάρη στην 
κρεμώδη σύνθεσή του, πλούσια σε δραστικά συστατικά 
όπως πανθενόλη ή υαλουρονικό νάτριο, ενυδατώνει 
βαθιά και αναζωογονεί τα μαλλιά σας προστατεύοντάς 
τα από το να στεγνώσουν. 

 ▪ εξαιρετικά πολύτιμο βούτυρο shea τρέφει εντατικά 
τα μαλλιά σας, καθιστώντας τα λεία και λαμπερά 

 ▪ απαιτεί ξέπλυμα 

 ▪ για καλύτερα αποτελέσματα συνιστούμε τη χρήση 
του με το Ξηρό και κατεστραμμένο σαμπουάν 
μαλλιών

180 ml | 501015 | 

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Είναι αφιερωμένο στα μαλλιά που απαιτεί εντατική 
αναγέννηση. Σχολαστικά επιλεγμένα συστατικά όπως 
ως χυμός αλόης βέρα, γλυκερίνη και υαλουρονικό 
νάτριο εξαιρετικά ενυδατώστε τα μαλλιά σας. Ένα ειδικά 
αναπτυγμένο η φόρμουλα διευκολύνει το χτένισμα των 
μαλλιών σας και την αποτρέπει από τη λήψη στατικών 
και το σπάσιμο. 

 ▪ γρήγορη και εντατική ανάπλαση των μαλλιών που 
έχουν υποστεί βλάβη από χρωματισμός, ξήρανση 
με φυσήγηση ή ίσιωμα 

 ▪ ένας μοναδικός συνδυασμός δραστικών 
συστατικών κάνει τα μαλλιά σας απίστευτα 
μαλακά, λεία και πιο ευέλικτα

230 ml | 501012 | 

Βαμμένα Μαλλιά 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ

COLORED HAIR SHAMPOO

Έντονο και βαθύ χρώμα για 
ένα απίστευτα μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αυτό το σαμπουάν 
τρέφει τέλεια τα μαλλιά σας 
ταυτόχρονα αποτρέποντάς το από 
να στεγνώσει. Περιέχει ένα ginkgo 
εκχύλισμα biloba, το οποίο ενισχύει 
τα μαλλιά σας, και ένα φίλτρο UV, 
το οποίο βοηθά στην προστασία 
του από το αρνητικό επιδράσεις 
της ηλιακής ακτινοβολίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ξεθώριασμα του χρώματος των 
μαλλιών. 

 ▪ κάνει τα μαλλιά σας λαμπερά 
και υγιές κοίταγμα 

 ▪ χάρη στις πρωτεΐνες γάλακτος 
τα μαλλιά σας είναι απίστευτα 
απαλό στην αφή και εύκολος 
στο ύφος

230 ml | 501013 | 

Ανδρικό 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ

MEN’S SHAMPOO

Σχεδιασμένο για καθημερινή 
φροντίδα των ανδρών το τριχωτό 
της κεφαλής και τα μαλλιά. 
Περιέχει κερατίνη, που ενισχύει και 
αποκαθιστά τα μαλλιά δομή, και 
μετάξι, που δημιουργεί μια λεπτή 
ταινία στην επιφάνειά της που 
προστατεύει τα μαλλιά από τις 
βλαβερές συνέπειες του εξωτερικοί 
παράγοντες. 

 ▪ συστατικά όπως η πανθενόλη 
και αργανέλαιο, το οποίο 
είναι πλούσιο σε βιταμίνη Έ, 
Αποτρέψτε τα μαλλιά από 
στεγνώστε και παρέχετε 
εξαιρετική τροφή

230 ml | 501011 | 



115114

C
O

M
PL

ET
E 

C
AR

E

CO
M

PL
ET

E 
CA

RE

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
Για Λευκά Δόντια

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
Προστασία Των Ούλων

Ευαίσθητα δόντια  
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

Ήπια Μέντα  
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

WHITENING TOOTHPASTE

Θαμπώστε τους άλλους με το όμορφο, λαμπερό 
χαμόγελό σας. Χάρη στα τέλεια επιλεγμένα ενεργά 
συστατικά, μετά από μόλις δύο εβδομάδες χρήσης, 
η οδοντόκρεμα εξασφαλίζει ένα ορατό αποτέλεσμα 
αποκαταστάθηκε η φυσική λευκότητα των δοντιών. 

 ▪ αφαιρεί τον αποχρωματισμό που προκαλείται από 
ορισμένους τύπους τρόφιμα - όπως ο καφές ή το 
τσάι - και το κάπνισμα 

 ▪ μια πλούσια φόρμουλα που αποτελείται, μεταξύ 
άλλων, από νάτριο φθόριο που ανοργανοποιεί 
αποτελεσματικά το σμάλτο των δοντιών, 
καθιστώντας το ισχυρότερο και μειώνει τον 
κίνδυνο αποσύνθεσης 

 ▪ σχεδιασμένο για ενήλικες

75 ml | 501008 | 

GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Χάρη σε μια εξειδικευμένη φόρμουλα που αναπτύχθηκε από ειδικούς, 
εξασφαλίζει συνολική βοήθεια για τους ανθρώπους που ασχολούνται 
με το πρόβλημα των ευαίσθητων τσίχλα. 

 ▪ τριπλή δράση: καταπραΰνει τα ερεθισμένα ούλα, τα αναγεννά 
και τα προστατεύει από μικρο-ζημιές 

 ▪ παρέχει εξαιρετική περιοδοντική προληπτική φροντίδα 

 ▪ σχεδιασμένο για ενήλικες

75 ml | 501007 | 

SENSITIVE TOOTHPASTE

Μειώνει την ταλαιπωρία που σχετίζεται με την 
εκτεθειμένη οδοντίνη σωληνάρια. Είναι μια τέλεια λύση 
για το θέμα των ευαίσθητων δόντια και ούλα. 

 ▪ μειώνει την ταλαιπωρία που εμφανίζεται κατά τη 
διάρκεια του φαγητού και πίνοντας 

 ▪ η λεπτή φόρμουλα οδοντόκρεμας προστατεύει 
ευαίσθητα δόντια, βοηθώντας επιπλέον στη 
διατήρηση ισχυρών ούλων 

 ▪ σχεδιασμένο για ενήλικες

75 ml | 501006 | 

MILD MINT MOUTHWASH

Χάρη στην εξαιρετικά εξειδικευμένη σύνθεσή του, είναι μια τέλεια 
προσθήκη στο δικό σας καθημερινή ρουτίνα φροντίδας της 
στοματικής κοιλότητας. Φτάνει αποτελεσματικά σε μέρη που δεν 
είναι εύκολα προσβάσιμα σε μια οδοντόβουρτσα, βοηθώντας σας να 
πάρετε εξαιρετική φροντίδα της στοματικής κοιλότητας σας. Η ήπια 
γεύση μέντας σας δίνει την αίσθηση ένα καθαρό στόμα και φρέσκια 
αναπνοή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν περιέχει τεχνητές 
χρωστικές ουσίες. 

 ▪ αποτρέπει το σχηματισμό πλάκας – μία από τις βασικές αιτίες 
του αποσύνθεση, περιοδοντίτιδα και πέτρα 

 ▪ εξασφαλίζει δροσερή αναπνοή για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 ▪ δεν περιέχει αλκοόλ 

 ▪ σχεδιασμένο για ενήλικες

500 ml | 501009 | 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Α
Μ Ε Ι Ω Σ Η

Δ Υ Σ Φ Ο Ρ Ι Α
Κ Α Τ Α  Τ Η  Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α 

Τ Η Σ
Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η

Α Π Ο  Ζ Ε Σ Τ Ο  Κ Α Ι
Κ Ρ Υ Ο  Φ Α Γ Η Τ Ο

Ε Π Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
Φ Υ Σ Ι Κ Η

Λ Ε Υ Κ Ο Τ Η Τ Α
Τ Ω Ν  Δ Ο Ν Τ Ι Ω Ν

Μ Ε Τ Α  Α Π Ο 
Μ Ο Λ Ι Σ

Δ Υ Ο 
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ε Σ

Χ Ρ Η Σ Η Σ

Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Η
Δ Ι Α Φ Α Ν Η

Τ Υ Π Ο Σ
Χ Ω Ρ Ι Σ

Τ Ε Χ Ν Η Τ Η
Χ Ρ Ω Σ Τ Ι Κ Η
Η  Α Λ Κ Ο Ο Λ

3  Σ Ε  1 
Δ Ρ Α Σ Η  Γ Ι Α

Ι Σ Χ Υ Ρ Α  Ο Υ Λ Α :
Κ Α Τ Α Π Ρ Α ΰ Ν Ε Ι  ,
Α Ν Α Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ -

Γ Η Σ Ε Τ Ε
Κ Α Ι 

Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Ε Ι
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ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 
γυναικών
SHAVING FOAM FOR WOMEN

Δημιουργήθηκε ειδικά για λεπτό, θηλυκό δέρμα. Το αφήνει 
απαλό και ευχάριστο στην αφή. Αποτελεσματικά μαλακώνει 
την εξασφάλιση τρίχας ακριβές και άνετο ξύρισμα. 

 ▪ εμπλουτισμένο με αλλαντοΐνη, που καταπραΰνει και 
μειώνει το κίνδυνος ερυθρότητας 

 ▪ ιδανικό για τα πόδια και τις ευαίσθητες περιοχές 
μασχάλης και μπικίνι

 ▪ ταιριάζει με το PURE Parfum 18

250 ml | 516018 | 

ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΞΥΡΙΣΜΑ

ΛΟΣΙΟΝ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ

ΑΦΡΟΣ 
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

AFTERSHAVE 

Έντονα αρωματικό aftershave που 
είναι ένα υπέροχο φινίρισμα για 
ένα τέλειο ξύρισμα. Ψύξη μενθόλη 
φέρνει μια ευχάριστη το αναψυκτικό 
και η αλλαντοΐνη καταπραΰνουν 
ερεθισμένο δέρμα. 

 ▪ με αλλαντοΐνη που καταπραΰνει 
δέρμα και αποβάλλει το σφιχτό 
δέρμα αίσθηση

100 ml 

AFTERSHAVE BALM

Περιέχει συστατικά που 
καταπραΰνουν και ενυδατώστε 
το δέρμα σας πρόσωπο που είναι 
ερεθισμένο μετά το ξύρισμα, και 
απορροφάται εύκολα, παρέχοντας 
η αίσθηση της άνεσης σε όλη την 
ημέρα. 

 ▪ με θρεπτικό λάδι macadamia 

 ▪ με αναγεννητική πανθενόλη

50 ml 

SHAVING FOAM

Η κατάλληλη συνέπεια του ο 
κρεμώδης αφρός μαλακώνει 
αποτελεσματικά το stubble κάνοντας 
τη διαδικασία ξυρίσματος εύκολος. 
Η φόρμουλα, εμπλουτισμένη με 
εκχύλισμα μέντας, αναζωογονεί 
ευχάριστα το δέρμα του προσώπου 
σας. 

 ▪ εξασφαλίζει μια ακριβή και 
άνετο ξύρισμα 

 ▪ με αναζωογονητικό εκχύλισμα 
μέντας 

 ▪ ταιριάζει με το PURE Parfum 
134

250 ml | 516134 | 
AVAILABLE FRAGRANCES:  
52 (509052)   | 134 (509134)    
199 (509199)

AVAILABLE FRAGRANCES:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)



Εκφράστε τον εαυτό σας

Το μακιγιάζ είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Παίζει πολλούς 
διαφορετικούς ρόλους που αντιστοιχεί στη μεταβαλλόμενη φύση των 

γυναικών. Μερικές φορές βοηθάει να τονίστε την ομορφιά σας και 
προσθέστε αυτοπεποίθηση, άλλες φορές χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
μια εντελώς νέα εικόνα, που ταιριάζει με τη διάθεσή σας και τις περιστάσεις. 

Ευχαριστώ στα φανταστικά καλλυντικά Federico Mahora, το μακιγιάζ σας 
θα ταιριάζει τις τελευταίες τάσεις. Μην φοβάστε να πειραματιστείτε – 

παίξτε με τα χρώματα και γυρίστε η ρουτίνα εφαρμογής μακιγιάζ σε αστεία 
διασκέδαση.

Colour visualisations of makeup cosmetics (products) are for reference only. Actual shades may slightly differ from those shown 
in the pictures. It depends on the light, print quality and monitor settings.
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ΝΕΟΝ ΛΑΜΨΗ
– ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΙΝΕΛΟ

21

UV Neon Brights  
PALETTE

N E ON E O

UV NEON BRIGHTS PALETTE

UV Neon Brights παλέτα είναι ένα απίστευτα 
δελεαστική παλέτα χρωμάτων σώματος που λάμπει 
κάτω UV φως. Δημιουργήστε ένα μακιγιάζ φεστιβάλ 
χάρη στο μια ειδική φόρμουλα κλειστή σε 10 
μοναδικά χρώματα. Οι εξαιρετικά χρωματισμένες 
φόρμουλες θα εξαπλωθούν τέλεια στο σώμα, και 
την ανθεκτικότητα του χρώματος και η ένταση 
διαρκεί πολλές ώρες. Ποικιλία των χρωμάτων θα 
σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα μοναδικό 
χαρακτηρισμός, προσθέτοντας λίγο τρέλα στο 
δικό σας μακιγιάζ. UV Neon Brights Palette είναι 
ένα προϊόν κατασκευασμένο από φιλικά προς το 
περιβάλλον συστατικά

1,1 g x 10

PINK  
606088 | 

1

YELLOW  
606087 | 

2

Το χρώμα των συνηθισμένων χρωστικών εξαρτάται μόνο από το ανακλώμενο φως, αλλά από 
το φθορίζον νέον οι χρωστικές ουσίες συνδυάζουν τα φαινόμενα ελαφριάς εκπομπής που 
προκαλούνται από το υπεριώδες φως και διέγερση του ανακλώμενου ορατού φωτός, αντίστοιχα. 
Είναι δυνατή η απόκτηση ζωντανών χρωμάτων με υψηλά φωτεινά αποτελέσματα, ελαφρότητα 
και κορεσμός. Οι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες χρωματισμένες σκόνες εκπέμπουν ορατό ή αόρατο 
φως ως αποτέλεσμα της δράσης του φωτός μικρού μήκους κύματος. Χρωστική επιφάνεια πρέπει 
να εκτεθεί σε μια λάμπα UV ή μια δίοδο με υπεριώδες φως για να παρέχει μια ειδική λαμπερό 
αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των φθορίζοντων χρωμάτων είναι ότι λάμπουν, 
είναι ζωντανά και παρατήρησα πολύ πιο γρήγορα από τα κανονικά χρώματα.

ΑΞΊΕΣ

 ▪ Αυτό το χρώμα σώματος νέον είναι το τέλειο αξεσουάρ για να μπαχαρικό μέχρι πάρτι, 
φεστιβάλ, βραδιές, ντύνοντας, βγαίνοντας με φίλους, κλαμπ με υπεριώδες φως 

 ▪ Κάθε πακέτο περιέχει μια επιλογή χρωμάτων ουράνιου τόξου σε διάφορες καταστάσεις και 
αποχρώσεις: κόκκινο, πορτοκάλι, κίτρινος, πράσινος, μπλε, πορφυρός, ροζ 

 ▪ Για ενήλικες, εφήβους και παιδιά 

 ▪ Οι χρωστικές χρωστικές που αντιδρούν στις ακτίνες UV είναι μη τοξικές και μη ραδιενεργές 

 ▪ Οι σκόνες UV είναι κατασκευασμένες από ουσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον ή την υγεία 
του χρήστη (μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν από παιδιά) 

 ▪ Οι χρωστικές UV δεν χάνουν τις ιδιότητες χρώματος και την έντασή τους με την πάροδο 
του χρόνου. Χρωστική ζωηρό χρώμα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ισχυρά φθορισμού 
αποτελέσματα, καλό dispersity, και μεγάλο μόριο λεπτότητα 

 ▪ Εύκολα αφαιρούμενος με σαπούνι και νερό 

 ▪ Εξαιρετική αξία για τα χρήματα, καθώς λίγο χρώμα πηγαίνει πολύ μακριά 

 ▪ Περιεχόμενο στο κύπελλο: ca 1,1 g

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το χρώμα εφαρμόζεται συνήθως με τα δάχτυλα, αλλά μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί με βούρτσες ή σφουγγάρια. Χωρίς όρια! Τα λαμπερά χρώματα 
σώματος νέον βασίζονται σε φθορίζουσες χρωστικές ουσίες. Είναι σκόνες 
σε μια λεπτή διαιρεμένη κατάσταση με ξεχωριστό χρώμα και λεπτά σωματίδια.

Ωστόσο, για να αποκτήσετε η φωτεινή επίδραση, η χρωματισμένη επιφάνεια 
πρέπει να εκτεθεί σε έναν UV λαμπτήρα ή μια δίοδος με υπεριώδες φως. 
Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της λάμψης που βλέπουμε αντανακλάται 
στην πραγματικότητα φως, όσο πιο φωτεινό είναι το χρώμα φόντου, τόσο πιο 
φωτεινή εμφανίζεται η λάμψη. Είναι με βάση την εκπομπή φωτεινών κυμάτων 
μέσω ενός διεγερμένου μορίου ή ατόμου, για τους οποίους είναι υπεύθυνοι οι 
φωσφόροι. Επομένως, ο φθορισμός ταξινομείται ως φωτοφωταύγεια. Το φως 
εκπέμπεται μόνο όταν εκτίθεται η χρωστική ουσία ακτινογραφία. Όταν αυτές οι 
ακτίνες σταματούν να εκπέμπονται, το αποτέλεσμα εξαφανίζεται αμέσως. Χρώμα 
παραμένει ζωντανό, αλλά χωρίς το εφέ λάμψης.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ
 ▪ Χρησιμοποιώντας κυκλικές 

κινήσεις, με η βοήθεια του 
νερού και μιας βούρτσας, 
χαλαρώστε το επάνω στρώμα 
του χρώμα για να αποκτήσετε 
μια ομαλή και ομοιογενές, 
κρεμώδες μίγμα 

 ▪ 3. Εφαρμόστε πολλαπλά 
στρώματα στο δέρμα για την 
καλύτερη πυράκτωση κάτω 
από το UV φως 

 ▪ Εύκολος αφαιρέστε με το 
σαπούνι και νερό

ΕΦΕ

Εκφράστε τα σαφή και όμορφα 
χρώματα:

 ▪ Στο φως της ημέρας- 
χρώματα νέον

 ▪ Στο σκοτάδι - χωρίς λάμψη

 ▪ Στο σκοτάδι με το UV φως –
Vibrant + Bright + Neon UV Glow
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Η ορυκτή σκόνη είναι ένα καλλυντικό που συνδυάζει τη δύναμη των 
ορυκτών και βιταμίνες. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, μετατρέπεται σε μια 
όμορφη, ομοιόμορφη επιφάνεια. Είναι εύκολο να εφαρμοστεί και πολύ 
αποτελεσματικό. Καλύτερο στην καταπολέμηση των ατελειών ή υπερβολική 
παραγωγή σμήγματος, αφήνοντας ένα κομψό ματ φινίρισμα στο δέρμα.

Bake It Setting  
POWDER

BAKE IT SETTING  
POWDER

Ψήστε το για τον καθορισμό σκόνη τέλεια 
καμουφλάζ ατέλειες και παρέχει μια 
μακράς διαρκείας βελούδινο φινίρισμα. 
Αντανακλά απαλά το φως, κάνοντας είναι 
ιδανικό για το περίγραμμα του προσώπου 
χρησιμοποιώντας το τεχνική ψησίματος. Η 
καθολική σκιά ταιριάζει οποιοδήποτε χρώμα 
δέρματος. Με μια ρουφηξιά ή βούρτσα, 
εφαρμόστε σε ολόκληρο το πρόσωπο ή 
εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα στο περιοχές 
που χρειάζονται φωτισμό. Αφήστε για 
λίγα λεπτά, στη συνέχεια αφαιρέστε την 
περίσσεια.

6,6 g | 602027 | 

Bamboo  
POWDER

HD Effect Mineral 
POWDER

BAMBOO POWDER

Μπαμπού ματ απαλή σκόνη με διαφανή φόρμουλα 
παρέχει ένα τέλειο φινίρισμα. Καλύπτει αποτελεσματικά 
τα σημάδια του κόπωση και όλες τις ατέλειες. Εκχύλισμα 
βλαστών μπαμπού απορροφά το σμήγμα, παρέχοντας 
ματ αποτέλεσμα μακράς διάρκειας. Με μια ρουφηξιά 
ή βούρτσα, εφαρμόστε σε ολόκληρο το πρόσωπο ή σε 
επιλεγμένες περιοχές, όπως η ζώνη Τ.

3,3 g | 602028 | 

HD EFFECT MINERAL POWDER

Η ορυκτή σκόνη HD Effect εξομαλύνει τέλεια το δέρμα 
και εγγυάται ένα τέλειο μακιγιάζ φινίρισμα. Το διαφανές 
φόρμουλα εμπλουτισμένη με λάδι jojoba φροντίδας 
είναι κατάλληλη για όλους χρώματα δέρματος. Με 
μια ρουφηξιά ή βούρτσα, εφαρμόστε σε ολόκληρο το 
πρόσωπο.

4,3 g | 602029 | 

N E O

N E O

N E O
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Multifunctional  
PRIMER SPF 30

6 ΒΗΜΑΤΑ 
για τέλειο δέρμα Silicone 

BASE
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Ένα κρεμώδες γαλάκτωμα με μπεζ σκιά δίνει στο δέρμα μια όμορφη, υγιή 
εμφάνιση και απαλά εξισώνει τον τόνο του δέρματος. Εξομαλύνει τέλεια την 
επιδερμίδα, βοηθώντας παράλληλα στην προστασία ενάντια στις επιβλαβείς 
επιδράσεις των ακτίνων UV. 

 ▪ εξαιρετικά ελαφριά φόρμουλα 

 ▪ δεν συσσωρεύεται στις ρυτίδες, δεν υπερφορτώνει ή στεγνώνει το δέρμα 

 ▪ εμπλουτισμένο με νερό χαμομηλιού, εκχυλίσματα αλόης βέρα και 
καλέντουλας

 ▪ γλουτένη 

 ▪ όμορφο άρωμα

30 ml | 601312 | 

SILICONE BASE

Κάνει το μακιγιάζ σας να διαρκεί 
περισσότερο. Mattifies και 
εξασφαλίζει μια φρέσκια ματιά 
για καιρό. Κάνει το δέρμα τέλεια 
ομαλός και εξασφαλίζει ότι οι πόροι 
και οι λεπτές γραμμές είναι λιγότερο 
αισθητές. 

 ▪ με σύμπλεγμα βιταμίνης C 
και Ε που έχει αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες

 ▪ συνιστάται για το δέρμα που 
απαιτεί mattifying και έχει ένα 
τάση να λάμπει

15 ml | 601301 | 

Χ Ρ Η Σ Η  Κ Α Τ Ω  Α Π Ο 
Τ Ο  M A K E U P  Η  Ω Σ 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν

I T  M A T T I F I E S 
A N D  E V E N S  O U T 
I M P E R F E C T I O N S

VEGAN FRIE
ND

LY

HIGH PROTECTI
O

N

ΒΗΜΑ 1

ΒΑΣΗ
 ▪ επεκτείνει τη μακροζωία του 

μακιγιάζ

ΒΗΜΑ 4

ΠΟΥΔΡΑ
 ▪ παρέχει μια μεταλλίνη τελειώνει

 ▪ ρυθμίζει το μακιγιάζ σας

ΒΗΜΑ 2

MAKE-UP
 ▪ εξισώνει τον τόνο του δέρματός 

σας

 ▪ ρυθμίζει το δέρμα σας

ΒΗΜΑ 5

BRONZER
 ▪ σμιλεύει το σχήμα του 

προσώπου σας

ΒΗΜΑ 3

CONCEALER
 ▪ κρύβει τις ατέλειες του 

δέρμα

ΒΗΜΑ 6

HIGHLIGHTER
 ▪ δίνει στο δέρμα σας μια νεανική 

λάμψη
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THE BLUR EFFECT 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ

Επίσης αναφερόμενος ως επίδραση μαλακός-εστίασης, αυτό είναι ένας πολύ 
γνωστός όρος στον τομέα φωτογραφία. Επιτρέπει την εξομάλυνση όλων των 
αιχμηρών περιγραμμάτων και τη θόλωση της εικόνας η εικόνα έτσι ώστε το 
πρόσωπο του μοντέλου να φαίνεται άψογο και απόλυτα ομαλό. Στο κόσμο 
των καλλυντικών, προσφέρει εντυπωσιακά παρόμοια αποτελέσματα. Χάρη 
στα συστατικά με τις μοναδικές οπτικές ιδιότητες, δημιουργεί ένα στρώμα 
στην επιφάνεια του δέρματος που αντανακλά και διαχέει το φως ομοιόμορφα, 
καλύπτοντας τις ατέλειες του δέρματός σας.

 ▪ ιδανικό για ζεστές μέρες

 ▪ συνιστάται για ενεργούς ανθρώπους

 ▪ σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια τέλεια εμφάνιση ακόμα και κατά τη 
διάρκεια μιας προπόνησης

 ▪ ιδανικό για μεγάλα γεγονότα

IDEAL  
COVER EFFECT 
Foundation

ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΦΕ 
θολώματος ίδρυμα

IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Παρέχει ένα ημι-ματ φινίρισμα 
και μια τέλεια εμφάνιση, χωρίς τη 
μάσκα επίδραση, για μια απίστευτα 
μεγάλη χρόνος. Λόγω του φωτός 
και μεταξένια συνέπεια, απλώνεται 
ομοιόμορφα. Περιέχει πολύτιμο Β3 
και Ε βιταμίνες. 

 ▪ υγρασία-ανθεκτικός 

 ▪ καλύπτει όλες τις ατέλειες 

 ▪ τέλεια εξισώνει τον τόνο 
δερμάτων 

 ▪ ιδιαίτερα χρωματισμένος 

 ▪ πολύ αποτελεσματικό-ένα 
λεπτό στρώμα καλύπτει 
ομοιόμορφα και απαλά 
mattifies

30 ml

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Καλύπτει εξαιρετικά τις ατέλειες και 
εξισώνει τον τόνο του δέρματός σας. 
Εγγυάται μια άψογη, νεανική και 
φυσικό βλέμμα χωρίς την επίδραση 
μασκών. Χάρη στην ελαφριά, 
υγρή συνοχή του, απλώνεται πολύ 
εύκολα. 

 ▪ αποτρέπει το γυαλιστερό δέρμα

 ▪ δίνει ένα εφέ soft-focus 

 ▪ δημιουργεί μια άμεση οπτική 
επίδραση ανύψωσης 

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

30 ml

I D E A L  F O R  A L L  S K I N  T Y P E S P E R F E C T  F O R  M A T U R E  S K I N
16h

UP TO 16H WITH NO TOUC
H

-U
PS

OLIVE BEIGE 
601107 | 

SATIN SAND 
601206 | 

NUDE 
601105 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 
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GLOWING DROPS 3D Liquid Highlighter

GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Αμέσως φωτίζει το δέρμα σας και του δίνει μια επιπλέον λάμψη. Μεταξένια και υγρή φόρμουλα. Δεν μουτζουρίζει και δεν είναι 
βαρύ στο δέρμα.

 ▪ εγγυάται φαινομενικά φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση 

 ▪ αναζωογονεί οπτικά το δέρμα και εξαλείφει τα σημάδια κόπωσης 

 ▪ ιδανικό για την τεχνική strobing makeup 

 ▪ με μια φόρμουλα που περιέχει έλαιο φύτρου σιταριού και βεταϊνη 

 ▪ να χρησιμοποιείται σε σημεία σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός σας 

 ▪ μπορεί να εφαρμοστεί τόσο κάτω από το θεμέλιο, είτε να προσθέσετε μια σταγόνα στο αγαπημένο σας θεμέλιο και να 
αναμίξετε απευθείας στο χέρι σας πριν από την εφαρμογή ▪ με μια πιπέτα για την εύκολη χορήγηση της δόσης 

 ▪ κατάλληλο για χορτοφάγους

10 ml | 601311 | 

Θα φωτίσει 
το μέτωπό σου

Οπτικά μεγέθυνση των 
ματιών σας

Θα κάνει τα μάτια σας 
κοιτάξτε φωτεινότερα

Θα τονίσει 
τα ζυγωματικά σας

Θα κάνει τη μύτη σας 
εμφανίζονται μικρότερα

Θα κάνει τα χείλη σας 
να φαίνονται 
αισθητά πληρέστερη

Θα τονίσει το πηγούνι 
σας και μεγεθύνετε το 
κάτω χείλος

Makeup Setting 
SPRAY
MAKE UP SETTING SPRAY

Δημιουργεί ένα αόρατο επίστρωμα για να 
προστατεύσει το σας μακιγιάζ. Δεν αφήνει 
το δέρμα σας αίσθημα κολλώδες ή σφιχτό. 

 ▪ αναζωογονεί και προσθέτει μια υγιή 
λάμψη καθ ' όλη τη διάρκεια της 
ημέρας 

 ▪ με τη μορφή ελαφριάς, ενυδατικής 
ομίχλης

100 ml | 609003 | 

ΠΏΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΜΑΚΊΓΊΑΖ
ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΊΚΗ STROBING
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ΠΟΜΑΔΑ 
φρυδιων

EYEBROW POMADE

Σαφώς υπογραμμισμένα φρύδια 
είναι η βάση για ένα τέλειο μακιγιάζ. 
Με λίγες πινελιές, εσύ μπορεί να 
πλάθω καλλίγραμμα φρύδια σε 
μια τέλεια προσαρμοσμένη σκιά. 
Το η σατινέ φόρμουλα του pomade 
εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή, ματ 
φινίρισμα και ανθεκτικότητα έως 12 
ώρες.

2,5 g

MEDIUM BROWN  
607043 | 

DARK BROWN  
607044 | 

1

2 2

1

N E O

N E O
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Τροποποιήστε τον κορεσμό χρωμάτων εφαρμόζοντας ένα άλλο στρώμα. Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να εφαρμόσετε μια μικρή ποσότητα σκιάς 
στο βλέφαρό σας.

LONG-LASTING  
SPARKLE 
Κρέμα Σκιά

LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Αφήνει μια μαγευτική, έντονη 
λάμψη στα βλέφαρα. Χάρη στην 
η σύσταση κρεμώδους σκόνης, 
είναι εύκολο να εφαρμοστεί και 
δεν συσσωρεύονται σε πτυχές του 
δέρματος. 

 ▪ εξαιρετικά αποδοτικός και 
ανθεκτικός, διαρκεί όλη την 
ημέρα 

 ▪ προσκολλάται γρήγορα στα 
βλέφαρα, δίνοντάς τους μια 
εκπληκτική λάμψη 

 ▪ η μη κολλώδης φόρμουλα δεν 
ξεφλουδίστε

3.5 g

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΣΑΣ

ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ

VEGAN FRIE
ND

LY

1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 
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Long-Lasting  
ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΤΙΩΝ KAJAL

LONG-LASTING 
Automatic Eye Pencil

LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Έχετε ένα γοητευτικό, βαθύ και 
όμορφο αναζητήστε. Εφαρμόστε 
το μολύβι ματιών κατά μήκος του 
ίσαλο γραμμή του ματιού σας σε 
οπτικά μεγέθυνση και επισήμανση, 
μειώνοντας το σημάδια κούρασης. 

 ▪ μακράς διαρκείας-έως 12 ώρες 

 ▪ θα μεγεθύνει οπτικά τα μάτια 
σας και δώστε το βλέμμα 
σας ξεκούραστο και φρέσκια 
εμφάνιση 

 ▪ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
και έχει μια φόρμουλα μη-
επιχρίσματος 

 ▪ με έναν κατάλληλο 
ενσωματωμένο ξύστρα 

 ▪ οφθαλμίατρος δοκιμασμένος

0.33 g

LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE PENCIL

Εκφραστικό μακιγιάζ ματιών για 
ένα απίστευτα μεγάλο χρονικό 
διάστημα; Τώρα είναι δυνατόν. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τόσο την ημέρα όσο και το 
βράδυ μακιγιάζ. Σχεδιάζει παχιές 
και λεπτές γραμμές με μεγάλη 
ακρίβεια. 

 ▪ παραμένει στο πρόσωπό σας 
χωρίς να πάρει μουτζούρες 
για έως και 12 ώρες 

 ▪ η απαλή και βελούδινη υφή 
κάνει την εφαρμογή σούπερ 
εύκολο 

 ▪ ένα λειτουργικό, αυτόματο 
μηχανισμός ενός 
ενσωματωμένου sharpener 
επιτρέπει σε σας εφαρμόστε 
το μακιγιάζ γρήγορα και με 
μεγάλη ακρίβεια 

 ▪ ένα ευρύ φάσμα αποχρώσεων 
- είστε βέβαιοι να βρείτε κάτι 
που σου αρέσει 

 ▪ οφθαλμίατρος δοκιμασμένος

0.31 g

2 CLASSIC WHITE 
607031 | 

VIOLET VELVET 
607027 | 

5

1 ECRU IDEAL 
607032 | 

METALLIC TEAL 
607028 | 

4

OCEAN REFLECTION 
607026 | 

3

2 DARK BLUE 
607004 | 

1 DECADENCE BLACK 
607005 | 

1 1 2 3 4 52

το αποτέλεσμα: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΤΊΑ, 
ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΑΤΙΑ το αποτέλεσμα: ΒΑΘΊΑ 

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ
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Automatic  
BROW PENCIL

Diamond  
EYE PENCIL

AUTOMATIC BROW PENCIL

Τονίζει το σχήμα των φρυδιών και 
τους κάνει να φαίνονται παχύτεροι. 

 ▪ εγγυάται μια βαθιά, μακράς 
διαρκείας χρώμα και φυσικό 
αποτέλεσμα 

 ▪ με ενσωματωμένο ξύστρα

0.31 g

DIAMOND EYE PENCIL 

Με diamond shine glitter που θα προσθέσει μια λάμψη 
στο δικό σας αναζητήστε. 

 ▪ ▪ λαμπερό 

 ▪ ▪ αδιάβροχο

0.34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Τ Ε 
Μ Ι Α  Α Ν Α Μ Ε Ι Ξ Η

Σ Φ Ο Υ Γ ΓΑ Ρ Ι
Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ε Τ Α Ι 

Σ Τ Ο
Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Σ Τ Ε 
Α Π Ο Π Ν Ι Κ Τ Ι Κ Ο

S M O K E Y  Μ Α Τ Ι Α
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Bottled 
EYELINER

Liquid 
EYELINER

Volumizing 
Waterproof 
MASCARA

BOTTLED EYELINER

Έντονη μαυρίλα και απίστευτη 
ακρίβεια για εκφραστικό ερωτύλο 
μακιγιάζ ματιών. 

 ▪ μια μακράς διαρκείας επίδραση, 
καμία ανάγκη για touch-ups 
όλη την ημέρα 

 ▪ οφθαλμολογικά ελεγμένο 

 ▪ δερματολογικά ελεγμένο 

 ▪ κατάλληλο για vegans

4 g | DEEP BLACK 
607001 | 

LIQUID EYELINER

Τονίζει όμορφα το μάτι 
περιγράμματος και δίνει ένταση στο 
κοιτάξτε κάνοντας βλεφαρίδες ματιά 
πυκνότερο. 

 ▪ ένας πολύ καλός τρόπος για 
ένα γρήγορο, αριστοκρατικό 
μακιγιάζ 

 ▪ τέλεια και εύκολη εφαρμογή 

 ▪ αποθηκεύστε σε κατακόρυφη 
θέση με η άκρη προς τα κάτω

1.1 ml | CARBON BLACK 
607009 | 

VOLUMIZING WATERPROOF 
MASCARA

Προσθέτει απίστευτη ένταση στις 
βλεφαρίδες. Είναι τέλεια σχεδιασμένη 
περίγραμμα βούρτσα επιτρέπει 
μπορείτε να εφαρμόσετε ομοιόμορφα 
τη μάσκαρα από τις ρίζες στις 
άκρες, ενισχύοντας η επίδραση 
volumizing. Το πτητικό η σιλικόνη που 
περιλαμβάνεται στον τύπο της κάνει η 
μάσκαρα εξαιρετικά μακράς διαρκείας. 
Τολμηρές, υπερ-καθορισμένες 
βλεφαρίδες στο ριπή οφθαλμού. 

 ▪ προστατεύει αποτελεσματικά τις 
βλεφαρίδες σας από το νερό και 
την υγρασία 

 ▪ κατάλληλο για vegans

8 ml | 607108 | 

Eyelash Enhancing 
SERUM 
EYELASH ENHANCING SERUM

Ο ορός ρυθμίζει τις βλεφαρίδες χάρη σε ένα ενεργό 
συστατικό που ονομάζεται: βιματοπρόστη. Πυκνώνει 
και ενισχύει τις βλεφαρίδες και βελτιώνει ορατά τους 
συνθήκη. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τους ανθρώπους φορώντας φακούς επαφής (αφαιρέστε 
τους φακούς επαφής πριν από την εφαρμογή του 
ορού). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά χημειοθεραπεία, 
με επεκτάσεις βλεφαρίδων, με μόνιμη μακιγιάζ, και 
βλεφαρίδες μετά από θεραπεία με χέννα. 

 ▪ κάνει τις βλεφαρίδες μακρύτερες και παχύτερες 

 ▪ θρέφει και αναζωογονεί ακόμα και τις πιο 
αδύναμες βλεφαρίδες

3 ml | 607107 | 
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LASH EXPERT 
Mascara

PHENOMENAL 
Mascara

3 STEP 
Mascara

LASH EXPERT MASCARA 

Τέλειο μακιγιάζ των ματιών, ακόμη 
και για μέχρι έως 12 ώρες, χωρίς 
μουτζούρες ή καταρρέουν. 

 ▪ μέγιστη επιμήκυνση και 
flirtatiously κατσαρά 
βλεφαρίδες 

 ▪ ένα ασύμμετρο, εύκαμπτο 
ραβδί: διαμορφώνει και 
ανυψώνει τις βλεφαρίδες με 
οι μακρύτερες τρίχες και τα 
παλτά και χωρίζει ακόμα και το 
μικρότερο βλεφαρίδες με τις 
μικρότερες τρίχες

11 ml | GLAM BLACK 
607105 | 

PHENOMENAL MASCARA 

Προηγμένη φόρμουλα και ένα 
εξαιρετικά ακριβής εγγύηση 
ραβδιών ένα πανοραμικό 
αποτέλεσμα βλεφαρίδων. 

 ▪ με καινοτόμο κλιματισμό 
συστατικό για μεγαλύτερο και 
παχύτερο βλεφαρίδων 

 ▪ επιμηκυμένος, πυκνωμένος, 
τέλεια διαχωρισμένες και 
κυρτωμένες βλεφαρίδες 

 ▪ εύκαμπτο μίνι-ραβδί 
τέλεια τονίζει ακόμη και το 
συντομότερο και πιο λεπτή 
βλεφαρίδες

10 ml | INTENSE BLACK 
607104 | 

3 STEP MASCARA 

Μια καινοτόμος φόρμουλα 
εκπληκτικά αυξάνει τον όγκο των 
βλεφαρίδων και τα ενυδατώνει 
σωστά.

 ▪ 3 σε 1: εκτεταμένος, 
πυκνωμένος, ανυψωμένες 
βλεφαρίδες 

 ▪ το εξαιρετικό σχήμα του το 
ραβδί επιτρέπει την εφαρμογή 
του μάσκαρα από τις ρίζες μέχρι 
τα άκρα

8 ml | PERFECT BLACK 
607103 | 

LEGENDARY  
FULL HD LASHES 
Mascara
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Χάρη στην προηγμένη φόρμουλα της, η μάσκαρα θα 
κάνει οι βλεφαρίδες σας είναι εξαιρετικά παχιές, Ερωτικά 
σγουρές και μέγιστη διάρκεια. Το ειδικά σχεδιασμένο 
ραβδί θα ακριβώς διαχωρίστε και ορίστε κάθε 
βλεφαρίδα, ακόμα και το οι πιο σύντομες. 

 ▪ τέλεια ανυψωμένες και οπτικά πυκνότερες 
βλεφαρίδες μετά η πρώτη εφαρμογή 

 ▪ χωρίς συστάδες, μουτζούρες ή νιφάδες 

 ▪ περιέχει κεριά που θρέφουν τις βλεφαρίδες 
βελτίωση της κατάστασής τους 

 ▪ χάρη στο εκχύλισμα καρυδιού και το καινοτόμο 
hexapeptide-1, Αυτό δίνει μια λεπτή επίδραση 
χρωματισμένος βλεφαρίδα

13.5 ml | 607039 | 

M U LT I - D I M E N S I O N A L  F U L L  H D  E F F E C T

Μ Ε ΓΑ Λ Ο Σ
Ο Γ Κ Ο Σ  Ω Σ

Ο Σ Ο
1  3  .  5  M L
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ΕΦΕ ΛΑΜΨΗΣ 
Υαλουρονικό Lip Gloss

ΜΕΓΑΛΑ ΧΕΙΛΗ 
Chili Lip Gloss

LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Περιέχει υαλουρονικό οξύ που 
ενυδατώνει τέλεια το λεπτό δέρμα 
των χειλιών, αφήνοντάς το απαλό 
και ομαλή. Γυαλιστερό, ημιδιαφανές 
οι αποχρώσεις παρέχουν φυσικό 
αποτέλεσμα, ιδανικό για φθορά 
κάθε μέρα και για ειδικές 
περιστάσεις. 

 ▪ κάνει τα χείλη σας να φαίνονται 
πληρέστερα και μογ 

 ▪ τα κάνει αισθησιακά και 
μεταξένια ▪ η τακτική εφαρμογή 
βελτιώνει τα χείλη συνθήκη 

 ▪ με έναν κατάλληλο, μαλακό 
εφαρμογέας 

 ▪ έχει μια μη κολλώδη φόρμουλα 
και ένα ευχάριστο άρωμα

7 ml

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Χάρη σε χιλιάδες shimmering 
σωματίδια που γεμίζει οπτικά τα 
χείλη κάνοντας τους απίστευτα 
δελεαστικό. Εκφραστικά, μοντέρνα 
χρώματα δίνουν τα χείλη σας μια 
σαγηνευτική εμφάνιση και να φέρει 
από το κρυφό σας φύλο έφεση. 

 ▪ με εκχύλισμα πιπεριού τσίλι 

 ▪ για δελεαστικά γεμάτο και 
αισθησιακό χειλη 

 ▪ με έναν κατάλληλο, μαλακό 
εφαρμογέας 

 ▪ έχει μια μη κολλώδη φόρμουλα 
και ένα ευχάριστη μυρωδιά

7 ml

RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | 

CLASSY LADY 
604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | 

UNICORN DUST 
604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

I N S T A N T  F E E L I N G  
O F  S M O O T H N E S S

D A Z Z L I N G  R E F L E X E S

W E T - L O O K  L I P S  E F F E C T

W E T - L O O K  L I P S  E F F E C T
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ΜΟΛΥΒΙ  
ΧΕΙΛΙΩΝ

LIPLINER

Χάρη στην κρεμώδη, αδιάβροχη 
φόρμουλα απλώνεται τέλεια και 
διαρκεί απίστευτα μακρύ. Υψηλή 
χρώση παρέχει ακριβή κάλυψη. 

 ▪ Τελειοποιήστε για τη 
διαμόρφωση των χειλιών ή 
όπως κραγιόν

 ▪ μακράς διαρκείας-μέχρι 8 ώρες 
χωρίς μουτζούρα ή αγγίζοντας 
επάνω 

 ▪ παρέχει μια μεταλλίνη τελειώνει 

 ▪ δερματολογικά ελεγμένο

1.19 g

1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

N E O

1 2 3
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

COLOR INTENSE 
Lipstick
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Παρέχει πλήρη κάλυψη και έντονο ματ χρώμα. Ισχύει 
είναι στα χείλη σας θα είναι μια στιγμή καθαρή 
ευχαρίστηση-ευχαριστώ για την κρεμώδη συνοχή, είναι 
πολύ εύκολο να εφαρμοστεί επίσης. Περιέχει θρεπτικό 
έλαιο σπόρου chia που εμποδίζει την κραγιόν από το 
στέγνωμα των χειλιών σας. Θα φαίνονται ομαλά και 
δελεαστικό. 

 ▪ εγγυάται μεταξένια λεία ματ φινίρισμα και έντονη 
χρώμα που παραμένει στα χείλη σας για πολύ 

 ▪ περιέχει πολύτιμο έλαιο σπόρου chia 

 ▪ μη κολλώδης φόρμουλα και κρεμώδης υφή που 
σας προσφέρει μια μακρόχρονη αίσθηση άνεσης-
δεν θα καν Νιώστε ότι το φοράτε

4.2 g

PASSIONATE FIRE  
604229 | 

10

AMAZING NUDE  
604231 | 

11

SPLENDID MAGENTA 
604234 | 

12

VIBRANT FUCHSIA  
604224 | 

13

SMOKED LYCHEE  
604225 | 

14

BLAZING CORAL 
604220 | 

15

CUTE PINK  
604223 | 

16

RAVISHING ROSE  
604222 | 

17

CLASSIC NUDE  
604221 | 

18

PLUM CHOCOLATE 
604227 | 

9

BURGUNDY WINE 
604233 | 

8

CARMINE BLISS 
604230 | 

7

SWEET CORAL  
604228 | 

6

PASSIONATE RED  
604226 | 

5

CLASSIC RED  
604232 | 

4

SHADOW  
604045 | 

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

189

8

7

6

5

4

321
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Μακράς Διαρκείας Ματ 
ΥΓΡΟ ΚΡΑΓΙΟΝ
LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

Ένα τέλειο ματ αποτέλεσμα που θα 
παραμείνει στο δικό σας χείλη για πολλές 
ώρες. Η εξαιρετικά ελαφριά φόρμουλα 
όχι μόνο εγγυάται μια τέλεια, εντατική 
ματ φινίρισμα αλλά και δεν επιβαρύνει 
υπερβολικά τα χείλη, εξασφαλίζοντας μια 
εξαιρετική αίσθηση άνεση. Χάρη σε τέτοια 
πολύτιμα, φυσικά συστατικά όπως κερί 
μέλισσας και λάδι αβοκάντο, το το κραγιόν 
δεν θα κάνει τα χείλη σας στεγνά. Το εύκολο 
εφαρμογή και μακράς διάρκειας χρώμα 
χωρίς η επίδραση κολλήματος, ξήρανσης και 
κηλίδωσης θα σας κάνει να ερωτευτείτε με 
αυτό από το πρώτη χρήση. 

 ▪ δεν υπάρχουν συχνότερες διορθώσεις 
του μακιγιάζ-το κραγιόν θα παραμείνει 
στο δικό σας χείλη για έως και 6 ώρες 

 ▪ η εξαιρετική του σύνθεση εξασφαλίζει 
έντονο, ματ χρώμα, το οποίο όχι μόνο 
δεν κάνει τα χείλη σας στεγνά αλλά και 
τους δίνει την αίσθηση της ενυδάτωσης 

 ▪ χάρη σε ένα ακριβές εφαρμοστή και 
μεταξένια υφή με ευχάριστο άρωμα, 
εφαρμογή το χρώμα στα χείλη σας θα 
γίνει πραγματικό ευχαρίστηση

6 ml

CREAMY 
604016 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

PINK POWDER 
604047.01 | 

HOT RED 
604014 | 

PEACH 
604048.01 | 

CRIMSON 
604010 | 

VICTORIAN ROUGE 
604046.01 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

CERISE 
604012 | 

VIOLET 
604015 | 

BLUSH 
604013 | 

Ν Ε Α  Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α !

ΜΑΚΡΑΣ ΔΊΑΡΚΕΊΑΣ ΜΑΤ ΥΓΡΟ
ΚΡΑΓΊΟΝ ΔΊΝΕΊ ΤΑ ΧΕΊΛΗ ΣΑΣ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΒΕΛΟΥΔΊΝΗ ΜΑΤ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΊΝΊΡΊΣΜΑ.

A P P LY  E V E N LY  T O  T H E  L I P S  U S I N G  T H E  A P P L I C A T O R .
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2 φάσεις  
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΜΙΚΚΥΛΙΑΚΗ 
ΛΟΣΙΟΝ

Αφαίρεση Μακιγιάζ 
ΠΕΤΣΕΤΑ

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Απαλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική στην αφαίρεση 
των ματιών και των χειλιών μακιγιάζ, επίσης αδιάβροχες 
φόρμουλες.

 ▪ αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο, απαλό και λείο

 ▪ υποαλλεργικό

150 ml | 609001 | 

MICELLAR LOTION 

Αφαιρεί το μακιγιάζ και καθαρίζει το δέρμα, τέλεια 
προετοιμασία για περαιτέρω ρουτίνα περιποίησης της 
επιδερμίδας. 

 ▪ με βάση το ροδόνερο από τα πέταλα του damask 
rose 

 ▪ αναζωογονεί τέλεια το δέρμα

150 ml | 609002 | 

MAKEUP REMOVER TOWEL

Αφαιρεί σχολαστικά ακόμη και το αδιάβροχο μακιγιάζ 
χωρίς η χρήση καλλυντικών προϊόντων. 

 ▪ απλά βρέξτε το με νερό 

 ▪ κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, 
συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου δέρματος

608107 | 

Latex-Free
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Βοηθά στην εφαρμογή του τέλειου μακιγιάζ προσώπου. 
Ιδανικό για εφαρμογή θεμελίωσης και κονσίλερ. 

 ▪ λατέξ-ελεύθερος 

 ▪ ένα μοναδικό, ακριβές σχήμα

608104 | 
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Βερνίκι Νυχιών 
GEL FINISH
NAIL LACQUER GEL FINISH

Τέλεια τελειωμένα, λαμπερά νύχια 
μετά η πρώτη εφαρμογή. Ο τύπος 
γέλης από το βερνίκι εξασφαλίζει όχι 
μόνο εξαιρετικά γρήγορη ξήρανση, 
εξαιρετική κάλυψη, αλλά και καμία 
σμίλευση και διάρκεια για πολύ 
καιρό. Ζωηρός, έντονος τα χρώματα 
θα είναι τέλεια για κάθε ευκαιρία. 

 ▪ παρέχει ένα κορεσμένο, μακράς 
διαρκείας χρώμα και άριστος 
κάλυψη από την πρώτη αίτηση 

 ▪ ανθεκτικός στη σμίλευση, 
γδάρσιμο και θαμπώνει 

 ▪ με μια μεγάλη βούρτσα 
βερνικιού νυχιών

11 ml

FRESH LIME 
603160.01 | 

POLAR NIGHT 
603169.01 | 

CONDITIONER 
ΝΥΧΙΩΝ με κερατίνη
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Σχεδιασμένο για τη διάσπαση των νυχιών.

 ▪ η κερατίνη αναγεννά και σκληραίνει την πλάκα 
των νυχιών προστατεύοντάς το από ζημιές

10 ml | 603006 | 

BRILLIANT RAY 
603153.01 | 

AMAZING RED 
603163.01 | 

STRONG PINK 
603161.01 | 

BLINDING NEON 
603165.01 | 

BLOOMING ROSE 
603154.01 | 

DEEP MAROON 
603168.01 | 

BLUE LAKE 
603162.01 | 

NEON SUNSET 
603158.01 | 

DOLLS HOUSE 
603166.01 | 

NEON CRANBERRY 
603167.01 | 

JUICY PLUM 
603156.01 | 

BLACK DOVE 
603155.01 | 

7 daysW
IT

H
O

UT USING A UV LA
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Nail Top Coat 
HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Δίνει στα βαμμένα νύχια σας μια υβριδική εμφάνιση 
μανικιούρ και ένα εκπληκτική λάμψη χωρίς τη χρήση 
υπεριώδους φωτός. Μοναδική ο τύπος παρέχει την 
αποτελεσματική προστασία ενάντια στη σμίλευση και 
φορώντας κάτω από το βερνίκι νυχιών. 

 ▪ δεν απαιτεί τη χρήση της UV λάμπας 

 ▪ δίνει έμφαση στην ένταση του χρώματος 

 ▪ επεκτείνει την ανθεκτικότητα του μανικιούρ έως 
και 7 ημέρες

 ▪ μπορεί να αφαιρεθεί με οποιοδήποτε αφαίρεσης 
βερνικιού νυχιών

11 ml | 603152 | 



Απολαύστε τη γεύση…

από καφέδες και τσάγια AURILE, τα οποία δημιουργήθηκαν με εξαιρετικό 
πάθος και επαγγελματισμό. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τους λειτουργικούς 
καφέδες μας. Έχουν έχει αναπτυχθεί από επιστήμονες και όχι μόνο γεύση 

νόστιμο, αλλά και περιέχουν συστατικά πολύτιμα για την υγεία σας: 
βιταμίνες και μέταλλα. Τα τσάγια Aurile έχουν εμπλουτισμένο με πέταλα 

λουλουδιών και φυσικά αρώματα, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε μεγάλη 
γεύση τους κάθε μέρα.
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ΣΤΙΓΜΑΙΟΣ

CREME 
Στιγμιαίος Καφές

INTENSE  
Στιγμιαίος Καφές

CREME  
INSTANT COFFEE

Η αρμονική σύνθεση του καφέδες 
υψηλής ποιότητας με ήπια γεύση 
και απολαυστικά πλούσιο άρωμα 
αιχμαλωτίζει όλες οι αισθήσεις από 
την πρώτη γουλιά. Ένα φλιτζάνι 
γεμάτο φινέτσα μαγεύει με 
εκφραστικές σημειώσεις, κάνοντας 
το καθένα στιγμή μοναδική. 

 ▪ λεπτό και τέλεια ισορροπημένο 

 ▪ δημιουργεί βελούδινο αφρό στο 
επιφάνεια 

 ▪ ιδανικό για απογευματινές 
συναντήσεις με φίλους

80 g | 802001 |

INTENSE INSTANT COFFEE

Είναι μια σύνθεση τέλεια επιλεγμένων οι 
καφέδες δημιουργούν έναν ενδιαφέροντα 
συνδυασμό της σαφήνειας και του πλούτου 
του αρώματος. Διεγείρει δράση, ενώ παρέχει 
έντονες αισθήσεις. Είναι ένα φλιτζάνι γεμάτο 
μαύρη, αναζωογονητική ουσία. 

 ▪ λόγω της διαδικασίας λυοφιλοποίησης 
αυτό εντυπωσιάζει με ισχυρή, πολυεπίπεδη 
γεύση 

 ▪ για τους γνώστες των βαθιών τόνων καφέ 

 ▪ για ένα καλό ξεκίνημα της ημέρας σας

100 g | 802002 |

Μια γιορτή για τον ουρανίσκο και τις αισθήσεις. Απολαύστε 
μια στιγμή απόλαυση με αρωματικό καφέ οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε.
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ΦΥΣΙΚΟ
CLASSIC 
Coffee Capsules

PURE GREEN 
Coffee

EXCELLENCE GROUND 
Coffee / Coffee Beans

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arabica, λεπτό άλεσμα,

για εσπρέσο Κολομβιανά στελέχη μηχανών Arabica που 
περικλείονται στο μας οι κάψουλες δημιουργούν μια 
μεταξένια Παρασκευή με απαλές όξινες αποχρώσεις. 

 ▪ σε βολικές κάψουλες, συμβατές με το Σύστημα 
Nespresso®* 

 ▪ προέλευση: Κολομβία

10 x 5,5 g | 802005 |

*Το Nespresso® είναι σήμα κατατεθέν της Société Des Produits Nestlé 
ΑΕ. FM WORLD και AURILE δεν συνδέονται συμβατικά, οικονομικά ή 
οργανωτικά με τη Nespresso® Nestlé ή τη Nespresso® SA. FM κόσμος 
sp. η z o. o. δεν είναι ούτε ο δικαιοδόχος ούτε ο διανομέας του Μάρκα 
Nespresso®.

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arabica, χονδροειδές άλεσμα, μη φρυγμένες, 

τσάντες σε σχήμα πυραμίδας Λεπτή γεύση με 
ξεχωριστές νότες κρασιού. Περιέχει ένα μεγάλη 
ποσότητα του χλωρογενικού οξέος (CGA) και της 
καφεΐνης που έχει διεγερτικές ιδιότητες. 

 ▪ συνιστάται για όσους εκτιμούν το delicate γεύσεις 
και θέλουν να παραμείνουν σε φόρμα 

 ▪ από οικολογικές εκμεταλλεύσεις 

 ▪ προέλευση: Περού

20 x 7 g | 802006 |

EXCELLENCE GROUND COFFEE / COFFEE BEANS

100% Arabica

Το Mocha είναι μία από τις ευγενέστερες ποικιλίες καφέ. Έχει μια βαθιά, ώριμη 
γεύση. 

 ▪ ένα πρωτότυπο μείγμα από τα καλύτερα φασόλια της Αφρικής Arabica 

 ▪ προέλευση: περιοχή Sidamo, Αιθιοπία

250 g | GROUND COFFEE  
802003 |

Επιλέξαμε την ευγενή Arabica και τα χαρμάνια της για τους 
φυσικούς καφέδες μας, για να σας αφήσει να απολαύσετε την 
υπέροχη γεύση του σε όλες τις μορφές.

1 kg | COFFEE BEANS 
802004 |
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ

HAZELNUT 
Ground Coffee

CHOCOLATE 
Ground Coffee

IRISH CREAM 
Ground Coffee

CHERRY 
Ground Coffee

VANILLA 
Ground Coffee

HAZELNUT GROUND COFFEE

Βελούδινη νότα φουντουκιών σε τέλεια αρμονία με το 
η γεύση του διεγερτικού καφέ είναι η συνταγή για μια 
εξαιρετική πρωί και αξέχαστο απόγευμα.

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 804002 |

CHOCOLATE GROUND COFFEE

Κλασικό, εκλεπτυσμένο άρωμα σοκολάτας στο αξέχαστο 
ντουέτο με κορυφαία ποιότητα Arabica και Robusta θα 
εγγυηθεί μια στιγμή χαλάρωσης και υπέροχη γεύση.

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 804003 |

IRISH CREAM  
GROUND COFFEE

Εξαιρετικό ουίσκι και μαλακό γλυκό 
κρέμα εμπλουτίζουν το άρωμα των 
φυσικών, φρεσκοαλεσμένος καφές 
καθιστώντας το ομοιόμορφο πιο 
εξελιγμένα. Θα ονειρευτείς ότι αυτή 
η ευχαρίστηση δεν τελειώνει ποτέ.

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 804005 |

CHERRY  
GROUND COFFEE

Ισχυρός καφές που συμπληρώνεται 
με το άρωμα και η γλυκύτητα 
του ώριμου, ζουμερά κεράσια. 
Κάθε γουλιά θα σας πάρει σε ένα 
ηλιόλουστο Περιβόλι.

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 804001 |

VANILLA  
GROUND COFFEE

Το εξωτικό γλυκό άρωμα της 
βανίλιας εισάγει ζεστές και 
χαρούμενες σημειώσεις για να 
συμπληρώσει τη γεύση του φυσικού 
καφέ. Μια πραγματική γιορτή για 
τις αισθήσεις.

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 804004 |

Σοκολάτα ή κεράσι; Η νόστιμη γεύση των φουντουκιών 
ή της γλυκιάς βανίλιας γεύση; Διασκεδάστε και 
πειραματιστείτε με τους αρωματισμένους καφέδες μας 
που γεύση εξαιρετική σερβίρεται τόσο ζεστό όσο και 
κρύο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

METABOLISM 
Ground Coffee

ENERGY 
Ground Coffee

FOCUS Ground Coffee

METABOLISM GROUND COFFEE

με Garcinia Cambogia και L-καρνιτίνη

Αρωματικός, νόστιμος καφές που συμπληρώνει τέλεια 
η διαδικασία αδυνατίσματος και αποτοξίνωσης. Όταν 
συνδυάζεται με μια ισορροπημένη διατροφή και λίγη 
σωματική δραστηριότητα θα σας κάνει να φαίνεστε και 
να αισθάνεστε ελαφρύτεροι. 

 ▪ συνιστάται για όσους επιθυμούν να μείνουν σε 
σχήμα, καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους ή 
της παχυσαρκίας, ή βελτίωση μεταβολισμός 

 ▪ RDA* σε 2 φλιτζάνια καφέ: 38% χρώμιο, 30% 
ψευδάργυρος, βιταμίνη Β2, παντοθενικό οξύ 24%, 
νιασίνη, βιοτίνη 

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 803001 |

ENERGY GROUND COFFEE

με εκχύλισμα γκουαράνα και ταυρίνη

Τόνωση ταυρίνης και συμπλέγματος βιταμινών της 
ομάδας Β, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική γεύση, 
ενισχύστε το ψυχοφυσική αποτελεσματικότητα. Η 
αυξημένη δόση του αναζωογονητικό Guarana καφεΐνη 
αναζωογονεί και παρέχει ενέργεια για όλη την ημέρα. 

 ▪ εξαιρετική για πολύ δραστήρια άτομα, νυχτερινή 
βάρδια εργαζόμενοι, αθλητές, συχνές ταξιδιώτες 

 ▪ RDA* σε 2 φλιτζάνια καφέ: 30% βιταμίνη Β2, 24% 
παντοθενικό οξύ, νιασίνη, βιοτίνη 

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 803002 |

* RDA-συνιστώμενη ημερήσια δόση. Ερευνητικές υποθέσεις: 10 g καφέ / 150 ml ποτού.

FOCUS GROUND COFFEE

με εκχύλισμα γκουαράνα και μαγνήσιο

Αρωματικός καφές εμπλουτισμένος με συστατικά που συμβάλλουν 
στην η εξάλειψη της κούρασης και της κόπωσης θα σας βοηθήσει να 
καθαρίσετε το μυαλό σας εκτός από την εστίαση σε αυτό που είναι 
σημαντικό.

 ▪ διπλή δύναμη: με μια πρόσθετη μερίδα της καφεΐνης Guarana 

 ▪ απαραίτητο για άτομα που εργάζονται διανοητικά και φοιτητές 
που θέλουν να βελτιώσουν τη μνήμη και την ικανότητά τους να 
εστιάζουν 

 ▪ RDA* στα 2 φλιτζάνια καφέ: 30% μαγνήσιο, βιταμίνες Β2, 24% 
παντοθενικό οξύ, νιασίνη, βιοτίνη 

 ▪ προέλευση: Ανατολική Ασία

250 g | 803003 |

Έλλειψη ενέργειας, ανθυγιεινή διατροφή, άγχος; Ξεκινήστε να τους 
πολεμάτε σήμερα. Μας οι λειτουργικοί καφέδες θα βοηθήσουν, 
όπως έχουν αναπτυχθεί σε διαβούλευση με επιστήμονες και ειδικούς 
σωστής διατροφής.
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HAPPINESS 
Blue Tea

JOY 
Red Tea

EUPHORIA 
Green Tea

SERENITY 
White Tea

HARMONY 
Black Tea

NOBLE  
Black Earl 
Grey Tea HAPPINESS BLUE TEA

Oolong loose leaf τσάι με φραγκοστάφυλο, 
φυσικό γεύση βανίλιας και ροδάκινου

Εξαιρετική βαθιά γεύση και 
μυστηριώδης, ελαφρώς 
σμαραγδένιο πράσινο χρώμα 
του τσαγιού Oolong γεννιούνται 
στο διαδικασία μισής ζύμωσης 
του αφήνει. Αρωματική 
Παρασκευή, αποπλάνηση με 
νότες φραγκοστάφυλου, περιέχει 
πολυφαινόλες που είναι ευεργετικές 
για Στην υγειά σου. 

 ▪ μοναδικό τσάι, που ονομάζεται 
Μαύρος Δράκος 

 ▪ με ολόκληρα μαύρα 
φραγκοστάφυλα 

 ▪ προέλευση: κινεζική επαρχία 
Fujian

75 g | 805001 |

JOY RED TEA

Pu-erh τσάι χαλαρών φύλλων με αποξηραμένα 
κεράσια, chokeberries ροδοπέταλα και ένα 
φυσικό κεράσι γεύση

Αρωματικό κόκκινο τσάι 
εμπλουτισμένο με αποξηραμένα 
κεράσια και chokeberries, και 
ευαίσθητα ροδοπέταλα. Περιέχει, 
μεταξύ άλλων, φυσικά εύπεπτα 
σελήνιο, βιταμίνη Ε και πολύτιμη 
φλαβονοειδή. 

 ▪ πλούσιο άρωμα με λεπτό 
κεράσι Σημείωση 

 ▪ προέλευση: κινεζική επαρχία 
Yunnan

75 g | 805002 |

EUPHORIA GREEN TEA

Gunpowder χαλαρό τσάι φύλλων με verbena, 
λεμονόχορτο, πέταλα ηλίανθου, ξύσμα λεμονιού 
και

μια φυσική γεύση λεμονιού Ο 
συνδυασμός της πυρίτιδας πράσινο 
τσάι νεότερα φύλλα, αρωματικά 
Λουίζα, λεμονόχορτο, ξύσμα 
λεμονιού και τα πέταλα ηλίανθου 
είναι το κλειδί για αυτό σύνθεση 
ενεργοποίησης. 

 ▪ συνδυάζει μια γλυκιά γεύση και 
ένα πλούσιο άρωμα λεμονιού 

 ▪ προέλευση: Κινεζικό Zhejiang 
επαρχία

75 g | 805004 |

SERENITY WHITE TEA

Pai Mu Tan loose leaf τσάι με ροδοπέταλα

Ευγενές λευκό τσάι με ροδοπέταλα 
και ένα ήπιο λουλουδάτο άρωμα 
αποπνέει με Η βελούδινη, ελαφρώς 
γλυκιά γεύση του. Το εξαιρετικά 
λεπτή, αρμονική η σύνθεση είναι 
πλούσια σε βιταμίνες Α και Ε καθώς 
και ευεργετικές πολυφαινόλες.

 ▪ δημιουργήθηκε με πολύ νεαρή 
ομάδα φύλλα, εξαιρετικά 
ευαίσθητα

 ▪ καταγωγή: επαρχία Fujian

30 g | 805005 |

HARMONY BLACK TEA

Yunnan loose leaf τσάι με ιβίσκο, γιασεμί 
λουλούδια, πέταλα κατιφέ, αποξηραμένα 
βακκίνια και

μια φυσική γεύση ροδάκινου 
Εξαιρετικό μαύρο τσάι Yunnan 
εξευγενισμένο με λουλούδια 
γιασεμιού και άλλα μοναδικά 
πρόσθετα, γνωστά για το ξεχωριστή 
αναζωογονητική γεύση, και 
ευχάριστο λεπτό άρωμα ροδάκινου. 

 ▪ με αρμονική γεύση αγαπημένη 
από ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο 

 ▪ προέλευση: κινεζική επαρχία 
Yunnan

75 g | 805006 |

NOBLE BLACK  
EARL GREY TEA

Τσάι χαλαρών φύλλων Ceylon με φυσικό έλαιο 
περγαμόντου, πέταλα αραβοσίτου

ξύσμα πορτοκαλιού και μυρτιά 
λεμονιού Ο συνδυασμός του 
Ceylon black τσάι με φυσικό έλαιο 
περγαμόντου από Ιταλία, ξύσμα 
πορτοκαλιού, πέταλα αραβοσίτου, 
και η μυρτιά λεμονιού σχηματίζει το 
μοναδικό παραλλαγή στο κλασικό 
τσάι Earl Grey.

 ▪ διακριτός χαρακτήρας, 
αποτιμημένος από νωρίς Γκρι 
ενθουσιώδες 

 ▪ προέλευση: Σρι Λάνκα

75 g | 805003 |
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ΤΩΡΑ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΝΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΘΕΪΚΗ ΓΕΥΣΗ 
ΚΑΚΑΟ

ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ 
ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ

Aurile σοκολάτες 74% και 99% κακάο, ζαχαρούχα με stevia και χωρίς 
προσθήκη σακχάρου. Λιγότερες θερμίδες, όλη η γεύση. Ιδανικό για 
τους ανθρώπους που παρακολουθούν τους βάρος, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Fit 6. 

Η απώλεια βάρους και η απόλαυση από το φαγητό Δεν ήταν ποτέ τόσο 
νόστιμο!

Νόστιμο, εθιστικό, ευχάριστο, ακαταμάχητο… Έτσι παρουσιάζεται! 

Η Stevia είναι ένα εξαιρετικό φυτό-το εκχύλισμα που λαμβάνεται από 
τα φύλλα του είναι περίπου 300 φορές πιο γλυκά από τη βρώσιμη 
ζάχαρη. Ο γλυκαιμικός δείκτης του είναι μηδέν και δεν παρέχει 
θερμίδες, το οποίο το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής για 
άτομα που φροντίστε την υγεία τους και μια κομψή σιλουέτα. 

Χρησιμοποιήσαμε τις απίστευτες ιδιότητές του για να μπορούν να 
απολαύσουν η γεύση των σοκολατών μας χωρίς τύψεις.

ΜΑΥΡΗ  
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
99%

ΜΑΥΡΗ  
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
74%

DARK CHOCOLATE 74%

Η υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο 
εξασφαλίζει έντονη αίσθηση. 
Τα αρώματα, τα οποία είναι σε 
αντίθεση με μια λεπτή επίγευση 
της γλυκύτητας, χαϊδεύετε τους 
γευστικούς πόρους

100 g | 806009 |

DARK CHOCOLATE 99%

Το εκφραστικό άρωμα του κακάου 
στο η πιο αγνή του μορφή αποτελεί 
γιορτή για τους γνώστες του 
sublime εμπειρία. Τίποτα δεν θα 
αποσπάσει την προσοχή από την 
αλμυρή και βαθιά γεύση

100 g | 806010 |
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ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
54%
DARK CHOCOLATE 54%

Αυτή η σοκολάτα ισορροπεί μεταξύ γλυκών και 
αλμυρών αρωμάτων. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός 
μιας πικρής γεύσης με ένας υπαινιγμός γαλακτώδους 
απόλαυσης.

100 g | 806008 |

SWEETNESS  
WITHOUT  
CALORIES

Η Stevia είναι ένα μοναδικό φυτό – το εκχύλισμα 
που λαμβάνεται από τα φύλλα του είναι περίπου 
300 φορές πιο γλυκιά από ζάχαρη τροφίμων. Έχει 
μηδενικό γλυκαιμικό δείκτη και κάνει δεν παρέχουν 
θερμίδες, γεγονός που το καθιστά ιδανικό φαγητό 
συμπλήρωμα για άτομα που ενδιαφέρονται για την 
υγεία και μια λεπτή φιγούρα. Χρησιμοποιήσαμε τις 
εκπληκτικές ιδιότητές του έτσι ότι θα μπορούσατε 
να απολαύσετε τη γεύση των σοκολατών μας χωρίς 
τύψεις

ΑΜΥΓΔΑΛΑ 
σε σοκολατα 
γαλακτος
ALMONDS IN MILK 
CHOCOLATE

Το τραγανό εσωτερικό τυλιγμένο 
σε ένα βελούδινο λιωμένο στο 
στόμα σου η σοκολάτα χαϊδεύει τον 
ουρανίσκο από το πρώτο δάγκωμα

100 g | 806012 |

CO
VERED WITH EXQUISITE

TRUFFLE CHOCOLATE

ΑΜΥΓΔΑΛΑ 
σε μαυρη 
σοκολατα
ALMONDS IN DARK 
CHOCOLATE

Αυτός ο τέλειος συνδυασμός 
λεπτών γλυκύτητα ενός καρύου 
με την ένταση των intrigues 
μαύρης σοκολάτας και διεγείρει τις 
αισθήσεις

100 g | 806011 |

ΑΜΥΓΔΑΛΑ 
σε λευκη 
σοκολατα
ALMONDS IN WHITE 
CHOCOLATE

Αυτός ο δελεαστικός συνδυασμός 
ξηρών καρπών και μια ακαταμάχητη 
ουράνια επίστρωση είναι η τέλεια 
πρόταση για το οι λάτρεις των 
γλυκών απολαύσεων.

100 g | 806013 |

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΩΣ 
40%
MILK CHOCOLATE 40%

Ένας συνδυασμός γάλακτος και ευγενούς κακάου που 
λιώνει το στόμα σου. Αυτή η σοκολάτα είναι μια τέλεια 
εναλλακτική λύση για τους λάτρεις των κλασικών γλυκών.

100 g | 806007 |



Φροντίστε το σπίτι σας χωρίς 
κάνοντας μια προσπάθεια

Είναι πάντα χαρά να επιστρέψετε σε ένα τακτοποιημένο, καθαρό και 
αρωματικό σπίτι. Έτσι μπορείτε πραγματικά να απολαύσετε το χρόνο 

καθαρισμού σας, καθώς και, έχουμε δημιουργήσει σύγχρονη μας Έξυπνη 
& καθαρή μάρκα. Χάρι στην επαγγελματική σειρά προϊόντων μας εσείς 
μπορεί τώρα εύκολα σε μια αναλαμπή ενός ματιού να φροντίσει για την 

καθαριότητα και την υγιεινή του σπιτιού σας, ενώ η νέα σειρά προβιοτικών 
προϊόντων είναι περιβαλλοντικά φιλικό, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε 

ένα υγιές μικρο-κλίμα μέσα στο σπίτι σας.
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Probiotic Multi-
Purpose CLEANER

1 0 0 %  A C T I V E  P R O B I O T I C S C L E A N L I N E S S  A T  T H E  M I C R O S C O P I C  L E V E L

L O N G - T E R M  E L I M I N A T I O N  O F 
P A T H O G E N S  A N D  B A C T E R I A

T H E Y  C R E A T E 
A  H E A LT H -
F R I E N D LY 

M I C R O -
C L I M A T E

Probiotic Floor 
CLEANER 

Probiotic 
Washing-Up 
LIQUID 

Probiotic Hand  
GEL

Probiotic Laundry  
LIQUID

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Εξασφαλίζει αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη 
εξάλειψη όλων των ρύπων και δυσάρεστες οσμές από 
όλους τους τύπους επιφανειών που πλένονται, μεταξύ 
άλλων: κεραμικό λούστρο, δάπεδα, τραπέζια κουζίνας, 
τοίχοι και εξαρτήματα υγιεινής

1000 ml | 713005 | 

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες και τις 
κακές καλλιέργειες βακτηριδίων από οι καθαρισμένες 
επιφάνειες, καθώς και εξαλείφει δυσάρεστες οσμές για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

1000 ml | 713001 | 

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Μειώνει τέλεια τα πιάτα. Επιπλέον, 
κρατά τον υδραυλικό τα συστατικά 
καθαρίζουν και είναι ευγενές επάνω 
δέρμα.

750 ml | 713003 | 

PROBIOTIC HAND GEL

Καθαρίζει καλά τα χέρια χωρίς το 
χρήση νερού, καθώς και ενυδάτωση 
τους τέλεια. Επαναφέρει το 
κατάλληλη μικροχλωρίδα του 
δέρματος

500 ml | 713004 | 

PROBIOTIC LAUNDRY LIQUID

Λόγω της συμπυκνωμένης φόρμουλας, 
είναι επαρκής για 50 πλύσεις. Είναι 
τέλεια καθαρίζει λευκά και χρωματιστά 
ρούχα, παρέχοντάς τους ένα όμορφο 
άρωμα. Επιπλέον, προστατεύει το 
πλύσιμο μηχανή ενάντια στις καταθέσεις 
ρύπου.

1500 ml | 713002 | 

Τα οικολογικά προϊόντα καθαρισμού θα φροντίζουν όχι μόνο το 
σπίτι σας, αλλά επίσης το δέρμα σας, την υγεία και το περιβάλλον. 
Ανακαλύψτε το ευεργετικό δύναμη προβιοτικών παρασκευασμάτων.

Η θετική επίδραση των προβιοτικών στο ανθρώπινο σώμα είναι γνωστή εδώ 
και χρόνια. Οι ωφέλιμες ιδιότητές τους ταιριάζουν απόλυτα στην συνεχώς 
αναπτυσσόμενη οικολογική τάση. Τα χρησιμοποιήσαμε για να δημιουργήσουμε 
μια εξαιρετική σειρά οικιακών προϊόντων, προκειμένου για να καταστεί δυνατή 
η απομάκρυνση επικίνδυνων παθογόνων από τις επιφάνειες. Εσωτερική 
του σπιτιού σας δεν θα είναι μόνο απόλυτα καθαρό, αλλά θα είναι επίσης 
κατοικημένη με ευεργετικά στελέχη βακτηρίων.

ΑΦΉΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΤΑ ΒΑΚΤΉΡΙΑ 
ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Find our special 
symbol and 
look for it on 
other products 
– each one is 
environmentally 
friendly!
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΦΡΟΣ 
Washing-Up  
Liquid
EFFECTIVE FOAM 
WASHING-UP LIQUID

Η καινοτόμος φόρμουλα εύκολα 
αφαιρεί όλη τη βρωμιά και ακόμη 
και το πιο επίμονη γράσο από 
το εδέσματα. Αφρίζει τέλεια, 
καθιστώντας το εξαιρετικά 
αποτελεσματική. 

 ▪ δημιουργεί έναν πυκνό, 
ενεργό αφρό που πλένει 
αποτελεσματικά τα πιάτα, 
αφήνοντάς τα απόλυτα καθαρά 
και λαμπερά 

 ▪ ενεργοποιεί τη ρουτίνα πλύσης 
σε μια πραγματική ευχαρίστηση 

 ▪ πολύ αποτελεσματικό-διαρκεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα 
χρόνος

750 ml

250 ml

Τα προϊόντα καθαρισμού που έχουν σχεδιαστεί για την κουζίνα 
είναι τα ενσάρκωση του πάθους και της δέσμευσης που έχουμε 
απέναντι μας εργασία. Γνωρίζουμε ότι είναι αξιόπιστα καθώς τα 
χρησιμοποιούμε οι ίδιοι. Θέλουμε η κουζίνα σας να είναι ένα μέρος 
που είναι πεντακάθαρο και υγιεινά καθαρό.

ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

AVOCADO& BERRIES 
705014 | 

Ένας λεπτός συνδυασμός αβοκάντο 
και αρώματα φρούτων του δάσους. 
Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα 
αβοκάντο και πανθενόλη

RASPBERRY 
750 ml | 705015 |  
250 ml | 705015.02 | 

Γλυκό και δελεαστικό βατόμουρο 
άρωμα. Περιέχει εκχύλισμα 
βατόμουρου και αλλαντοΐνη

1

2

1

2
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Washing-Up LIQUID DEGREASER 
Extra Power 

Washing-Up 
BALM

Kitchen 
CLEANER

Fridge & 
Microwave 
CLEANERWASHING-UP LIQUID

Μπορέστε εύκολα να εξετάσετε το λίπος και άλλο ρύπο. Εμπλουτισμένο με 
βιταμίνες και φυτά εκχυλίσματα που ενυδατώνουν και θρέφουν το δέρμα των 
χεριών σας.

 ▪ απαλό στα χέρια-pH 5.5

750 ml

DEGREASER EXTRA POWER

Αήττητος στον αγώνα κατά 
γράσο-αφαιρεί ακόμη και κολλώδη 
υπολείμματα και καμένο λίπος. 
Ειδικά συνιστάται για: countertops, 
νιπτήρες, Φριτέζες, κουκούλες και 
εστίες μαγειρέματος, φούρνοι, 
ψησταριές και γλάστρες. 

 ▪ καθαρίζει χωρίς ραβδώσεις και 
μηδέν

750 ml | 705009 | 

WASHING-UP BALM

Αποτελεσματικά αφαιρεί το λίπος 
και άλλο χωματόδρομος. Περιέχει 
γλυκερίνη, αλλαντοΐνη και λάδι 
babassu που λαμβάνεται από 
Βραζιλίας καρύδια φοίνικα, η οποία 
αφήνει ένα ευχάριστη αίσθηση 
ενυδάτωσης στο χέρι

 ▪ καθαρά πιάτα, όμορφα χέρια

750 ml | 705006 | 

KITCHEN CLEANER

Απαραίτητο σε κάθε κουζίνα. Με 
ενεργός αφρός, το καθαριστικό 
αφαιρεί βρωμιά και σκόνη. 
Εξασφαλίζει τέλεια καθαριότητα 
χωρίς ραβδώσεις και λεκέδες νερού. 
Επιπλέον, απαλά γυαλίζει και κάνει 
το καθαρισμένο οι επιφάνειες 
φαίνονται καλά διατηρημένες.

 ▪ εξαιρετικό για καθημερινή 
χρήση

750 ml | 705003 | 

FRIDGE & MICROWAVE 
CLEANER

Εγγύηση υγιεινής καθαριότητας. 
Το καθαριστικό αφαιρεί τη βρωμιά, 
όπως λιπαροί λεκέδες, ενώ 
υποστηρίζουν απόψυξη. Με μια 
βολική σκανδάλη ΚΓΠ που φθάνει 
σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτο. 

 ▪ αφήνει ένα φρέσκο άρωμα 
εσπεριδοειδών 

 ▪ για καθημερινή χρήση

750 ml | 705011 | 
ALOE 
705005 | 

Περιέχει εκχύλισμα αλόης το οποίο 
ενυδατώνει και αναζωογονεί το 
δέρμα των χεριών σου

RED CITRUS 
705004 | 

Συνιστάται για ξηρά χέρια - με 
το εκχύλισμα εξωτικών φρούτων.

1 2

1 2



Π
ΡΟ

ΪΟ
Ν

ΤΑ
 Κ

Ο
ΥΖ

ΙΝ
ΑΣ

Π
ΡΟ

ΪΟ
Ν

ΤΑ
 Κ

Ο
ΥΖ

ΙΝ
Α

Σ

179178

Ceramic Hob 
CLEANER

DESCALER  
All Purpose

Inox  
CLEANER 

CERAMIC HOB CLEANER

Μια σύγχρονη φόρμουλα διεξοδικά 
καθαρίζει και φροντίζει. Ο ενεργός 
αφρός είναι εύκολο να εξαπλωθεί, 
δεν αφήνει ραβδώσεις ή μηδέν. 

 ▪ αποτρέπει την κόλληση νέων 
ακαθαρσιών 

 ▪ απαλή στις καθαρισμένες 
επιφάνειες

750 ml | 705010 | 

DESCALER ALL PURPOSE

Ξεχάστε το αλάτι. Ο Αφαλατωτής 
Όλα Σκοπός αφαιρεί αμέσως τα 
άλατα ακόμη και από περιοχές 
που είναι δύσκολο να φτάσει. Εάν 
χρησιμοποιείται τακτικά επεκτείνει 
διάρκεια ζωής των συσκευών. 
Συνιστάται για: Βραστήρες, 
θερμαντήρες, κόσκινα, σίδερα, 
καφές μηχανές και άλλα οικιακά 
συσκευές. 

 ▪ συμπυκνωμένος όξινος τύπος 

 ▪ αποτελεσματικός και 
αποδοτικός

250 ml | 705013 | 

INOX CLEANER

Σχεδιασμένος για να φροντίσει 
για ματ ανοξείδωτο στοιχεία και 
επιφάνειες χάλυβα. Αφαιρεί τους 
λιπαρούς λεκέδες και δακτυλικό. 
Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει 
από νέες ακαθαρσίες.

 ▪ δεν γρατζουνίζει ή δεν αφήνει 
ράβδωσης

250 ml | 705012 | 

Storage 
BOX

3 in 1 Dishwasher 
TABS

STORAGE BOX

Ταμπλέτες πλυντηρίων πιάτων, κάψες πλυντηρίων-αυτό 
το πρακτικό κιβώτιο θα τα χωρέσει όλα. Προστατέψτε 
τις κάψουλες από την υγρασία. Το το καπάκι τεσσάρων 
κουμπιών προστατεύει επιπλέον τα περιεχόμενα του 
κουτιού από παιδί.

Dimensions: 19,5 x 14 x 10 cm 
710001 | 

3 IN 1 DISHWASHER TABS

Πολυλειτουργικό: οι γλωττίδες πλένουν καλά τα 
πιάτα και κάντε τους να λάμψουν, καθώς και να 
προστατεύσουν το πλυντήριο πιάτων. Αυτοί αφαιρέστε 
ακόμη και τα καμένα υπολείμματα τροφίμων και τα πιο 
δύσκολα λεκέδες καφέ, τσαγιού και κηλίδων λίπους ή 
αυγών. 

 ▪ προστατεύστε τα μαχαιροπίρουνα από τη 
διάβρωση και το γυαλί από κοιτάζοντας θολό 

 ▪ πωλούνται σε σετ των 10 τεμαχίων-Αγοράστε όσες 
καρτέλες όπως εσείς πραγματικά χρειάζεται

180 g / 10 pcs | 981002 | 
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181180

TOILET BOWL CLEANER

Επιλέξτε υγιεινή καθαριότητα. Ο καθαριστής αφαιρεί αποτελεσματικά όλα τα 
είδη ρύπου και αλάτι. Σχεδιασμένο για τον καθαρισμό λεκάνων τουαλέτας, 
κεραμικών και μεταλλικών νεροχυτών, μπανιέρων, δίσκοι ντους, κεραμικά 
πλακίδια, τερακότα και μεταλλικά εξαρτήματα. 

 ▪ η παχιά σύσταση πηκτωμάτων  
καλύπτει λεπτομερώς οι  
καθαρισμένες επιφάνειες 

 ▪ δεν γρατζουνίζει την επιφάνεια  
και είναι εύκολο να ξεπλυθεί 

 ▪ αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα

750 ml | 705010 | 

Toilet Bowl CLEANER

Bathroom 
CLEANER

Shower 
CLEANER 

BATHROOM CLEANER

Αφαιρεί ενεργά την κλίμακα και 
το σαπούνι. Περιέχει καινοτόμα 
συστατικά που εμποδίζουν το 
σχηματισμό νερού σημείο. 

 ▪ αφήνει καθαρή λάμψη και 
φροντίζει για την επιφάνεια 

 ▪ με ένα ευχάριστο floral-
φρουτώδες άρωμα

750 ml | 709001 | 

SHOWER CLEANER

Καθαρό και λαμπερό ντους. Με 
το περιεχόμενο νανοσωματιδίων 
πυριτίου το καθαριστικό δημιουργεί 
μια προστατευτική μεμβράνη αυτό 
περιορίζει την εκ νέου εναπόθεση 
βρωμιάς, ιζήματα και υδρατμοί. 

 ▪ η μοναδική φόρμουλα 
λειτουργεί αποτελεσματικά 
ακόμη και σε κρύο νερό 

 ▪ ασφαλές για τους πάσχοντες 
από αλλεργίες

750 ml | 709002 | 

Liquid SOAP

Bathroom 
Cleaning WIPES

LIQUID SOAP

Δώστε στο δέρμα σας τέλεια 
καθαρότητα και ενυδάτωση. 
Το προσεκτικά επιλεγμένα 
συστατικά σαπουνιού πλύνετε 
καλά και απαλά θρέψτε τα 
χέρια, αφήνοντας ένα λεπτό 
άρωμα.

500 ml 

BATHROOM  
CLEANING WIPES

Αφαιρέστε εύκολα όλα τα είδη 
νερού κηλίδες και καταθέσεις από 
την μπανιέρα, νιπτήρας, καμπίνα 
ντους, πλακάκια ή Τουαλέτα. 

 ▪ λόγω του αντιβακτηριακού 
ιδιότητες, εξασφαλίζουν υγιεινή 
καθαριότητα 

 ▪ δίνουν στις επιφάνειες μια 
ευχάριστη και φρέσκο άρωμα

60 pcs | 706005 | 

MANGO & PEACH 
701005 | 

Το γλυκό άρωμα της ορεκτικής το 
μάνγκο και το ροδάκινο είναι μια 
καθημερινή στιγμή χαλάρωσης.

CITRUS & CONIFERS 
701006 | 

Ο εκλεπτυσμένος συνδυασμός 
του σημειώσεις κωνοφόρων με 
αναζωογονητικές συμφωνίες 
εσπεριδοειδών, λεμονόχορτο, και 
ένα φως άγγιγμα τριανταφυλλιάς.

HYPOALLERGENIC 
701004 | 

Καθαρίζει αποτελεσματικά και 
θρέφει το ευαίσθητο δέρμα των 
χεριών, αφαιρεί ακόμη και λιπαρή 
βρωμιά. Δεν περιέχει αρωματικά 
αλλεργιογόνα και χρωστικές ουσίες.

1

BLOOMING POWER 
707003 | 

The captivating scent of spring 
flowers.

1

2 3

1

1 2

2 3

EXOTIC FRUITS 
707002 | 

The joyful scent of exotic fruits.

2 Γυρίστε το μπάνιο σας σε μια σφαίρα χαλάρωσης. Δημιουργήστε ένα 
σύνολο από σας αγαπημένα καλλυντικά, ανάβουν τα κεριά, ξεχνούν τις 
καθημερινές ανησυχίες. Τα προϊόντα SMART & CLEAN θα φροντίζουν τα 
πάντα για εσάς.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΉΣ
ΧΑΛΑΡΩΣΉΣ
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Limescale & Rust 
Remover GEL

Multi-Surface Soft 
CLEANER

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Αφαιρεί εύκολα τις εναποθέσεις αλάτων, σκουριάς, σαπουνιού 
και άλλων χωματόδρομος. Εάν χρησιμοποιείται τακτικά το 
πήκτωμα εξουδετερώνει το σχηματισμό από νέα βρωμιά. 

 ▪ γυαλίζει απαλά

 ▪ καθαρίστε και γρατσουνιά-ελεύθερες συναρμολογήσεις

750 ml | 706003 | 

MULTI-SURFACE SOFT CLEANER

απολέπιση-ελεύθερη ευχαρίστηση του καθαρισμού. 
Βελούδο μαλακό, ακόμα αποτελεσματική. Αφαιρεί 
ακόμα και την πιο επίμονη βρωμιά και λίπος. 

 ▪ με τον καθαρισμό του δολομίτη 

 ▪ δεν γρατζουνίζει ή αποχρωματίζει την καθαρισμένη 
επιφάνεια

750 ml | 706002 | 

Grout  
CLEANER

Drain Clear 
GRANULES

GROUT CLEANER

Καθαρίστε ενέματα εμπειρογνωμόνων. Προστατεύει 
ενεργά από τη βρωμιά και υγρασία. Δεν διαλύει ή 
αποχρωματίζει το ενέματα. 

 ▪ για λευκό και έγχρωμο ενέματα 

 ▪ για οποιαδήποτε βρωμιά

750 ml | 706004 | 

DRAIN CLEAR GRANULES

Φτάστε για να ξεχάσουν τον αριθμό του υδραυλικού σας. Αυτοί 
διαλύστε το λίπος, τα μαλλιά και τα απορρίμματα κουζίνας. 
Σχεδιαστεί για unclogging σωλήνες αποχέτευσης, αποχετεύσεις 
και παγίδες σε νεροχύτες, μπανιέρες και ντουζιέρες. 

 ▪ απαραίτητο σε κάθε κουζίνα και μπάνιο 

 ▪ χρησιμοποιήστε τουλάχιστον μία φορά το μήνα

500 g | 706001 | 

Θα φτάσουν σε κάθε γωνιά και θα απαλλαγούν από όλους τους 
ανεπιθύμητους επισκέπτες. Τίποτα. θα τους σταματήσει. Αφήστε την 
κουζίνα και το μπάνιο σας στα προϊόντα καθαρισμού μας για ειδικές 
εργασίες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Multi-Fabric  
STAIN REMOVER 

Snow White 
Laundry 
ΚΑΨΟΥΛΕΣ

Expert Color 
Laundry  
ΚΑΨΟΥΛΕΣ

Sensitive 
Touch Laundry  
ΚΑΨΟΥΛΕΣ

MULTI-FABRIC STAIN REMOVER

Σκληρός στους λεκέδες, ευγενής στο σας 
ένδυση. Χάρη στα ενεργά ένζυμα, αφαιρεί 
ακόμη και λεκέδες χόρτου, αίμα, αυγά και 
λιπαρές σάλτσες. Ασφαλές για χρώματα 
και λεπτό ύφασμα. 

 ▪ αποτελεσματικός ακόμη και σε 
χαμηλό θερμοκρασία 

 ▪ δεν περιέχει χλώριο 

 ▪ με φρέσκο φρουτώδες άρωμα

750 ml | 704004 | 

SNOW WHITE  
LAUNDRY CAPSULES

Εκχυλίστε και προστατέψτε το 
φυσικό λευκότητα του υφάσματος, 
αποτρέποντάς το από γκριζάρισμα. 
Σχεδιασμένο για λευκό ένδυση.

256 g / 10 pcs | 704002 | 

EXPERT COLOR 
LAUNDRY CAPSULES

Τέλεια προστατεύστε τα χρώματα με 
μια συμπυκνωμένη δύναμη πλύσης.

256 g / 10 pcs | 704001 | 

SENSITIVE TOUCH 
LAUNDRY CAPSULES

Με το περιεχόμενο του φυσικού 
σαπουνιού το Οι κάψουλες 
συνδυάζουν το μέγιστο πλύσιμο 
αποτελεσματικότητα με ήπια 
φόρμουλα. Δεν περιέχουν 
αλλεργιογόνα, τεχνητά χρωστικές ή 
οπτικά λαμπρυντικά.

256 g / 10 pcs | 704003 | 

Με μεράκι και ενθουσιασμό δημιουργούμε προϊόντα που φροντίζουν τα 
ρούχα σας. Οι ειδικοί μας διασφαλίζουν ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι μόνο 
αποτελεσματικά αλλά και ευχάριστο στη χρήση.

Δ Ε Ι Τ Ε  Τ Ή  Σ Ε Λ Ι Δ Α  1  6  5  Γ Ι Α  Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ  .WE TAKE CARE 
OF YOUR CLOTHES
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187186

Vivid Colours  
LAUNDRY  
LIQUID

White LAUNDRY 
LIQUID

Black LAUNDRY 
LIQUID

VIVID COLOURS  
LAUNDRY LIQUID

Προστατεύει τέλεια τα χρώματα 
και αφαιρεί με επιτυχία τη 
βρωμιά. Λειτουργεί ακόμη και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, αποτρέπει 
συρρίκνωση και τέντωμα του 
ύφασμα. 

 ▪ άριστος για κάθε χρώμα 

 ▪ με τη μυρωδιά του καθαρού 
Parfum 81

1000 ml | 704005 | 

WHITE LAUNDRY LIQUID

Η μοναδική φόρμουλα αποκαθιστά την εκθαμβωτική 
λευκότητα σε υφάσματα. Συνιστάται για πλύσιμο ακόμη 
και λεπτών ρούχων. Ένα λεπτό άρωμα άγριας ορχιδέας. 

 ▪ αναζωογονεί το λευκό χρώμα και εμποδίζει το 
γκριζάρισμα

1000 ml | 704006 | 

BLACK LAUNDRY LIQUID

Πλένει τέλεια τα σκοτεινά ρούχα και σας επιτρέπει να 
κρατάτε η ένταση του μαύρου για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Με ενεργά ένζυμα να καταπολεμήστε 
αποτελεσματικά τους λεκέδες ανεξάρτητα από τη 
θερμοκρασία του νερού. 

 ▪ προστατεύει το μαύρο Ύφασμα από το ξεθώριασμα

1000 ml | 704007 | 
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AROMATHERAPY  
Fabric Softener

LUXURY  
Fabric Softener

AROMATHERAPY 
FABRIC SOFTENER

Με εξαιρετικά αποτελεσματικό 
ενεργό μικροκάψουλες, οι οποίες 
σταδιακά απελευθερώστε το 
άρωμα και αποτρέψτε στατική 
προσκόλληση. Το μαλακτικό αφήνει 
το δικό σας ρούχα ευχάριστα 
μαλακά και διαρκή αρωματικό.

1000 ml | 

LUXURY FABRIC SOFTENER

Τα ιδιαίτερα συγκεντρωμένα υγρά μαλακώνουν τα υφάσματα, 
έχουν έναν αντιστατικό επίδραση και τόνωση των αισθήσεων. 
Απολαύστε το υπέροχο fluffiness και εκλεπτυσμένα αρώματα 
από τον Federico Mahora.

1000 ml | 

SWEET DELIGHT 
704012 | 

Σαγηνευτική σύνθεση συνδυάζοντας 
το άρωμα της γλυκιάς βανίλιας και 
εκλεπτυσμένο λευκό κρίνο με το 
άρωμα πατσουλί, αμύγδαλα και 
σανταλόξυλο.

SUNNY BREEZE PURE 23 
704011 | 

Αισθησιακή και ελαφρώς γλυκιά σύνθεση 
εσπεριδοειδών και γιασεμί.

AZURE SKY 
704013 | 

Ένας τέλειος συνδυασμός 
εσπεριδοειδών, φρέσκα φρούτα, 
και πράσινο και νερό σημειώσεις, 
ακολουθούμενη από μια βάση 
μόσχου και ambergris

ALLURING FRESHNESS PURE 18 
704018 | 

Ένας γοητευτικός συνδυασμός chypre σημειώσεων με 
φρουτώδες-floral συμφωνία.

ORIENTAL MAGIC PURE 20 
704019 | 

Ο σαγηνευτικός συνδυασμός λουλουδιών, μόσχου και 
πατσουλί.

1 2

1 1

2

2

3

1 2 3
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191190

Anti-Mist Glass  
CLEANER

Glass Cleaning 
WIPES

Glass CLEANER

ANTI-MIST GLASS CLEANER

Απόλυτα καθαρά παράθυρα και 
καθρέφτες για ένα απίστευτα 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Χάρη στα 
νανοσωματίδια πυριτίου, δημιουργεί 
ένα στρώμα που διευκολύνει τον 
καθαρισμό και μειώνει τον σχηματισμό 
ακαθαρσιών.

 ▪ αποτρέπει το σχηματισμό της 
υδρονέφωσης, βρωμιά και σκόνη 

 ▪ απολιπαίνει τέλεια και αφήνει 
χωρίς ραβδώσεις 
 
750 ml | 702013 | 

GLASS CLEANING WIPES

Εξασφαλίστε τον τέλειο καθαρισμό 
του γυαλιού επιφάνειες, χωρίς να 
αφήνουν ραβδώσεις ή θαλάσσια 
σπορ. Αυτό το προϊόν επίσης 
παρέχει ένα ευχάριστο άρωμα 
εσπεριδοειδών. 

 ▪ ιδανικό για παράθυρα, 
καθρέφτες και γυαλιά 

 ▪ με την προσθήκη αλκοόλης

60 pcs | 702001 | 

GLASS CLEANER

Ένας σίγουρος τρόπος για να 
πάρετε αστραφτερά παράθυρα 
σε λίγα λεπτά. Με νανοσωματίδια 
πυριτίου, προστατεύει από νέα 
χωματόδρομος. Η περιεκτικότητα σε 
σιλικόνη μειώνει το νερό εναπόθεση 
ατμών. 

 ▪ αποτελεσματικός και 
αποδοτικός 

 ▪ με τη μυρωδιά των πράσινων 
μήλων

750 ml | 702005 | 

Από την οροφή στο κελάρι, 
μέσα και έξω-οποτεδήποτε 
και οπουδήποτε μπορείτε να 
υπολογίζετε στον επαγγελματία 
βοήθεια των προϊόντων μας. Αυτό 
είναι ένα πραγματικό Champions 
League μεταξύ καθαρισμού προϊόν

Multi-Purpose 
CLEANER 

Multi-Purpose 
Cleaning  
WIPES

CRT & LCD 
Screen 
CLEANERMULTI-PURPOSE CLEANER

Το καλύτερο από τα καλύτερα, 
για μικρά και μεγάλοι καθαρισμοί. 
Καθαριστικό, απολιπαντικό και 
προϊόν φροντίδας για όλους τους 
τύπους πλενόμενες επιφάνειες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δαπέδων, τοίχοι, countertops, 
κεραμίδια, υγειονομικός εξαρτήματα. 

 ▪ αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα 
του ρόδι λουλούδια

1000 ml | 702004 | 

MULTI-PURPOSE 
CLEANING WIPES

Η μοναδική φόρμουλα με 
φρούτα ξύδι τους επιτρέπει να 
αποτελεσματικά αφαιρέστε τη 
βρωμιά, καθώς και το λίπος από 
διάφοροι τύποι επιφανειών, 
παρέχοντας ένα μακράς διαρκείας 
και φρέσκο άρωμα. 

 ▪ Τελειοποιήστε για το πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο και ξύλο 

 ▪ μην αφήνετε ραβδώσεις

60 pcs | 702002 | 

CRT & LCD  
SCREEN CLEANER

Αφαιρεί προσεκτικά τα δακτυλικά 
αποτυπώματα, σκόνη, λεκέδες 
λίπους και βρωμιά. Όριο εκ 
νέου καθίζηση της σκόνης με 
τη δημιουργία ενός αντιστατική 
επικάλυψη. Προτεινόμενη για: 
οθόνες υπολογιστών, κινητές 
οθόνες τηλεφώνων, οθόνες 
πλάσματος, Οθόνες οδηγήσεων και 
LCD, επιδείξεις, τηλεχειριστήρια, 
πληκτρολόγια. 

 ▪ αφήνει μια λάμψη χωρίς 
ράβδωση 

 ▪ ανεκτίμητη στο σπίτι και 
γραφείο

250 ml | 702011 | FROM THE ROOF  
TO CELLAR
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Fireplace Glass & 
Oven CLEANER

Power  
CLEANER

Carpet & 
Upholstery  
CLEANER

Laminate Floor 
LIQUID

Plastic Surface 
CLEANER

Cleaning SPONGE  
Wet & Wipe

FIREPLACE GLASS & OVEN 
CLEANER

ειδική σύνθεση που αφαιρεί Κάψτε 
και καπνίστε λεκέδες, ακόμη και 
καμένα λίπος. Εξαιρετική για 
καθαρισμό μπάρμπεκιου και οικιακά 
σκεύη. 

 ▪ με συστατικά που περιορίζουν 
το επανατοποθέτηση βρωμιάς 

 ▪ ασφαλής για τις καθαρισμένες 
επιφάνειες 

 ▪ δεν αφήνει ραβδώσεις

750 ml | 702009 | 

POWER CLEANER

Ένα καθαριστικό-διάφορες 
επιφάνειες. Χάρη στην Ειδική του 
φόρμουλα καθαρίζει laminates, 
πλακάκια, πλακάκια δαπέδου, 
λινέλαιο, πλακάκια δαπέδου, 
μωσαϊκό, όπως καθώς και 
περίφραξη και ταμπλό αυτοκινήτων. 
Αφαιρεί τέλεια τα έλαια και τα 
γράσα. 

 ▪ απαραίτητο στο σπίτι, γκαράζ 
και Κήπος

1000 ml | 702010 | 

CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER

Η φόρμουλα ενεργού αφρού τέλεια 
αφαιρεί λεκέδες, μαλακώνει το 
ύφασμα και αποτρέπει τη στατική 
προσκόλληση. Απαλή τα χέρια σας 
και τα χρώματα των υφασμάτων. 

 ▪ σχεδιασμένο για πλύσιμο στο 
χέρι 

 ▪ με άρωμα εσπεριδοειδών

1000 ml | 702007 | 

LAMINATE FLOOR LIQUID

Απόλυτα καθαρό πάνελ laminate, 
χωρίς σκόνη ή μουτζούρες. 
Το αφαιρεί λεκέδες λίπους και 
ακαθαρσίες. Συνιστάται για: 
laminate floor επιτροπές, επιτροπές 
τοίχων και καπλαμάς επίπλωση. 

 ▪ καθαρίζει και φροντίζει την 
επιφάνεια 

 ▪ αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά 
του Σαπούνι της Μασσαλίας

1000 ml | 702006 | 

PLASTIC SURFACE 
CLEANER

Αφαιρεί όλες τις ακαθαρσίες: λιπαρό 
καταθέσεις, αιθάλη και σκόνη. 
Αποτελεσματική και απαλή: δεν 
γρατζουνίζει ή αποχρωματίστε.

 ▪ για λευκές και έγχρωμες 
επιφάνειες

750 ml | 712001 | 

CLEANING SPONGE  
WET & WIPE

Δεν υπάρχουν πλέον βρώμικοι 
τοίχοι-σκουπίζει έξω στυλό, 
μαρκαδόρο και σημάδια κραγιόν. 
Μπορεί χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό επίπλων κήπου, ενέματα, 
πλακάκια, δάπεδα, πόρτες, σόμπες, 
πιάτα, ζάντες αυτοκινήτων, πλαστικό 
και μέταλλο. Η καινοτόμος δομή του 
Το σφουγγάρι αφαιρεί τη βρωμιά 
διεισδύοντας βαθιά μέσα στην 
καθαρισμένη επιφάνεια.

 ▪ λειτουργεί χωρίς 
απορρυπαντικά-απλά βρέξτε το 
σφουγγάρι 

 ▪ αφαιρεί τους λεκέδες βρωμιάς 
και νερού

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008 | 
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Αρωματικο  
ΣΚΟΥΠΑΣ

Αρωμα ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Home  
PERFUME

VACUUM FRESHENER

Εκπέμπει ένα όμορφο άρωμα στο 
δωμάτιο με ηλεκτρική σκούπα και 
εξουδετερώνει το δυσάρεστη μυρωδιά 
σκόνης, φρεσκάρισμα το δωμάτιο 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι 
κατάλληλος για όλους τους τύπους 
ξηρός-λειτουργίας Ηλεκτρικές σκούπες. 
Εύκολο στη χρήση-απλά τοποθετήστε 
το κοντά στο φίλτρο αέρα εξαγωγής

2 pcs (4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

WARDROBE FRAGRANCE

Βυθισμένο σε μια πρωτότυπη σύνθεση αρώματος, απελευθερώνει 
σταδιακά ένα υπέροχο άρωμα. Όμορφες συμφωνίες γεμίζουν το χώρο 
εξασφαλίζοντας τη φρεσκάδα της ντουλάπας σας.

15,2 g

HOME PERFUME

Όμορφες συνθέσεις αρωμάτων για 
το σπίτι σας

40 ml

PURE HOME 366 
708063 |

MALDIVES PARADISE 
708032 | 

MALDIVES PARADISE 
708031 |

ALLURING FRESHNESS 
708046 |

SINGAPORE TWILIGHT 
708035 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708034 |

COSMIC FANTASY 
708057 | 

ORIENTAL MAGIC 
708047 |

GREEN SPA 
708025 |

THRILLING ADVENTURE 
708048 |

CHARMING ALLEY 
708026 |

1

1

52

2

6 93

74

8

1

1 2

2 3 4

5 6 7 8 9

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Φως, συμφωνία θάλασσας που 
συνδυάζεται με μια λεπτή γλυκύτητα 
εξωτικών φρούτων φέρτε στο μυαλό τις 
διακοπές του παραδείσου

1

SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Πορτοκάλι βυθισμένο σε ζουμερό, 
φρουτώδες floral σημειώσεις πάλλεται 
με ενέργεια όπως η πόλη του λιονταριού.

2

GREEN SPA 
708023 | 

Ένας δυναμωτικός συνδυασμός αλόης 
βέρα και μια πράσινη συμφωνία 
αγγουριού θα έχει μια θετική και 
χαλαρωτική επίδραση σε σας

3

CHARMING ALLEY 
708024 | 

Ένα λεπτό δίδυμο τριαντάφυλλου 
και μόσχου μυρωδιές δίνει το 
δωμάτιο ένα ρομαντικό αύρα.

4

Τα όμορφα αρώματα βελτιώνουν τη διάθεσή σας. χτίζουν ατμόσφαιρα και 
διεγείρουν συναισθήματος. Αφήστε τους να σας συνοδεύσουν οποτεδήποτε, 
οπουδήποτε. Με μας αναζωογονητικά προϊόντα, είναι δυνατόν.

ΑΡΩΜΑ,
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ,
ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΟΣ

2

3 4

1

N E O
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Leather  
CONDITIONER

LEATHER CONDITIONER

Κάνει ταπετσαρίες αυτοκινήτων, έπιπλα, ρούχα και 
δέρμα τα αξεσουάρ μοιάζουν ξανά με νέα. Τους παρέχει 
λάμψη και απαλότητα, βελτιώνει το χρώμα τους και 
κάνει τους Αδιάβροχο. 

 ▪ περιέχει κερί καρναούβης, εκχύλισμα μελιού και 
σιλικόνη γαλάκτωμα με λάδι αβοκάντο 

 ▪ προορίζεται για δέρμα σιτηρών και οικολογικό 
δέρμα

250 ml | 702014 | 

Αισθητική, ανθεκτικότητα – μοναδική ατμόσφαιρα - μπορείτε να τα 
διατηρήσετε χαρακτηριστικά των ξύλινων και δερμάτινων αντικειμένων 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν τους φροντίζετε με τον σωστό 
τρόπο. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούν τη δύναμη των κεριών με να 
σύρουν έξω τι είναι καλύτερο σε αυτά

THE POWER 
OF WAXES

Furniture Cleaning  
WIPES

Furniture 
CREAM

FURNITURE  
CLEANING WIPES 

Αποτελεσματικά αφαιρέστε το ρύπο και τη σκόνη, 
καθώς επίσης και παρέχετε καθαρισμένες επιφάνειες 
με εκθαμβωτική λάμψη χωρίς ραβδώσεις. 

 ▪ με ειδική φόρμουλα εμπλουτισμένη με κερί 

 ▪ εξασφαλίζουν ένα φρέσκο και ευχάριστο άρωμα 
που διαρκεί

60 pcs | 703001 | 

FURNITURE CREAM 

Αφαιρεί αποτελεσματικά τη σκόνη και την αποτρέπει 
από συσσωρεύονται. Περιέχει carnauba κερί που δίνει 
καθαριστεί οι επιφάνειες λάμπουν και ελαχιστοποιούν 
τον κίνδυνο γρατζουνιών. 

 ▪ με γαλάκτωμα σιλικόνης που βελτιώνει τα έπιπλα 
αντοχή στην υγρασία 

 ▪ κατάλληλος για ξύλινος, τοποθετημένος σε 
στρώματα και επενδυμένος με καπλαμά επιφάνεια 

 ▪ αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα

250 ml | 703004 | 
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Ύφασμα χωρίς χνούδι
Για ΟΜΑΛΕΣ Επιφάνειες

LINT-FREE CLOTH  
FOR SMOOTH SURFACES

Θα κάνει σπουδαία δουλειά στο σπίτι καθώς και στους 
χώρους εργασίας που απαιτούν τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου υγιεινής (π. χ. σε ο Φαρμακευτικός, ιατρικός, 
ηλεκτρικός, αυτοκίνητος βιομηχανίες καθώς και σε 
εταιρείες εκτύπωσης). 

 ▪ δεν γρατζουνίζει την καθαρισμένη επιφάνεια 

 ▪ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαλυτικό 

 ▪ το μαλακό και εύκαμπτο υλικό το καθιστά εύκολο 
να καθαρίσει λιγότερο προσβάσιμες περιοχές

40 pcs (23 x 39 cm) | 710012 | 

Εξαιρετικά Απορροφητικός 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΙ

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Ιδανικό για τον καθαρισμό διαφόρων τύπων επιφανειών 
στο οικιακή. Η μοναδική δομή τους με ένα σύστημα οι 
οπές διευκολύνουν την απορρόφηση νερού, ελαιωδών 
ουσιών, απορρυπαντικά και χρώματα. 

 ▪ εξαιρετικά απορροφητικό 

 ▪ πρακτική και οικονομική λύση - μπορεί να ξεπλυθεί 
και επαναχρησιμοποιείται

34 pcs (23 x 39 cm) | 710011 | 
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PURE 01 P. 57

PURE 05 P. 63

PURE 06 P. 62

PURE 07 P. 57

PURE 09 P. 60

PURE 10 P. 56

PURE 12 P. 61

PURE 16 P. 63

PURE 17 P. 56

PURE 18 P. 63

PURE 20 P. 58

PURE 21 P. 58

PURE 23 P. 62

PURE 24 P. 60

PURE 25 P. 56

PURE 26 P. 60

PURE 32 P. 61

PURE 33 P. 62

PURE 34 P. 63

PURE 80 P. 63

PURE 81 P. 57

PURE 97 P. 58

PURE 98 P. 61

PURE 101 P. 60

PURE 132 P. 58

PURE ROYAL 141 P. 24

PURE ROYAL 142 P. 26

PURE 43 P. 69

PURE 52 P. 66

PURE 54 P. 69

PURE 55 P. 68

PURE 56 P. 68

PURE 57 P. 67

PURE 64 P. 66

PURE 93 P. 67

PURE 110 P. 68

PURE 134 P. 67

PURE 135 P. 69

PURE ROYAL 151 P. 31

PURE ROYAL 152 P. 31

PURE ROYAL 160 P. 30

PURE ROYAL 500 P. 11

PURE ROYAL 501 P. 8

PURE ROYAL 900 P. 18

PURE ROYAL 901 P. 17

PURE ROYAL 902 P. 16

PURE ROYAL 903 P. 16

PURE ROYAL 904 P. 16

PURE ROYAL 905 P. 16

PURE ROYAL 906 P. 16

PURE ROYAL 907 P. 18

PURE ROYAL 908 P. 14

PURE ROYAL 909 P. 14

PURE ROYAL 910 P. 18

PURE ROYAL 911 P. 16

PURE ROYAL 912 P. 17

PURE ROYAL 146 P. 23

PURE ROYAL 147 P. 23

PURE ROYAL 162 P. 26

PURE ROYAL 171 P. 25

PURE 173 P. 60

PURE 174 P. 57

PURE 177 P. 60

PURE 180 P. 56

PURE 183 P. 58

PURE 237 P. 61

PURE 239 P. 58

PURE 241 P. 63

PURE 257 P. 60

PURE ROYAL 281 P. 22

PURE ROYAL 286 P. 25

PURE ROYAL 298 P. 24

PURE ROYAL 313 P. 20

PURE ROYAL 317 P. 23

PURE ROYAL 322 P. 22

PURE ROYAL 352 P. 23

PURE ROYAL 355 P. 23

PURE ROYAL 358 P. 26

PURE ROYAL 359 P. 26

PURE ROYAL 362 P. 26

PURE ROYAL 365 P. 24

PURE ROYAL 366 P. 26

PURE 372 P. 63

PURE ROYAL 169 P. 28

PURE ROYAL 195 P. 30

PURE ROYAL 198 P. 30

PURE ROYAL 199 P. 28

PURE 224 P. 66

PURE ROYAL 300 P. 31

PURE ROYAL 301 P. 28

PURE ROYAL 326 P. 28

PURE ROYAL 327 P. 31

PURE ROYAL 332 P. 31

PURE ROYAL 334 P. 31

PURE ROYAL 335 P. 28

PURE 452 P. 67

PURE 457 P. 68

PURE ROYAL 913 P. 17

PURE ROYAL 914 P. 16

PURE ROYAL 915 P. 14

PURE ROYAL 916 P. 17

PURE ROYAL 917 P. 16

PURE ROYAL 918 P. 14

PURE ROYAL 919 P. 18

PURE ROYAL 920 P. 17

PURE ROYAL 921 P. 14

PURE ROYAL 922 P. 14

PURE ROYAL 923 P. 16

PURE ROYAL 924 P. 18

PURE ROYAL 925 P. 16

PURE ROYAL 926 P. 17

PURE ROYAL 927 P. 17

PURE 413 P. 61

PURE 414 P. 57

PURE 419 P. 62

PURE 420 P. 56

PURE 426 P. 61

PURE 427 P. 56

PURE 431 P. 60

PURE 432 P. 63

PURE 434 P. 58

PURE 436 P. 60

PURE 437 P. 56

PURE 438 P. 56

PURE 440 P. 60

PURE 441 P. 60

PURE 442 P. 60

PURE 443 P. 56

PURE 444 P. 58

PURE 445 P. 57

PURE 446 P. 58

PURE 447 P. 56

PURE 448 P. 60

PURE 449 P. 56

PURE 484 P. 63

PURE 485 P. 56

PURE 486 P. 56

PURE 487 P. 58

PURE 488 P. 57

PURE 465 P. 66

PURE 466 P. 66

PURE 471 P. 66

PURE 472 P. 68

PURE 473 P. 69

PURE 474 P. 68

PURE 475 P. 66

PURE 478 P. 66

PURE 479 P. 68

PURE 480 P. 69

PURE 481 P. 66

PURE 482 P. 66

PURE 483 P. 69

PURE 490 P. 68

PURE ROYAL 928 P. 19

PURE ROYAL 929 P. 14

PURE ROYAL 930 P. 16

PURE ROYAL 931 P. 18

PURE ROYAL 932 P. 18

PURE ROYAL 933 P. 18

PURE ROYAL 934 P. 14

PURE ROYAL 970 P. 14

PURE ROYAL 971 P. 14

PURE ROYAL 972 P. 17

PURE ROYAL 973 P. 19

PURE ROYAL 974 P. 16

PURE ROYAL 975 P. 14

PURE ROYAL 976 P. 14

PURE ROYAL 977 P. 18

PURE 489 P. 58

PURE 491 P. 58

PURE 492 P. 60

PURE 493 P. 57

PURE 499 P. 54

PURE 700 P. 56

PURE 701 P. 57

PURE 702 P. 57

PURE 703 P. 63

PURE 706 P. 57

PURE ROYAL 707 P. 24

PURE ROYAL 708 P. 22

PURE ROYAL 709 P. 25

PURE ROYAL 710 P. 24

PURE ROYAL 711 P. 22

PURE ROYAL 712 P. 25

PURE ROYAL 713 P. 24

PURE ROYAL 714 P. 25

PURE ROYAL 715 P. 24

PURE 716 P. 56

PURE 717 P. 60

PURE ROYAL 777 P. 25

PURE ROYAL 800 P. 22

PURE ROYAL 801 P. 25

PURE ROYAL 802 P. 26

PURE ROYAL 803 P. 26

PURE ROYAL 804 P. 26

PURE 494 P. 65

PURE 495 P. 65

PURE 496 P. 65

PURE 497 P. 65

PURE 498 P. 65

PURE 704 P. 68

PURE 705 P. 68

PURE 718 P. 67

PURE 719 P. 66

PURE 720 P. 68

PURE 721 P. 67

PURE ROYAL 812 P. 28

PURE ROYAL 813 P. 28

PURE ROYAL 814 P. 31

PURE ROYAL 978 P. 12

PURE ROYAL 979 P. 14

PURE ROYAL 980 P. 12

PURE ROYAL 981 P. 13

PURE ROYAL 982 P. 13

PURE ROYAL 983 P. 13

PURE ROYAL 984 P. 13

PURE ROYAL 985 P. 13

PURE ROYAL 986 P. 13

PURE ROYAL 987 P. 12

PURE ROYAL 988 P. 13

PURE ROYAL 989 P. 13

ΓΙ'ΑΥΤΉΝ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ

UNISEX UTIQUE

PURE ROYAL 806 P. 22

PURE ROYAL 807 P. 22

PURE ROYAL 809 P. 25

PURE ROYAL 810 P. 24

PURE ROYAL 811 P. 26

PURE ROYAL 817 P. 22

PURE ROYAL 818 P. 22

PURE ROYAL 819 P. 27

PURE ROYAL 820 P. 25

PURE ROYAL 825 P. 26

PURE ROYAL 826 P. 22

PURE ROYAL 827 P. 22

PURE ROYAL 828 P. 25

PURE ROYAL 829 P. 26

PURE ROYAL 833 P. 22

PURE ROYAL 834 P. 25

PURE ROYAL 835 P. 22

PURE ROYAL 836 P. 22

PURE ROYAL 841 P. 21

PURE ROYAL 842 P. 21

PURE ROYAL 843 P. 21

PURE ROYAL 844 P. 21

PURE ROYAL 845 P. 21

PURE ROYAL 846 P. 21

PURE ROYAL 847 P. 21

PURE ROYAL 848 P. 21

PURE ROYAL 815 P. 28

PURE ROYAL 821 P. 28

PURE ROYAL 822 P. 28

PURE ROYAL 823 P. 29

PURE ROYAL 824 P. 30

PURE ROYAL 830 P. 28

PURE ROYAL 831 P. 31

PURE ROYAL 832 P. 28

PURE ROYAL 837 P. 29

PURE ROYAL 838 P. 31

PURE ROYAL 839 P. 29

PURE ROYAL 840 P. 31

PURE ROYAL 849 P. 31

XXX P. 6

Ambergris P. 9

Ambre Royal P. 14

Black P. 17

Bubble P. 11

Flamingo P. 10

Gold P. 16

Malachite P. 8

Muffin P. 12

Ruby P. 18

Sexy Cashmere P. 13

Violet Oud P. 15

UNISEX

FRAGRANCE FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES SHOWER GEL BODY BALM SOAP BAR BODY SALT SCRUB BODY 
SPRAY

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT  

STICK

FLORAL 

FRUITY 929, 983, 984, 985, 
FLAMINGO FLAMINGO FLAMINGO

ORIENTAL 909, 915, 922, 979  

CITRUS 921

WOODY 918

CHYPRE 970, 971, 976, 989  

 GOURMAND 934, 975

FOUGERE 501

CITRUS

FLORAL 914

FRUITY 903

WOODY 981

LIME 911

CHYPRE 902, 982

ORIENTAL

FLORAL 913, 920, 980, MUFFIN, 
VIOLET OUD

913, MUFFIN, 
VIOLET OUD 913 913 913

FRUITY
972, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE, 
MALACHITE 

BUBBLE

WOODY 904, 905, 974, 986, 988, 
BLACK, GOLD, RUBY

BLACK, GOLD, 
RUBY 905

SPICY 906, 917

AMBERGRIS AMBERGRIS

GOURMAND 923, 930

CHYPRE 925,926

FOUGERE 927  

WOODY

FLORAL 924

FRUITY 900, 977 900 900 900 900 900 900 900 900

ORIENTAL 932, SEXY CASHMERE

GOURMAND 910 910 910 910 910 910

FOUGERE 931, 978

CHYPRE

FLORAL 912

FRUITY 916

CITRUS 987

SPICY 901

FOUGERE

LAVENDER 919, 933

GREEN 928

CHYPRE 973
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ΓΙ'ΑΥΤΟΝ

FRAGRANCE FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES PHEROMONE INTENSE SHOWER 
GEL

BODY 
SPRAY

ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON

SHAVING 
FOAM AFTERSHAVE AFTERSHAVE 

BALM

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED  
HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT 

STICK

CHYPRE 

FRUITY 169, 498  

WOODY 56 56 56  

AMBERGRIS 
AND MUSK 110 110 110

WATER 704, 705

ORIENTAL 490  

ORIENTAL

FLORAL 52, 465, 481 52 52 52 52 52 52

FRUITY 478, 482, 813, 
830

SPICY 199, 224, 466, 
815, 832 199, 815 199 199 199 199 199 199 199

AMBERGRIS 64, 823 64 64  823 823

WOODY
301, 326, 335, 
471, 475, 812, 
821, 822, 837

335

GOURMAND 839

FOUGERE 494, 496

CITRUS 495  

WOODY

FRUITY 55, 195, 427, 
479, 824 472  472 472 472

PATCHOULI 160, 198, 327, 
334

VETIVER 151, 152

WATER 457, 474 457 457

CITRUS 497, 500

GOURMAND 720

CHYPRE 838  

FOUGERE

FERN 43, 135, 332 135 43  

LAVENDER
54, 300, 473, 
480, 483, 814, 
831, 849

473 473 473 473

CITRUS

LEMON 57

MANDARIN 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

ORANGE 93

ORIENTAL 721, 840

WOODY 718

ΓΙ'ΑΥΤΉΝ

FRAGRANCE 
FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES PHEROMONE INTENSE SHOWER 

GEL
BODY 
BALM

ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON

BODY 
SPRAY BODY MIST SHAVING 

FOAM

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED  
HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT 

STICK

FLORAL

FRUITY

10, 17, 25, 180, 281, 
322, 420, 427, 437, 
438, 443, 447, 449, 
486, 493,499,700, 
708, 711, 716, 800, 
806, 807, 817, 818, 
827, 833, 835, 836, 
841, 845, 847 

10 10, 17, 25 827

ORIENTAL

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

20, 489  20, 97, 
489 20 20 20 20, 489

WATER 7, 141, 174, 701, 
707, 488

GREEN 1, 81 1, 81 81 81 81 81

ALDEHYDE 21, 826 21

CITRUS 298, 491, 702, 810

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

CHYPRE 485, 706, 848

GOURMAND 842, 846

CITRUS 

LEMON 33, 828, 712 33 33 33 33 33

FRUITY 419

MANDARIN 23, 801 23 23

ORANGE 6

FLORAL 709, 714, 844

ORIENTAL 484

ORIENTAL

FLORAL
9, 101, 171, 257, 431, 
436, 440, 441, 442, 
717, 809, 820, 834

101, 431, 436 9, 436 171, 809 809 809 809 809 809

FRUITY 12, 98, 237, 286, 413, 
426, 492 98, 413 98, 413  

WOODY 26, 142, 162, 
359, 448  

SPICY 24, 173, 177, 366 173 173, 366 173, 366 173 366 366 366 366

AMBERGRIS 32

WOODY

FLORAL 241, 313, 825

FRUITY 358

ORIENTAL 703

CITRUS 500, 843

CHYPRE

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

WOODY 18 18 18 18 18 18 18 18

FLORAL 432, 802, 803, 819
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All prices in the Catalogue include VAT. FM WORLD product Catalogue no. 35 is valid from xxxx 2021. The offer included in the Catalogue in terms of prices and products is valid 
from xxxx 2021 while stock lasts or until a new Catalogue is introduced. Detailed information about the products and usage methods can be found on distribution.fmworld.com. 
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ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

FRAGRANCE  
FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES SCENTED 

CANDLE
WAX 

 MELTS
HOME 

PERFUME
AIR 

FRESHENER
WARDROBE 
FRAGRANCE

VIVID  
COLOURS 
LAUNDRY 

LIQUID

IRONING 
LIQUID

FABRIC SOFTENER VACUUM FRESHENER

Sunny 
Breeze

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Thrilling 
Adventure

Cosmic 
Fantasy

Pure 
Home

CHYPRE

WOODY 18, 56 18 18 18 18 18 18

FRUITY 05, 16, 34, 
362, 372 372 372

CITRUS 

MANDARIN 134 23 23 23

LEMON 33 33 33

FLORAL

FRUITY 10, 708 FLAMINGO 10

ORIENTAL 20, 489 20, 489 20, 489 20, 489 20 20 489

ALDEHYDE 21

GREEN 81 81 81

WOODY

FRUITY 472, 900 472, 900 472, 900 900 472, 900 472, 900 472

ORIENTAL  SEXY 
CASHMERE

GOURMAND 910 910 910 910 910

CITRUS 907

WATER 457

ORIENTAL

FLORAL 52, 431,436, 809
809,  

MUFFIN,  
VIOLET OUD

809 436, 809, 913 436, 809

FRUITY 32, 413

32, 413, 
AMBRE 
ROYAL, 

BUBBLE, 
MALACHITE

413 413

SPICY 199, 366 366 199, 366 366 366 366

AMBERGRIS AMBERGRIS 823 823

WOODY 335  BLACK, 
GOLD, RUBY 335

FOUGERE LAVENDER 473 473 473 473


