


...i niezbędne do życia – takie są cztery żywioły.  
Z fascynacji nimi stworzyliśmy unikalną  

limitowaną serię produktów z okazji 10 lat marki  
FM GROUP – TT FM COLLECTION. Wierzymy,  
że doskonała jedność żywiołów może stać się 

symbolem niezwykłej harmonii ciała i zmysłów, którą 
odkryją Państwo dzięki naszej wyjątkowej kolekcji.  

Stworzyliśmy luksusowe kosmetyki i zapachy, 
wybraliśmy najmodniejsze kolory i innowacyjne 

formuły, firmując je swoim nazwiskiem. 
Gwarantujemy, że będą Państwo zachwyceni... 

Katarzyna i Artur Trawińscy
FM GROUP World

siła
zywiołów

NieokiełzNaNe, piękne, 
urzekające  

swoją mocą...



ziemia
PełNa BoGaCTWa  

i inspirującYcH koLorÓw

Fascynuje nas piękno przyrody i bogactwo ziemi. Z jej wnętrza 
zaczerpnęliśmy więc to, co najcenniejsze, tworząc nowatorskie 

formuły naszych kosmetyków kolorowych. Zamknęliśmy  
w nich rozświetlający puder diamentowy, jedwabisty kaolin, 

 pył wulkaniczny i wiele innych cennych składników. 
Wykorzystaliśmy także moc naturalnych olejków roślinnych, które 

dodają skórze blasku. To idealne połączenie zaawansowanej 
technologii laboratoryjnej z naturą. Z kolei stonowane, inspirowane 
kolorami ziemi barwy kosmetyków doskonale podkreślają kobiecą 

urodę eleganckim, naturalnym makijażem. 

Żywioł ziemi patronuje także pięknym zapachom, stworzonym 
przez Alexandrę Monet. Jedna z naczelnych kreatorek zapachów 

drom fragrances® stworzyła specjalnie dla Katarzyny i Artura 
Trawińskich wyjątkowe perfumy inspirowane skórą i drewnem.



alexandra Monet, jedna z naczelnych kreatorek drom fragrances®, 
autorka perfum TT FM COLLECTION; artystka i ekspertka zapachów, 
od lat tworząca niezapomniane kompozycje z palety ponad 3000 
urzekających woni

Damskie perfumy stworzyłam zainspirowana niezwykłą kobietą:  
hojną, delikatną i elegancką. Jej naturalne piękno podkreśla 
orientalny, ekskluzywny zapach tureckiej róży, z którym  
doskonale komponuje się woń najdroższej na świecie  
przyprawy – szafranu. Wraz z nutami drzewnymi i skórzanymi 
tworzą synonim absolutnej kobiecości.

Ekskluzywny zapach męski świetnie odzwierciedla z kolei 
charyzmę właściciela FM GROUP, jego otwartość, miłość 
do podróży i potrzebę wolności. Kompozycja została 
stworzona wokół monoi, nut drzewnych, ambrowych, 
kwiatowych i pudrowych, wydobywając prawdziwą męskość, 
której nikt nie będzie śmiał się przeciwstawić.

czarująco zmysłowe
Precyzja mistrza zdobień znajduje 

odzwierciedlenie w każdej buteleczce 
perfum. Elegancki szklany flakon 

jest ręcznie owijany naturalną skórą 
ozdobioną wypalanym logo,  

a następnie dokładnie sznurowany 
powlekaną nicią na wzór damskiego 
gorsetu. Mistrzostwo samo w sobie.

wyjątkowe w każdym detalu
Oryginalne obudowy flakonów 

męskich perfum są wykonywane 
ręcznie, przez co każda sztuka staje 

się niepowtarzalna, jak niepowtarzalne 
jest usłojenie każdego kawałka 

bukowego drewna, z którego  
zostały stworzone. 

PerfuMy męskie 
ParfuM

Wyszukana kompozycja nut drzewnych, w której można 
odnaleźć świeżość bergamotki, pikantny akcent czarnego 
pieprzu i gałki muszkatołowej oraz aksamitny zapach olejku 
monoi i wetiweru. Uosabia moc, siłę i poczucie wolności.

PerfuMy damskie 
ParfuM 

W sercu zapachu zakwitają turecka róża, frezja i kwiat pomarańczy, 
a drogocenny szafran, skóra i zmysłowe piżmo dodają mu 
fascynującej głębi. Razem tworzą unikalną całość, w której nuty 
orientalne splatają się z kwiatowymi. To niezwykły zapachowy podpis, 
który pozostaje w pamięci po spotkaniu z wyjątkową kobietą.

TT2

99,00 pLn | 50 ml   
1980,00 PLN / 1 l 

zaperfumowanie: 20%

TT1  

 99,00 pLn | 50 ml
 1980,00 PLN / 1 l 
 zaperfumowanie: 20% 
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pokochasz je za:
subtelne odcienie różu i beżu

perfekcyjny pluszowy aplikator, 
dopasowany do kształtu ust

kompaktowe opakowanie, które 
możesz mieć zawsze pod ręką  

– zmieści się nawet w wieczorowej 
kopertówce

jedyne takie:
w palecie znajdują się cztery cienie 

matowe, dwa satynowe i trzy 
połyskujące, w doskonale 

pasujących do siebie kolorach

cudownie lekkie, idealne  
do rozcierania i łączenia ze sobą

w eleganckiej kasetce  
z dużym, wygodnym lusterkiem

PaleTa cieni  
eyeshadoW PaleTTe 

Unikalna paleta cieni do powiek sprawi, że odkryjesz w sobie artystkę.  
Dziewięć idealnie zharmonizowanych kolorów, inspirowanych afrykańską przyrodą, 
pozwoli Ci wykreować zarówno delikatny, jak i wyrazisty makijaż. Zawarty w cieniach 
puder diamentowy dodaje skórze delikatnego blasku i, odbijając światło niczym 
szlachetny kamień, optycznie wygładza i rozświetla powieki.

BłyszCzyk do ust 
liP Gloss 

Starannie dobrane, naturalne odcienie błyszczyków 
doskonale podkreślają kobiecą subtelność, rozświetlając 
usta delikatnym blaskiem. Kosmetyki zostały wzbogacone 
o składniki uwielbiane przez skórę: ekstrakt z kwiatów 
spilanthes acmella o właściwościach uelastyczniających, 
nawilżający skwalan oraz olejek i wosk pochodzenia 
roślinnego, które intensywnie pielęgnują i wygładzają 
usta. To kwintesencja luksusu w eleganckim opakowaniu.

TT3  Japanese Pink 

TT4  Persian Coral

TT5  Australian Beige 

 31,00 pLn | 7 ml
 4428,57 PLN / 1 l

African Earth  TT6

69,00 pLn | 7,5 g  
9200,00 PLN / 1 kg
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niebiański klejnot
Szafir, który znajdziesz w naszym 

różu i rozświetlaczu, nazywany jest 
niebiańskim klejnotem. Jego barwa 

w kolorze nieba zachwyca od wieków 
nie tylko wielbicieli drogocennych 

kamieni. Kosmetykom szafir nadaje  
właściwości nawilżające  

i wygładzające. 

zalety:
w klasycznych, niezwykle 

eleganckich odcieniach nude

szybkoschnący i długotrwały

o pięknym połysku

płaski pędzelek idealnie 
dopasowuje się do kształtu 

paznokcia, zapewniając 
perfekcyjną aplikację

niezbędny w kosmetyczce:
dodaje skórze pięknego, 

delikatnego blasku 

odbijając światło, zmiękcza rysy twarzy, 
odejmuje lat, usuwa oznaki zmęczenia

do stosowania na dzień oraz na wieczór 
– także na dekolt, szyję i ramiona

róż 
Blush 

Prawdziwy skarb – klasyczne, ponadczasowe róże, 
których eleganckie kolory nadadzą twarzy wyjątkowo 
promienny wygląd. W niewielkiej kasetce zamknęliśmy 
najcenniejsze minerały z głębi ziemi: lawa wulkaniczna 
dostarcza skórze niezbędnych mikro- i makroelementów, 
a szafir nadaje cerze urzekającą gładkość. 

lakier do paznokci 
Nail laCquer 

Odkryj eleganckie kolory lakierów, 
inspirowane fascynującymi barwami 
i krajobrazami, które potrafi stworzyć 
tylko natura. Ich skład został 
wzbogacony o wapń, keratynę  
i witaminy, które intensywnie  
pielęgnują paznokcie i dbają  
o ich doskonałą kondycję.

rozśWieTlaCz 
hiGhliGhTer

Otuli twarz mgiełką delikatnego światła, dodając cerze blasku drogocennych kamieni. 
To zasługa wyjątkowego rozświetlacza, opartego na składnikach pochodzenia 

wulkanicznego i skalnego, takich jak mika, szafir i turmalin. Ten ekskluzywny kosmetyk 
zawiera także naturalny olej z winogron, działający odżywczo i nawilżająco.

TT9  Arizona Gold  

 45,00 pLn | 9 g
 5000,00 PLN / 1 kg

TT7  American Pink 

TT8  Siberian Rose  

 49,00 pLn | 9 g
 5444,44 PLN / 1 kg

French Pink  TT10

Norwegian Rose  TT11

Indian Beige  TT12

22,00 pLn | 10 ml   
2200,00 PLN / 1 l

1110



woda
daje moc,  

WiTalNośĆ, NaWilżeNie

Siła i krystaliczna czystość wody w każdej kropli 
kosmetyku – to przepis na witalność, młodość 

i promienny wygląd skóry. Zainspirowani 
niezwykłymi właściwościami tego żywiołu, 

stworzyliśmy dwa wyjątkowe produkty.  
Moc składników aktywnych zawartych w kremie  

do twarzy skutecznie pielęgnuje skórę, 
zapewniając jej niezbędne nawilżenie, 

a skoncentrowana formuła serum pomaga 
utrzymać nieskazitelny wygląd skóry, poprawia 

jej elastyczność oraz redukuje oznaki zmęczenia. 
Zanurz się w oceanie piękna…



katarzyna Trawińska, właścicielka 
FM GROUP

Nie ma nic lepszego dla mojej skóry! 
Stosując codziennie dwufazowy 
krem, dostarczam jej długotrwałego 
nawilżenia, cera staje się gładka, 
miękka, jest promienna i rozświetlona. 
Kosmetyki TT dodają skórze 
nieocenionej witalności – mogę  
z energią witać każdy nowy dzień.

co najważniejsze:
dba o skórę potrzebującą 
intensywnego nawilżenia, 

zagrożoną utratą jędrności 
i elastyczności 

do codziennego 
stosowania rano 

 i wieczorem

podwójnie skuteczny, gdy 
stosujesz wraz z serum 

do twarzy

co najważniejsze:
bogate w kolagen i kwas 

hialuronowy, będące naturalnym 
budulcem skóry – ich ilość 

maleje jednak już po 20. roku 
życia, przyczyniając się do utraty 

jędrności i elastyczności

polecane do cery potrzebującej 
nawodnienia i witalności

do stosowania na noc  
dwa razy w tygodniu

pipetą odmierzysz idealną dawkę 
dla swojej skóry

kreM do twarzY 
faCe CreaM 

Technologia 3D w służbie piękna Twojej 
skóry. Innowacyjny, dwufazowy kosmetyk 
łączy bogactwo aktywnych składników kremu 
z nawilżającą mocą żelu, które wiążą się  
ze sobą w każdej perfekcyjnie dobranej dozie. 
Synergia działania morskiego kolagenu  
i kwasu hialuronowego z kofeiną  
i ekstraktem z żeń-szenia zapewnia 
intensywną pielęgnację oraz pomaga 
zachować promienny wygląd cery. 

seruM do twarzY 
faCe seruM 

Skoncentrowana formuła kosmetyku, inspirowana bogactwem głębin morskich,  
gasi pragnienie skóry, zapewniając jej optymalne, długotrwałe nawilżenie.  
Uzupełniające się współdziałanie kolagenu, kwasu hialuronowego i naturalnego  
oleju z winogron pobudza procesy regeneracji w naskórku, zwiększa oraz normalizuje 
poziom nawilżenia, przywracając cerze zdrowy blask i promienny wygląd. 

TT13 

 59,90 pLn | 30 ml
 1996,67 PLN / 1 l

TT14

34,00 pLn | 10 ml   
3400,00 PLN / 1 l

1514



Zapachy, które pokochasz:

Świeże liście nadwodnej mięty, 
cytryna, czarna porzeczka, rozmaryn, 
werbena cytrynowa, jaśmin, sosna, 
liście figowca – zapach intensywny 
i orzeźwiający. Niczym szklanka 
schłodzonego mojito.

Ambra, paczula, wetiwer, drzewo 
sandałowe, drzewo cedrowe, wanilia, 
żywica labdanum – aromat elegancki, 
zniewalający, bardzo złożony. Kryje  
w sobie tajemnicę oceanicznych głębin 
– intensywną, balsamiczną woń ambry, 
zwanej czarnym złotem.

powietrze
czYste, rzeŚkie, upojne...  

odeTChNiJ!

Nieuchwytność i temperament tego żywiołu 
udało nam się zamknąć w luksusowych flakonach 

perfum do wnętrz, wtłoczyć w wulkaniczne 
kamienie i włókna tkaniny, zatopić w naturalnym 

wosku sojowym. Niebanalne w swojej formie 
produkty zapachowe i odświeżające to wyjątkowa 

propozycja dla każdego wnętrza. Wyszukane  
i oryginalne kompozycje zapachowe, specjalnie 

zaprojektowane dla tej serii, powstały we Francji,  
w Grasse – światowej stolicy perfumiarstwa.



PerfuMy do wnętrz 
hoMe PerfuMe

W ekskluzywnych perfumach  
do wnętrz połączyliśmy umiejętność 
komponowania niezapomnianych 
zapachów ze sztuką dekoracji. 
Zachwycające i trwałe nuty 
energetyzującej mięty i cytrusów oraz 
upajającej ambry zamknięte zostały 
w eleganckiej, szklanej buteleczce. 
Ratanowe trzcinki powoli uwalniają 
zapach, wypełniając pomieszczenie 
zachwycającym i intensywnym 
aromatem.

PaChNąCe kamienie wuLkaniczne 
sCeNTed volCaNiC sToNes 

Oryginalna, luksusowa ozdoba wnętrza o zachwycającym zapachu. Wulkaniczne 
kamienie z francuskiego regionu Volvic w Owernii nasączone zostały nutami 
świeżej mięty i cytrusów oraz balsamicznej ambry. Wyjątkowa, porowata struktura 
kamieni absorbuje maksymalną ilość kompozycji zapachowej, stopniowo 
uwalniając intensywny i długotrwały aromat. 

świeża mięta i cytrusy 

TT15  Mint Valley

balsamiczna,  
aksamitna ambra 

TT16  Ambergris Ocean   

 45,00 pLn | 100 g
 450,00 PLN / 1 kg eksplozja energetycznej mięty 

i cytrusów 

TT17  Mint Valley

luksusowa ambra 

TT18  Ambergris Ocean   
 

 59,90 pLn | 100 ml
 599,00 PLN / 1 l

1918



zaPaChy do odkurzacza 
vaCuuM fresheNer

Celebrowanie codzienności to nasza  
pasja. Dzięki zapachom do odkurzacza 
świeżość mięty i balsamiczny zapach  
ambry poczujesz w całym domu nawet 
podczas zwykłych porządków.  
Wkłady do odkurzacza zostały nasączone 
najwyższej jakości kompozycjami 
zapachowymi, które wypełnią wnętrze 
niepowtarzalnym aromatem.

soJoWe śWieCe zapacHowe 
sCeNTed soy CaNdle 

Fascynujący zapach w szlachetnej i eleganckiej
szklanej oprawie. Wyszukane, urzekające aromaty 
zatopiono w ręcznie wylewanych świecach  
z najwyższej jakości naturalnego wosku sojowego. 
Unikalny drewniany knot daje piękny, jasny płomień  
i delikatnie skwierczy podczas palenia. Nadają 
wnętrzom niepowtarzalny aromat i dyskretny urok.

świeżość mięty  
i energetyczne cytrusy 

TT21  Mint Valley

elegancka, upajająca ambra 

TT22  Ambergris Ocean   
 

 12,00 pLn | 2 szt.podmuch świeżej mięty  
i cytrusów 

TT19  Mint Valley

balsamiczne ciepło ambry 

TT20  Ambergris Ocean   

 39,90 pLn | 160 g
 249,38 PLN / 1 kg
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ogien
NieBezPieCzNie  

pociąGającY

To najbardziej nieprzewidywalny z żywiołów. 
Jego moc można odkryć w filiżankach 

pysznej herbaty i kawy z wyjątkowo gorącymi 
dodatkami. Kuszą słodyczą, zaskakują 

odrobiną ostrości – ich smak jest  
nie do opisania... Po prostu trzeba 

spróbować. W kolekcji znalazły się także 
mydła przypominające naturalne kamienie,  

z drobinkami pikantnego pieprzu. 



artur Trawiński, właściciel 
FM GROUP

Filiżanka mocnej, intensywnej kawy 
to mój codzienny rytuał. 

Jestem otwarty na nowe doznania 
i ciekawe smaki, więc połączenie 
naturalnej kawy z kardamonem, 
czekoladą i pieprzem jest dla mnie 
idealne. 

kaWa aromatYzowana 
flavoured Coffee 

Kawa aksamitna w smaku, z odrobiną pikanterii. 
Intensywna nuta gorzkiej czekolady splata się  
w niej z orientalnym kardamonem i zaskakującym 
akcentem różowego pieprzu. Doskonale 
wyważony smak pobudza wszystkie zmysły.

zieloNa Herbata 
GreeN Tea 

Oryginalne japońskie herbaty Sencha i Bancha to perły wśród zielonych 
herbat liściastych. Ich mieszanka wzbogacona została o niespotykane 
połączenie smaku truskawek z ognistym różowym pieprzem, stonowanym 
czekoladową lawą. Napar herbaciany ma szlachetny smak – aksamitny  
i pozbawiony goryczy, z wyrafinowanym akcentem różowej czekolady.

skala ostrości: 
  średnio ostra, akcent pieprzu idealnie podkreśla wyśmienity smak herbaty

skala ostrości: 
  średnio ostra, doskonale zbalansowana z energetycznym akcentem pieprzu

truskawkowo nieoczywista 

TT23  Strawberry on Fire    

 25,00 pLn | 75 g
 333,33 PLN / 1 kg

zaskakująco czekoladowa 

TT24  Chocolate Flame    

 28,00 pLn | 250 g
 112,00 PLN / 1 kg

2524



NaTuralNe mYdło 
NaTural soaP

Z natury niezwykłe: stworzone niemal wyłącznie ze składników naturalnych, w tym olejów roślinnych: palmowego, 
kokosowego i słonecznikowego. Wzbogacone sokiem z aloesu, który doskonale nawilża skórę, oraz regenerującym 
i odżywczym ekstraktem z imbiru. Zawiera peelingujące drobinki pieprzu, które łagodnie, ale skutecznie oczyszczają 
skórę. Ciesz się ognistymi i energetycznymi zapachami ręcznie wykonanych mydeł.

efekt: 
  miękka, idealnie gładka skóra 

w zgodzie z naturą:
Nasze mydło powstało w 98%  

ze składników naturalnych, z czego 
około 72% stanowią składniki organiczne 
posiadające certyfikat angielskiego Soil 

Association (organizacji certyfikującej 
produkty organiczne). 

aromat białej czekolady  
i słodkich truskawek 

TT25  White Magma   

elegancja wetiweru  
i rozgrzewający kardamon 

TT26  Volcanic Rock    

 19,90 pLn | 150 g
 132,67 PLN / 1 kg

26

podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek Vat w wysokości 23%.

katalog obowiązuje od września 2014 r. zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca  
od września 2014 r. aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu.

katalogi, plan marketingowy oraz inne materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie  
zaakceptowane przez Fm Group world, Fm Group polska albo przez Fm Group mobile są jedynymi oficjalnymi  
źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów Fm Group.

więcej o 
TT fM ColleCTioN:
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