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W  dzisiejszych czasach coraz więcej osób określa swoją skórę jako wrażliwą. Zanieczyszczenie 
środowiska i szybkie tempo życia to tylko niektóre z czynników osłabiających funkcje ochronne  

i regeneracyjne skóry. Lekka linia kosmetyków Aloe Vera o hipoalergicznych formułach jest odpowiedzią 
na potrzeby każdego rodzaju cery, także tej wrażliwej i wymagającej wyjątkowego traktowania. Seria 
oparta została na dobroczynnych właściwościach aloesu, który przynosi skórze ukojenie i zapewnia 
jej właściwy poziom nawilżenia. Wykorzystywany w naszych kosmetykach aloes posiada certyfikaty 
potwierdzające najwyższą jakość, między innymi Ecocert. Zachęcam do wypróbowania całej serii.

O doskonałą kondycję naszej cery zadba także kolejna nowość przeznaczona do pielęgnacji twarzy 
– peeling enzymatyczny z Kolekcji Triumph of Orchids z delikatnymi drobinkami bambusa. Używany 
dwa razy w tygodniu, zapewni skórze gładkość i miękkość, a tym samym promienny wygląd. Mogą go 
stosować z powodzeniem nie tylko panie, ale także panowie.

W naszym katalogu nie mogło również zabraknąć najpiękniejszych zapachów FM Federico Mahora  
z Kolekcji Luksusowej. Wybierając nasze cztery nowości kierowaliśmy się niepowtarzalnym charakterem 
kompozycji, które doskonale podkreślają emocje i styl osób, które ich używają. Perfumy damskie 
wspaniale eksponują zmienną kobiecą naturę, natomiast woda perfumowana dla panów zainspirowana 
została eleganckim, ponadczasowym wizerunkiem mężczyzny. 

Jestem przekonany, że odkrywanie nowości sprawi Państwu ogromną przyjemność.
Życzę udanych zakupów!

Artur Trawiński 
FM GROUP
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KOLEKCJA LUKSUSOWA DAMSKA NEW

KOLEKCJA LUKSUSOWA MĘSKA NEW 
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KOLEKCJA KLASyCZnA DAMSKA
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KOLEKCJA ODŚWIEŻAJĄCA MĘSKA 

KOSMETyKI DO PIELĘGnACJI WŁOSóW

KOSMETyKI DO PIELĘGnACJI STóP

KOLEKCJA DZIECIĘCA AQUA MAGIC 

SPIS ZAPACHóW

ZESTAWIEnIE PRODUKTóW 

Pomóż nam pomagać innym!

www.golden-tulip.com
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ALOE VERA COLLECTIOn 

delikatne formuły i hipoalergiczna 
kompozycja zapachowa

kompleksowa pielęgnacja 

kosmetyki do każdego rodzaju skóry, 
także wrażliwej i wymagającej 
szczególnego traktowania

produkty na bazie certyfikowanego 
aloesu z czystych, bezpiecznych upraw

ALOES Jego cenne właściwości są znane 
i wykorzystywane od wieków. Przynosi ukojenie, 
nawilża i wycisza skórę. Składa się głównie
z wody, ale zawiera także dobroczynne 
dla skóry witaminy, enzymy, minerały, cukry 
i aminokwasy, które korzystnie wpływają 
na jej wygląd i samopoczucie.

KOLEKCJA
ALOE VERA 

to:

ŁAGODZI PODRAŻnIEnIA

DZIAŁA nAWILŻAJĄCO 
I ZMIĘKCZAJĄCO

REDUKUJE ZACZERWIEnIEnIA 

POMAGA W REGEnERACJI TKAnEK 

WALCZy Z WOLnyMI RODnIKAMI 
ZAGRAŻAJĄCyMI TWOJEJ SKóRZE 

POPRAWIA ELASTyCZnOŚć

CZySTA, 
PEŁnA 

BLASKU  
skóra

PIAnKA DO MyCIA TWARZy

Facial cleansing foam
150 ml                   | 180,00 PLn/1 l
 

Łagodna, ale skuteczna – idealna do codziennej pielęgnacji! 
Zmywa makijaż i usuwa zanieczyszczenia, a Twoja skóra jest 
odświeżona, ukojona i doskonale nawilżona. 

HIPOALERGICznA FORMUłA

BOGATA w skłAdnIkI nAwILżAjąCE, 
z REGEnERUjąCą ALAnTOIną

FM av1

27,00  PLn

4 kroki 
do idealnej cery

Umyj twarz 
PIAnKĄ DO MyCIA   
TWARZy

Jeśli masz cerę normalną, 
mieszaną lub tłustą, 
dwa razy w tygodniu 
stosuj MASECZKĘ DO 
TWARZy PEEL-OFF

Przywróć odpowiednie 
pH TOnIKIEM 
DO TWARZy, który 
doskonale usunie
również resztki maseczki

ŻEL-KREM DO TWARZy 
dostarczy skórze 
składników aktywnych

1

2

3

4

Zanieczyszczone środowisko, 
niekorzystne czynniki 

zewnętrzne, zła dieta – Twoja 
skóra musi się bronić. 

Pierwszą pomocą będzie dla niej 
ukojenie, jakie daje cenny aloes. 

POZnAJ MOC
ALOEsU:

Certyfikowany aloes
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ALOE VERA COLLECTIOn 

MASECZKA DO TWARZy 
PEEL-OFF

Peel-off facial mask
50 ml   | 458,00 PLn/1 l
 

Łagodnie złuszcza martwy naskórek, doskona-
le oczyszcza i zwęża pory. Zapobiega świece-
niu się skóry, nadaje jej miękkość, elastyczność 
i uczucie przyjemnego odświeżenia. 

PRzEznACzOnA dO skóRy nORMALnEj, 
MIEszAnEj I TłUsTEj

z łAGOdząCyM EksTRAkTEM z jAŚMInU 
ORAz REGULUjąCyM wydzIELAnIE 
sEBUM wyCIąGIEM z kORy dRzEwA 

Enantia chlorantha

FM av2 

22,90  PLn

TOnIK DO TWARZy
 
Facial toner
150 ml   | 160,00 PLn/1 l
 

Przywraca skórze właściwe pH oraz zapewnia 
jej odpowiedni poziom nawilżenia. W postaci 
wygodnej w użyciu, delikatnej mgiełki.  

BEzALkOHOLOwy, HIPOALERGICzny

POCzwóRnA sIłA łAGOdząCA: 
ALOEs, PAnTEnOL, BIsABOLOL 

I EksTRAkT z jAŚMInU
  

FM av3

24,00  PLn

PODARUJ SKóRZE   

UKOJEnIE!

OCZySZCZOnA 
i GŁADKA SKóRA
– ekspresowo!

ŻEL-KREM 
DO TWARZy 
 
Facial gel-cream
50 ml | 500,00 PLn/1 l
 

Wyjątkowo lekki, szybko
się wchłania. Intensywnie
nawilża, odżywia i koi skórę. 
nadaje jej aksamitną miękkość 
i świeży, zdrowy wygląd. 
Doskonale nadaje się pod makijaż.  

 O HIPOALERGICznEj 
FORMULE, z nATURALnyMI 

FILTRAMI UV  

EksTRAkT z MORELI 
I wITAMInA E 

zwALCzAją wOLnE 
ROdnIkI, EksTRAkT 

z BRzOskwInI dzIAłA 
OdżywCzO, A MAsłO 

sHEA – wyGłAdzA skóRę

FM av4

25,00  PLn

EMULSJA DO HIGIEny 
InTyMnEJ
                    
Intimate hygiene wash
200 ml   | 99,50 PLn/1 l
 

Wzmacnia naturalną barierę ochronną okolic 
intymnych i przywraca im odpowiednie pH. 
Łagodzi podrażnienia, nawilża oraz zmniejsza 
ryzyko wystąpienia infekcji. Delikatnie myje,
zapewnia uczucie czystości i świeżości. 

dELIkATnA, HIPOALERGICznA 
FORMUłA PRzEBAdAnA POd 

nAdzOREM GInEkOLOGA

POLECAnA dLA kOBIET w CIąży,
 PO POROdzIE I nAsTOLATEk

z dOBROCzynnyMI PREBIOTykAMI, 
kwAsEM MLEkOwyM I EksTRAkTEM 

z żURAwIny

FM av5

19,90  PLn

KOMFORT 
i ochrona

InTEnSyWnE 
nAWILŻEnIE 
SKóRy
przez 24 godziny

Wystarczy rozpylić na twarz i delikatnie 
wklepać opuszkami palców.

Certyfikowany aloes

Certyfikowany aloes
Certyfikowany aloes przez
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ŚWIAT LUKSUSU LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

FM 365  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  klasyczny, z nutą barokowego  
 przepychu

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  grejpfrut, bergamotka
nuta serca:  róża, narcyz, jaśmin, geranium,  
 paczula
nuta bazy:  drzewo sandałowe, wanilia, 
 białe piżmo, bób tonka

FM 367  | 

Perfumy    | 1593,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  stylowy, wytworny, ekskluzywny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, mango, neroli, 
 mandarynka, grejpfrut
nuta serca:  fiołek, kwiat pomarańczy
nuta bazy:  ambra, piżmo, cedr, drzewo  
 sandałowe

FM 366  | 

Perfumy    | 1251,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  buntowniczy, miejski, 
 seksowny, z pazurem

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  różowy pieprz, kwiat 
 pomarańczy, gruszka
nuta serca:  kawa, jaśmin
nuta bazy:  wanilia, paczula, cedr

w cenie 

62,55  PLn

za 79,65  PLn

PODKREŚL 

KOBIECĄ
nATURĘ

...i zapłać tylko

55,20  PLn
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ŚWIAT LUKSUSU

ZAPACH
TAJEMnICy

LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

KAŻDy 
ZAPACH ze str. 10-11 za 58,50  PLn

FM 363  | 

Woda perfumowana   | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  hipnotyzujący, egzotyczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  szafran, cypriol, labdanum
nuta serca:  agar (oud), róża turecka, 
 róża bułgarska 
nuta bazy:  agar (oud), gwajakowiec, paczula

KOLEKCJA LUKSUSOWA

zachwyca:
zmysłowymi zapachami kreatorów
z drom fragrances®

pięknymi flakonikami

przystępnymi cenami

FM 364  | 

Woda perfumowana   | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  odważny, intrygujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kwiat pomarańczy, kardamon
nuta serca:  agar (oud), róża, nuty skóry 
nuta bazy:  szafran, wanilia, nuty drzewne

FM 320  | 

Woda perfumowana   | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  romantyczny, odrobinę 
 tajemniczy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  jeżyna, żurawina
nuta serca:  fiołek, róża damasceńska,  
 peonia
nuta bazy:  paczula, drzewo sandałowe

FM 321  | 

Woda perfumowana   | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  subtelny, powabny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  nektarynka, gruszka, brzoskwinia
nuta serca:  jaśmin, róża
nuta bazy:  piżmo, cedr
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ŚWIAT LUKSUSU

ODKRyJ SIEBIE 
nA nOWO wyBIERz 

swój zAPACH 
i zapłać za niego tylko

62,55 PLn

FM 357  | 

Perfumy    | 1251,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  esencjonalny, mocno pudrowy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, różowy pieprz
nuta serca:  róża, mimoza, irys, paczula
nuta bazy:  wanilia, drzewo sandałowe, 
 bób tonka

LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

OdPOwIEdnI
zapach dla Ciebie

FM 360 i FM 319 za jedyne

62,55 PLn

FM 303 za

79,65 PLn 

FM 303  | 

Perfumy    | 1593,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  tajemniczy i kuszący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  czarna porzeczka, gruszka
nuta serca:  fiołek alpejski, piwonia
nuta bazy:  szlachetne drewno, kwiat bawełny

FM 354  | 

Perfumy    | 1251,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  spokojny, relaksujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  róża, fiołek alpejski, kwiat bawełny
nuta serca:  aromat tkaniny
nuta bazy:  irys, piżmo

FM 360  | 

Perfumy    | 1251,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  delikatny, czarujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  limonka, kwiat grejpfruta
nuta serca:  frezja, wiciokrzew, białe kwiaty
nuta bazy:  ambra, brzoza

FM 319  | 

Perfumy    | 2085,00 PLn/1 l 
Pojemność: 30 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  odważny, niejednoznaczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytrusy, nuty zielone
nuta serca:  figa, kawior
nuta bazy:  drewno figowca, piżmo
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ŚWIAT LUKSUSU

POCZUJ SIĘ
WyJĄTKOWO

kAżdy zAPACH 
ze str. 14-15 

za jedyne

55,20  PLn

LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

FM 362  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  obezwładniający, uwodzicielski

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liść czarnej porzeczki
nuta serca:  róża, frezja
nuta bazy:  paczula, wanilia, ambroksan,  
 nuty drzewne

FM 192  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  zniewalający, słodki

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gruszka, kwiat pomarańczy
nuta serca:  kwiat tiare, lilia
nuta bazy:  miód, paczula

FM 162  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  klasyczny, lekko słodki

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  miód kwiatowy
nuta serca:  róża, wanilia
nuta bazy:  piżmo, paczula

FM 351  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  wielowymiarowy, sensualny 

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  brzoskwinia, frezja, 
 zielony absynt
nuta serca:  róża, irys
nuta bazy:  drzewo sandałowe, piżmo, 
 ambra

FM 361  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  optymistyczny, promienny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  nuty wodne, grejpfrut, cytryna
nuta serca:  gardenia, groszek, białe kwiaty
nuta bazy:  piżmo, nuty drzewne

FM 358  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  ultrakobiecy, zachwycający 

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, czarna porzeczka
nuta serca:  jaśmin, konwalia
nuta bazy:  cedr, sandałowiec, bób tonka, 
 wanilia
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ŚWIAT LUKSUSU

kAżdy zAPACH 
ze str. 16-17

za jedyne

    55,20  PLn  

LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

FM 298  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  pełen energii, świeży

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytrusy, piwonia
nuta serca:  róża, osmantus
nuta bazy:  paczula, sandałowiec

FM 291  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  czarujący, soczysty

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  malina, liczi 
nuta serca:  frezja, róża
nuta bazy:  paczula, wanilia

FM 283  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  prowokujący, słodki

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  nektarynka, czarna 
 porzeczka, brzoskwinia
nuta serca:  kwiat pomarańczy, 
 dzika orchidea
nuta bazy:  piżmo, bursztyn

CZARUJĄCA
SŁODyCZ

FM 317   | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  kuszący, zmysłowy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  czerwone jagody, różowy pieprz
nuta serca:  malina, brzoskwinia, fiołek, bez
nuta bazy:  paczula, ambra

FM 292  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  egzotyczny, orzeźwiający 

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liczi, śliwka, truskawka, gruszka
nuta serca:  fiołek, jaśmin
nuta bazy:  ambra, wanilia, drewno tekowe

FM 287  | 

Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  nęcący, tajemniczy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gardenia, nuty zielone
nuta serca:  jaśmin, migdały
nuta bazy:  chińska lukrecja, ambra, piżmo,  
 wanilia
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ŚWIAT LUKSUSU

kAżdy 
zAPACH 

za jedyne

69,60  PLn

LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

POZWóL SOBIE
nA WIĘCEJ

FM 359 | 

Perfumy    | 1392,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  magnetyczny, intensywny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  jaśmin, heliotrop
nuta serca:  korzeń irysa, drewno 
 kaszmirowe
nuta bazy:  ambra, wanilia

FM 318  | 

Perfumy    | 1392,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  lekki, energetyzujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mięta, cytryna
nuta serca:  czerwony pieprz, piwonia,  
 jaśmin
nuta bazy:  cedr, labdanum, cukier

FM 296  |  

Perfumy    | 1392,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  wysublimowany, klasyczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  opuncja, zielona mandarynka,  
 gruszka, bergamotka
nuta serca:  lilia, jaśmin, kardamon, narcyz
nuta bazy:  drzewo oliwne, sandałowiec, cedr

za jedyne

58,50  PLn

FM 322  | 

Woda perfumowana | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  pogodny, zmysłowy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  pigwa, grejpfrut
nuta serca:  jaśmin, hiacynt
nuta bazy:  białe piżmo, cedr

FM 323  | 

Woda perfumowana | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  słodki, kobiecy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  jabłko, arbuz, liczi
nuta serca:  magnolia, róża
nuta bazy:  białe piżmo, cedr
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ŚWIAT LUKSUSU

kAżdy zAPACH 
tylko 55,20  PLn
Perfumy    | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%  

FM 141  | 

Charakter:  krystalicznie czysty, 
 romantyczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  yuzu, granat, akord lodu
nuta serca:  lotos, magnolia, piwonia
nuta bazy:  ambra, piżmo, mahoń

FM 142  | 

Charakter:  prowokujący, uzależniający

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  jeżyny, liście mandarynki
nuta serca:  róża, tuberoza, kwiat pomarańczy
nuta bazy:  sandałowiec, bób tonka, wanilia

FM 146  | 

Charakter:  przepojony słodyczą, 
 tajemniczy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  frezja, jabłko, pieprz jamajski
nuta serca:  fiołek, hibiskus, róża, bez
nuta bazy:  labdanum, drzewo sandałowe, 
 cedr, zamsz

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (146e)*, antyperspirant (146t)*

FM 147 | 

Charakter:  gustowny, powabny 

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liczi, mandarynka, brzoskwinia
nuta serca:  śliwka, konwalia, lilia
nuta bazy:  wanilia, ambra, piżmo

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (147e)*, antyperspirant (147t)*, 
perfumy do włosów (147w)

FM 149  | 

Charakter:  radosny i zmysłowy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  biała herbata, ryż basmati
nuta serca:  kwiat wiśni, frangipani, heliotrop
nuta bazy:  piżmo, drewno tanaka, kadzidło,  
 wanilia

LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

ROZPAL
WyOBRAŹnIĘ

za

84,70  PLn

FM 313  | 

Perfumy  | 1694,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  szykowny, zniewalający

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, malina
nuta serca:  kwiat pomarańczy, jaśmin
nuta bazy:  paczula, biały miód

FM 297  | 

Perfumy  | 1694,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  seksowny, pełen pasji

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  świeże, słodkie jabłko
nuta serca:  kwiat pomarańczy, białe róże
nuta bazy:  drzewo sandałowe, 
 crème brûlée, wanilia

Buduarowa pompka 

Ekskluzywny flakonik zdobi buduarowa 
pompka. Pompka ma dwie funkcje: 

gdy chcesz użyć perfum, ustaw ją 
w pozycji „ON”, gdy chcesz zabezpieczyć 

perfumy, użyj funkcji „OFF”.

* Dostępne tylko do wyczerpania zapasów.
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ŚWIAT LUKSUSU LUXURy COLLECTIOn
wOMAn

OTWóRZ SIĘ nA nOWE

DOZnAnIA
FM 352 i FM 286  za jedyne

55,20  PLn

FM 353  | 

Perfumy  | 1251,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%     

Charakter:  upajająco słodki, apetyczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka
nuta serca:  kwiat pomarańczy, jaśmin,  
 bułgarska róża
nuta bazy:  wanilia, karmelizowany cukier

FM 355  | 

Perfumy  | 1251,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  zmysłowy, pociągający

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  nuty cytrusowe
nuta serca:  herbata jaśminowa, lilia
nuta bazy:  sandałowiec, cedr, wanilia

FM 281  | 

Perfumy  | 1750,00 PLn/1 l 
Pojemność: 30 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  wibrujący, gorący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  czarna porzeczka
nuta serca:  jaśmin, róża
nuta bazy:  piżmo, truskawka

52,50  PLn

zAPACHy
dla Ciebie

FM 355 
i FM 353 za jedyne

62,55  PLn

FM 352  | 

Perfumy  | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  aksamitny, porywający

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kwiat pomarańczy
nuta serca:  jaśmin
nuta bazy:  paczula, miód

FM 286  | 

Perfumy  | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  seksowny, wyrafinowany

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka
nuta serca:  róża, paczula
nuta bazy:  ambra, pomarańcza

FM 356  | 

Perfumy  | 1750,00 PLn/1 l 
Pojemność: 30 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  egzotyczny, seksowny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  fiołek, frangipani
nuta serca:  jaśmin, osmantus
nuta bazy:  paczula, piżmo

52,50  PLn
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ŚWIAT LUKSUSU FM 336  | 

Woda perfumowana | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  dystyngowany, wyróżniający  
 się z tłumu

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, kwiat pomarańczy,  
 lawenda, anyż
nuta serca:  gałka muszkatołowa, 
 lilia wodna, śliwka, cynamon,  
 jagody jałowca
nuta bazy:  labdanum, paczula, skóra,  
 żywica bursztynowa

UnIKALnA KOMPOZyCJA,

POnADCZASOWy
STyL

LUXURy COLLECTIOn
MAn

POKAŻ SIĘ Z nAJLEPSZEJ

STROny
każdy zapach ze str. 24-25 za

58,50  PLn

FM 333  | 

Woda perfumowana | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  chłodny, dynamiczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, grejpfrut, 
 bergamotka
nuta serca:  galbanum, fiołek, 
 gałka muszkatołowa
nuta bazy:  wetiwer, paczula, cedr

FM 332  | 

Woda perfumowana | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  lekki, pełen energii

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  zielone jabłko, mięta, 
 mandarynka
nuta serca:  imbir, szałwia, paproć
nuta bazy:  mech dębowy, piżmo, 
 sandałowiec

FM 335  | 

Woda perfumowana | 585,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  wyrazisty, nowoczesny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  palisander, kardamon, pieprz
nuta serca:  wetiwer, agar (oud)
nuta bazy:  wanilia, ambra
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ŚWIAT LUKSUSU LUXURy COLLECTIOn
MAn

FM 327  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  nieujarzmiony, mocny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  grejpfrut, różowy pieprz
nuta serca:  gałka muszkatołowa, imbir,  
 jaśmin
nuta bazy:  wetiwer, paczula, labdanum

FM 329  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  zmysłowy i nowoczesny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  czarny pieprz, bergamotka
nuta serca:  lawenda, kolendra
nuta bazy:  wetiwer

FM 195  | 
Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  szlachetny, klasyczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kolendra, bazylia
nuta serca:  kardamon
nuta bazy:  cedr, ambra, tytoń

FM 334  | 
Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  orzeźwiający, z nutką pikanterii

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  grejpfrut, pomarańcza
nuta serca:  liście pelargonii, czarny pieprz,  
 różowy pieprz
nuta bazy:  cedr, wetiwer, paczula

FM 331  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  śmiały, pełen energii

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gruszka, pomarańcza
nuta serca:  gałka muszkatołowa
nuta bazy:  paczula, skóra

FM 199  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  bogaty, wielowątkowy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  włoska mandarynka, 
 mięta pieprzowa
nuta serca:  cynamon, róża turecka, kardamon
nuta bazy:  nuty skórzane

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (199e), balsam do ciała (199m), 
antyperspirant (199t), balsam po goleniu (b199)

FM 301  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  energetyczny, mocny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, cytryna
nuta serca:  cedr, kolendra
nuta bazy:  ambra, labdanum

KULTOWE
ZAPACHy

ze str. 26-27 

za jedyne

55,20  PLn
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ŚWIAT LUKSUSU LUXURy COLLECTIOn
MAn

KAŻDy 
zapach 
ze str. 28-29 za

55,20  PLn

FM 326  | 
Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  uwodzicielski, zmysłowy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liście brzozy
nuta serca:  kardamon, afrykański fiołek
nuta bazy:  nuty drzewne, piżmo

FM 328  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  wytworny, pełen wdzięku

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  pieprz
nuta serca:  lawenda, kardamon, koper włoski
nuta bazy:  paczula, wanilia

FM 151  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  wyrafinowany, imponujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, bergamotka, imbir
nuta serca:  cedr, bursztyn
nuta bazy:  geranium, piżmo

FM 152  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  wytworny, harmonijny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka
nuta serca:  pieprz, kadzidło, skóra, tytoń
nuta bazy:  cedr

FM 160  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  łagodny, zaskakujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liście pomidora, kwiaty wodne,  
 czarna porzeczka
nuta serca:  czarny pieprz, róża
nuta bazy:  paczula

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (160e)*, antyperspirant (160t)*

FM 169  | 

Woda perfumowana | 552,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  relaksujący, korzenny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  sycylijska mandarynka
nuta serca:  rozmaryn, palisander, 
 pieprz syczuański
nuta bazy:  kadzidło, mech dębowy

 Skomponuj zestaw: 
woda po goleniu (s169)*

* Dostępne tylko do wyczerpania zapasów.
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ŚWIAT LUKSUSU LUXURy COLLECTIOn
MAn

KAŻDy 
zapach za

69,60  PLn

POKAŻ, nA CO
CIĘ STAć

FM 302  | 
Woda perfumowana | 696,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  klasyczny, bardzo męski

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, kolendra, kardamon
nuta serca:  cedr, ambra
nuta bazy:  róża, jaśmin, frezja

FM 325  | 

Woda perfumowana | 696,00 PLn/1 l 
Pojemność: 100 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Charakter:  nowoczesny, energetyzujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka
nuta serca:  neroli, kardamon
nuta bazy:  paczula, cedr, absynt

FM 300  | 

Perfumy  | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  lekki, dynamiczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, cytryna, grejpfrut
nuta serca:  imbir, lawenda
nuta bazy:  cedr atlaski

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (300e)*

FM 198  | 

Perfumy  | 1104,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Charakter:  ekstrawagancki, wyrazisty

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka
nuta serca:  czarny pieprz, tytoń
nuta bazy:  paczula, cyprys

W DOBRyM
STyLU za jedyne 55,20  PLn

* Dostępny tylko do wyczerpania zapasów.
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WIĘCEJ MOCy HOT COLLECTIOn
wOMAn & MAn

KAŻDy 
zapach za

42,35  PLn

ZAPERFUMOWAnIE:
AŻ DO 30%

Perfumy  | 1411,67 PLn/1 l 
Pojemność: 30 ml    | Zaperfumowanie: 30%   

FM 05h , FM 09h , FM 17h , 

FM 18h , FM 21h , FM 23h , 

FM 25h , FM 33h , FM 97h, 

FM 98h , FM 181h  (zapach FM 81)

Perfumy  | 847,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 24%   

FM 43h , FM 52h , FM 56h , 

FM 57h , FM 64h , FM 134h

AROMATyCZny PORADnIK 
1.  W ciągu dnia używaj delikatniejszych zapachów, wieczorem możesz sobie pozwolić 
 na te bardziej intensywne.
2.  nie stosuj kilku zapachów perfum jednocześnie. Wykorzystaj koło zapachowe (więcej  
 na str. 38). Dzięki niemu bez problemu odnajdziesz ulubione aromaty w jednej kompozycji.
3.  Zachowaj umiar. Lepiej stosować perfumy częściej, kilka razy w ciągu dnia, niż użyć  
 zbyt dużej ilości. Jeśli lubisz intensywne zapachy, wybierz HOT Collection.

W Kolekcji HOT znajdziesz zapachy 
o większym zaperfumowaniu. 
Chcesz pachnieć dłużej 
i intensywniej, sięgnij 
po mocne i wyraziste 
perfumy!
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FM 33, FM 81
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OBUDŹ ZMySŁy!

PHEROMOnE COLLECTIOn
wOMAn & MAn

FEROMOny:
 harmonijnie połączone 

    z najpiękniejszymi zapachami FM 
 bezwonne
 w 100% bezpieczne

Perfumy  | 1316,67 PLn/1 l 
Pojemność: 30 ml    | Zaperfumowanie: 20%   

Flirt:  FM18f,  FM 23f,  FM 101f
sukces:  FM 33f,  FM 81f,  FM 98f
Atrakcyjność:  FM 97f

Jak używać feromonów?
Dobrzy perfumiarze nie wstydzą się mówić, że najlepiej perfumować 
te miejsca na ciele, w które chcemy być całowani! Dlaczego? nasze strefy 
erogenne to najbardziej ukrwione miejsca. Rozpylone tam perfumy będą 
się najlepiej utleniać, a dzięki temu pachnieć jeszcze dłużej. 

Woda perfumowana | 790,00 PLn/1 l 
Pojemność: 50 ml    | Zaperfumowanie: 16%   

Uwodzenie:  FM52f,   FM 110f
sukces:           FM 54f,  FM 64f,  FM 134f
Pewność siebie:  FM 56f

WyBRAny 
zapach za

39,50   PLn

Zapachy damskie

ZDOBĄDŹ KLUCZ 
DO JEGO SERCA

Zapachy męskie

ODKRyJ, CZEGO 
PRAGnĄ KOBIETy
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CLASSIC COLLECTIOn
wOMAn

KLASyKA
W WERSJI MInI

każdy zapach za

18,45  PLn

FM 232 Biznesowe | 

Charakter:  przyjemny, bardzo kobiecy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liście fiołka, frezja, nuty zielone 
nuta serca:  jaśmin, bez, róża Baie, piwonia
nuta bazy:  sandałowiec, cedr, piżmo

FM 237 Przebojowe | 

Charakter:  prowokujący, zalotny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  owoce egzotyczne, 
 czarna porzeczka
nuta serca:  peonia, jaśmin, śliwka
nuta bazy:  wanilia, piżmo, ambra

FM 239 Czarujące | 

Charakter:  wibrujący, intensywny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kardamon, różowy pieprz,  
 mandarynka
nuta serca:  irys, leśne dzwonki, 
 cejlońska herbata
nuta bazy:  cedr, wetiwer, piżmo

Perfumy    | 1230,00 PLn/1 l 
Pojemność: 15 ml    | Zaperfumowanie: 20%  

yOUTH COLLECTIOn

WyBRAny 
zapach za

29,90  PLn

FM 601  |  

Woda toaletowa | 996,67 PLn/1 l 
Pojemność: 30 ml       

Charakter:  świeży, energetyczny

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, jałowiec, kardamon
nuta serca:  jabłko, lawenda, geranium
nuta bazy:  cedr, wanilia, bób tonka

FM 600  | 
Woda toaletowa | 996,67 PLn/1 l 
Pojemność: 30 ml      

Charakter:  radosny, dziewczęcy

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  wiśnia, mandarynka, nuty zielone
nuta serca:  malina, jaśmin, róża
nuta bazy:  drzewo sandałowe, ambra

Produkty FM GROUP MAKE UP widoczne na zdjęciu znajdziesz na www.fmgroup.pl.
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CLASSIC COLLECTIOn
wOMAn

36,90  PLn

FM 06 Świeże | 

Charakter:  zwiewny, dyskretny 
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, bergamotka, mięta 
nuta serca:  pomarańcza, zielona herbata
nuta bazy:  mech dębowy, ambra

FM 23 Romantyczne | 

Charakter:  zmysłowy, z nutą słodyczy 
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  konwalia, czerwona pomarańcza
nuta serca:  mandarynka, jaśmin, róża
nuta bazy:  wanilia, drewno sandałowe, 
 białe piżmo

 Skomponuj zestaw: 
feromony (23f), hot! (23h), żel pod prysznic (23e), 
balsam do ciała (23m), antyperspirant (23t)

FM 33 Świeże | 

Charakter:  orzeźwiający, radosny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mango, sycylijska cytryna, jabłko
nuta serca:  jaśmin, bambus, białe róże
nuta bazy:  cedr, ambra

 Skomponuj zestaw: 
feromony (33f), hot! (33h), żel pod prysznic (33e), 
balsam do ciała (33m), antyperspirant (33t), 
krem do rąk i paznokci (33n)

KOLEKCJA KLASyCZnA

zachwyca:
pięknymi perfumami kreatorów
z drom fragrances®

uniwersalnym flakonikiem o pojemności 30 ml

20% zaperfumowaniem

 superceną: każdy zapach ze str. 39-43 za 

| 1230,00 PLn/1 l 
| Zaperfumowanie: 20%  

CyTRUSOWE 
RADOSnE 

I EnERGETyCZnE
Świeże i soczyste owoce – limonka, 

cytryna, pomarańcza oraz bergamotka 
– tworzą niezwykle odświeżającą 

grupę cytrusową, zapewniającą 
orzeźwiające doznania 

i niesamowity zastrzyk energii.

KOŁO ZAPACHOWE

PACHnIJ, POLECAJ,
ZARABIAJ!

KOŁO ZAPACHOWE + MInIPORADnIK 

Fragrance wheel & Mini guide | g234

za jedyne 3,90  PLn

nie wiesz, jak wybrać zapach dla siebie lub znajomego?

SKORZySTAJ z naszych podpowiedzi! 
Użyj koła zapachowego Federico Mahora – wybierz rodzinę i podrodzinę zapachową, którą lubisz 

(np. zapachy szyprowe), albo wskaż pożądany typ zapachu (np. zapachy sportowe)!

Wybierz ze Startera próbkę i powąchaj! 
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CLASSIC COLLECTIOn
wOMAn

FM 09 Tajemnicze | 

Charakter:  głęboko zapadający w pamięć,  
 magiczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  fiołek, kardamon, zielone owoce 
nuta serca:  migdały, jaśmin
nuta bazy:  wanilia, piżmo

 Skomponuj zestaw: 
hot! (09h)

FM 12 Zmysłowe | 

Charakter:  hipnotyzujący, uwodzicielski
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  passiflora
nuta serca:  jaśmin, gardenia
nuta bazy:  wanilia, klon, wetiwer

FM 24 Ekstrawaganckie | 

Charakter:  egzotyczny, mocno pikantny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, kminek i goździk  
 korzenny
nuta serca:  mango, heliotrop, kardamon,  
 ylang-ylang
nuta bazy:  piżmo, wanilia, ambra

FM 26 Słodkie | 

Charakter:  rozgrzewający, otulający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gujawa, malina, bergamotka,  
 kokos
nuta serca:  lilia wodna, róża, papryka,  
 magnolia
nuta bazy:  sandałowiec, wanilia, kawa,  
 karmel

MAGIA KLASyKI

ORIEnTALnE 
MOCnE 
I nIEUJARZMIOnE
Zapachy orientalne są zmysłowe 
i uwodzicielskie. To kompozycje o ciepłej 
i egzotycznej barwie. Pojawiają się w nich 
słodkie nuty wanilii, korzenne zapachy 
kardamonu, cynamonu, a także wyraźne 
akcenty kadzidła i ambry.

FM 177 Zmysłowe | 

Charakter:  wyzwalający pragnienia, ciepły
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, liść laurowy,  
 różowy pieprz
nuta serca:  szafran, kwiat pomarańczy
nuta bazy:  kadzidło, wanilia, sandałowiec

FM 257 Szykowne | 

Charakter:  wykwintny, zaskakujący
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  róża, wiciokrzew, mandarynka
nuta serca:  stokrotka, jaśmin
nuta bazy:  piżmo, paczula

FM 263 Słodkie | 

Charakter:  mocny, vintage
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  aldehyd, nuty owocowe, cytrusy
nuta serca:  konwalia, heliotrop, jaśmin,  
 tuberoza
nuta bazy:  piżmo, tropikalne drewno

FM 402 Seksowne | 

Charakter:  kuszący, pełen skrajności
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  różowy pieprz, grejpfrut,  
 mandarynka
nuta serca:  kawa, plumeria, piwonia
nuta bazy:  piżmo, wanilia, nuty drzewne

FM 404 Szykowne | 

Charakter:  zniewalający, uwodzicielski
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liczi, konwalia, mandarynka
nuta serca:  tuberoza
nuta bazy:  sandałowiec, piżmo

FM 413 Słodkie | 

Charakter:  przepojony słodyczą, 
 lekko figlarny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  czarna porzeczka, gruszka
nuta serca:  irys, jaśmin, kwiat pomarańczy
nuta bazy:  czekoladowe pralinki, paczula, 
 wanilia

FM 05 Zmysłowe | 

Charakter:  intrygujący, nowoczesny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  frezja, gardenia 
nuta serca:  sandałowiec, róża, kolendra
nuta bazy:  wanilia, wetiwer, paczula

 Skomponuj zestaw: 
hot! (05h), żel pod prysznic (05e), balsam do ciała 
(05m), antyperspirant (05t)

FM 16 Słodkie | 

Charakter:  bajeczny, fascynujący
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, gruszka, nuty zielone
nuta serca:  orchidea
nuta bazy:  paczula, toffi

FM 18 Prowokujące | 

Charakter:  promienny, powabny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  pomarańcza, kwiat pomarańczy
nuta serca:  róża, jaśmin, ylang-ylang
nuta bazy:  białe piżmo, wetiwer, 
 bób tonka, wanilia

 Skomponuj zestaw: 
feromony (18f), hot! (18h), żel pod prysznic (18e)

FM 34 Szykowne | 

Charakter:  swobodny, radosny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  irys, ananas, hiacynt, różowy  
 pieprz
nuta serca:  jaśmin, cytryna
nuta bazy:  wanilia, wetiwer, piżmo

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (34e)*

FM 80 Słodkie | 

Charakter:  zaskakujący, apetyczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  sorbet truskawkowy, wiśnia, ananas
nuta serca:  karmelizowany popcorn, fiołek, róża
nuta bazy:  piżmo, ambra, paczula

SZyPROWE
POnĘTnE
I KUSZĄCE
Wyjątkowe kompozycje 
drzewne, ziołowo-
-ziemny aromat paczuli, 
aromatyczny olejek 
bergamotki, kastoreum 
czy olejek cedrowy 
to nuty, które upojnie 
pulsują w sercu 
zapachów szyprowych. 
Nazwa grupy pochodzi 
od francuskiej nazwy 
Cypru. 

FM 32 Ekstrawaganckie | 

Charakter:  fascynujący, niejednoznaczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  melon, kokos, mandarynka,  
 wata cukrowa
nuta serca:  jeżyna, mango, śliwka, miód
nuta bazy:  wanilia, czekolada, toffi

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (32e)*

FM 98 Biznesowe | 

Charakter:  świeży, subtelny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  czarna porzeczka, bergamotka,  
 cytryna
nuta serca:  jaśmin, konwalia, róża
nuta bazy:  sandałowiec, cedr, bursztyn

 Skomponuj zestaw: 
feromony (98f), hot! (98h), żel pod prysznic (98e), 
krem do rąk i paznokci (98n)

FM 101 Tajemnicze | 

Charakter:  finezyjny, niezapomniany
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kwiat pomarańczy, gruszka
nuta serca:  imbir, kadzidło
nuta bazy:  sandałowiec, wanilia, miód,  
 piżmo

 Skomponuj zestaw: 
feromony (101f), żel pod prysznic (101e), 
balsam do ciała (101m), antyperspirant (101t)

FM 173 Tajemnicze | 

Charakter:  oniryczny, przymglony
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  anyż, lukrecja
nuta serca:  drzewo jacaranda, gorzkie  
 migdały
nuta bazy:  sandałowiec, piżmo, mech

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (173e), balsam do ciała (173m), 
antyperspirant (173t), perfumy do włosów (173w), 
krem do rąk i paznokci (173n)

* Dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

36,90  PLn
| 1230,00 PLn/1 l 
| Zaperfumowanie: 20%  

Każdy zapach ze str. 39-43 za
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CLASSIC COLLECTIOn
wOMAn

KWIATOWE 
PIĘKnE I BARDZO KOBIECE
Najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana grupa zapachów 
to rodzina zapachów kwiatowych. To esencja kobiecości 
wyrażona wonnymi olejkami róż, peonii, jaśminu, przełamana 
świeżością owoców lub intensywnością egzotycznych przypraw.

FM 01 Tajemnicze | 

Charakter:  chłodny i ciepły jednocześnie
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, herbata, żurawina 
nuta serca:  jaśmin, piwonia, lilia wodna
nuta bazy:  nuty drzewne, paczula

FM 03 Przebojowe | 

Charakter:  nowoczesny, radosny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kwiat pomarańczy, bergamotka,  
 różowy pieprz, groszek pachnący
nuta serca:  tahitańska gardenia, orchidea,  
 amyris
nuta bazy:  sandałowiec, cedr, piżmo, benzoes

FM 07 Biznesowe | 

Charakter:  wyważony, łagodny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  ananas, piwonia, pachnący  
 groszek
nuta serca:  frezja, jaśmin, lilia
nuta bazy:  sandałowiec, cedr, piżmo

FM 10 Prowokujące | 

Charakter:  pobudzający, słodki
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, liście bluszczu,  
 kwiaty champaka 
nuta serca:  jaśmin, afrykańska orchidea, róża
nuta bazy:  drewno amarantusa, jeżyny, piżmo

 Skomponuj zestaw: 
żel pod prysznic (10e), balsam do ciała (10m)

FM 14 Ekstrawaganckie | 

Charakter:  głęboki, niezapomniany
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  arcydzięgiel, czarna porzeczka,  
 pomarańcza 
nuta serca:  orchidea, róża, nuty kawy 
nuta bazy:  cedr, wanilia, piżmo

FM 17   Seksowne | 

Charakter:  pobudzający, słodki
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  melon, brzoskwinia, jabłko
nuta serca:  frezja, lilia, mimoza, tuberoza, jaśmin
nuta bazy:  cedr, ylang-ylang, piżmo

 Skomponuj zestaw: 
hot! (17h)

FM 20 Słodkie | 

Charakter:  uwodzicielski, sensualny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  osmantus, czarna herbata, bergamotka 
nuta serca:  róża, frezja, magnolia, orchidea
nuta bazy:  piżmo, paczula

FM 21 Ponadczasowe | 

Charakter:  klasyczny, ciepły i otulający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  aldehyd, ylang-ylang, kwiat pomarańczy
nuta serca:  róża, konwalia, irys
nuta bazy:  cybet, mech dębowy, sandałowiec

 Skomponuj zestaw: 
hot! (21h), żel pod prysznic (21e), balsam do ciała (21m)

FM 25 Czarujące | 

Charakter:  harmonijny, lekko zuchwały
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  zielone jabłko, akcenty wodne
nuta serca:  jaśmin, frezja, irys, passiflora
nuta bazy:  sandałowiec, cedr, wanilia

 Skomponuj zestaw: 
hot! (25h), żel pod prysznic (25e), antyperspirant (25t)

FM 29 Przebojowe | 

Charakter:  gorący, wręcz tropikalny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  marakuja, czerwona porzeczka
nuta serca:  cyklamen, piwonia
nuta bazy:  piżmo, paczula

FM 81 Delikatne | 

Charakter:  ekscentryczny, ale subtelny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  zielone jabłko, ogórek, magnolia
nuta serca:  konwalia, róża, fiołek
nuta bazy:  sandałowiec, ambra

 Skomponuj zestaw: 
feromony (81f), hot! (181h), żel pod prysznic (81e), 
balsam do ciała (81m), antyperspirant (81t), perfumy 
do włosów (81w), krem do rąk i paznokci (81n)

FM 97 Przebojowe | 

Charakter:  rozkoszny, aksamitny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  frezja, konwalia, róża 
nuta serca:  lilia, gardenia, palma, narcyz
nuta bazy:  czarna porzeczka, piżmo, mech dębowy

 Skomponuj zestaw: 
feromony (97f), hot! (97h), żel pod prysznic (97e), 
balsam do ciała (97m), antyperspirant (97t)

FM 125 Przebojowe | 

Charakter:  wirujący, optymistyczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytrusy, zielony groszek, mandarynka
nuta serca:  zielone jabłko, gardenia, bieluń, pralinki
nuta bazy:  jabłoń, cedr, migdały

FM 132 Ponadczasowe | 

Charakter:  ekskluzywny, intensywny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  imbir, kardamon, pieprz, pomarańcza
nuta serca:  tuberoza, kokos, gardenia, piwonia
nuta bazy:  ambra, piżmo

FM 174 Romantyczne | 

Charakter:  magiczny, migotliwy
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  frezja, liczi
nuta serca:  lilia, magnolia, jaśmin, imbir, pieprz
nuta bazy:  bursztyn, piżmo

FM 180 Tajemnicze | 

Charakter:  uwodzicielski, zmienny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liczi, malina, róża 
nuta serca:  frezja, konwalia, cedr
nuta bazy:  wanilia, ambra, wetiwer 

FM 181 Romantyczne | 

Charakter:  figlarny i zalotny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  czerwona porzeczka, cytrusy, wodna lilia
nuta serca:  konwalia, cukier, sitowie, róża
nuta bazy:  cedr, piżmo

FM 183 Seksowne | 

Charakter:  ostry, mocny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  żurawina, różowy pieprz, tamaryndowiec
nuta serca:  czarny fiołek, kakao, róża, ciemiernik
nuta bazy:  paczula, wanilia, drzewo massoia

FM 271 Biznesowe | 

Charakter:  lekko zalotny, ale stonowany
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kiwi, papaja, granat
nuta serca:  konwalia, storczyk, hibiskus
nuta bazy:  cedr, ambra

FM 272 Sportowe | 

Charakter:  świeży i energetyzujący
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liście porzeczki, frezja, malina,  
 mandarynka 
nuta serca:  irys, fiołek, mimoza
nuta bazy:  sandałowiec, wanilia, piżmo

FM 400 Szykowne | 

Charakter:  optymistyczny, powabny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, wilcza jagoda 
nuta serca:  lilia wodna, hibiskus, granat
nuta bazy:  piżmo, cedr

FM 401 Romantyczne | 

Charakter:  słodki, figlarny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  różowy pieprz, czerwona porzeczka
nuta serca:  płatki jaśminu, róża, piwonia
nuta bazy:  panna cotta, paczula, piżmo

FM 406 Ponadczasowe | 

Charakter:  łagodny, eteryczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  lotos, frezja, liść czarnej porzeczki
nuta serca:  gardenia, róża, jaśmin
nuta bazy:  drzewo kaszmirowe, sandałowiec, cedr

FM 407 Szykowne | 

Charakter:  egzotyczny, tropikalny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  brzoskwinia, mango, trawa cytrynowa  
nuta serca:  piwonia, liczi, zielone liście, hibiskus
nuta bazy:  cedr, sandałowiec, piżmo

FM 408 Romantyczne | 

Charakter:  urzekający, zwiewny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  pomarańcza, kwiat pomarańczy, wanilia
nuta serca:  kwiat lotosu, granat, frezja, róża
nuta bazy:  sandałowiec, drzewo różane

FM 409 Zmysłowe | 

Charakter:  flirtujący, przepojony świeżością 
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liczi, pieprz
nuta serca:  osmantus, irys
nuta bazy:  piżmo, paczula, ambra 

FM 410 Zmysłowe | 

Charakter:  klasyczny, uwodzicielski
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  magnolia, werbena
nuta serca:  róża turecka, czarna porzeczka
nuta bazy:  wanilia, cedr

FM 411 Czarujące | 

Charakter:  niosący świeżość, beztroski
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, morska bryza, jaśmin
nuta serca:  konwalia
nuta bazy:  piżmo

FM 412 Świeże | 

Charakter:  pełen emocji, energetyczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  musujący szampan, nuty owocowe
nuta serca:  kwiat brzoskwini
nuta bazy:  ambra, białe piżmo, nuty drzewne

FM 185 Zmysłowe | 

Charakter:  kobiecy, w stylu glamour
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  liczi, czarna porzeczka, mandarynka
nuta serca:  jaśmin, róża, ryż basmati
nuta bazy:  bursztynowa żywica, ambra,  
 piżmo

DRZEWnE
WyTWORnE, 

Z KLASĄ
Ciepłe i bogate nuty drzewa sandałowego 

oraz gwajakowego, olejki paczuli, 
połączone z nieco surowymi, a zarazem 

wytwornymi aromatami cedru i wetiweru 
utworzą elegancką i wyrafinowaną grupę 

zapachów drzewnych. 

MAGIA KLASyKI
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MAGIA KLASyKI

KOLEKCJA KLASyCZnA

męska to:
intensywny zapach 
(aż 16% kompozycji zapachowej)

wygodne buteleczki (50 ml)

 niewiarygodna cena
każdego zapachu 

ze str. 44-47

 36,90 PLn
| 738,00 PLn/1 l 
| Zaperfumowanie: 16%  

FOUGERE 
UWODZICIELSKO MĘSKIE

Paproć i lawenda, uzupełnione mchem dębowym, świeżymi ziołami czy 
kumaryną, tworzą niezwykle intrygującą rodzinę zapachów fougère. 

Jej nazwa wywodzi się z języka francuskiego i oznacza „paproć”.

FM 43 Sportowe | 

Charakter:  energetyzujący, 
 przyciągający uwagę 
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, kumkwat, 
 różowy pieprz 
nuta serca:  kolendra, frezja, kardamon
nuta bazy:  nuty skóry, drzewo jacaranda

 Skomponuj zestaw: 
hot! (43h), żel pod prysznic (43e), antyperspirant (43t)

FM 54 Biznesowe | 

Charakter:  niejednoznaczny, świeży
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mięta, bergamotka, rum
nuta serca:  cedr, szałwia, lawenda
nuta bazy:  mech dębowy, wetiwer, zamsz

 Skomponuj zestaw: 
feromony (54f)

FM 63 Przebojowe | 

Charakter:  uwodzicielski, prowokujący
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, różowy pieprz
nuta serca:  lawenda, kwiat pomarańczy
nuta bazy:  paczula, cedr, ambra

FM 68 Biznesowe | 

Charakter:  charyzmatyczny, pobudzający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, bergamotka
nuta serca:  irys, lawenda, kardamon
nuta bazy:  tytoń, cedr, sandałowiec

FM 135 Lekkie | 

Charakter:  zaskakujący, intensywny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gorzka pomarańcza, mandarynka
nuta serca:  santolina, trawa morska
nuta bazy:  ambra, nuty drzewne

FM 189 Zdecydowane | 

Charakter:  esencjonalny, mocny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gwiazdy anyżu, czerwony  
 pieprz,  grejpfrut 
nuta serca:  malina, lawenda
nuta bazy:  heliotrop, wetiwer

FM 225 Sportowe | 

Charakter:  miejski, nowoczesny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cytryna, mandarynka
nuta serca:  imbir, lawenda, liście fiołka
nuta bazy:  heban, drewno tekowe

FM 455 Eleganckie | 

Charakter:  wieczorowy, mocny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gorzka pomarańcza, rabarbar
nuta serca:  gałka muszkatołowa, pieprz
nuta bazy:  cedr, wetiwer

WODnE 
CHŁODnE I InSPIRUJĄCE
Grupa zapachów wodnych to jedna z najmłodszych rodzin 
zapachowych. Dominują w niej chłodne, orzeźwiające nuty 
morskiej bryzy, wodnych kwiatów i traw, dopełnione nutami 
zielonymi lub metalicznymi. Otaczają ciało przyjemną, 
migotliwą mgiełką. 

FM 226 Zdecydowane | 

Charakter:  świeży, krystaliczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  figa, cytryna, mandarynka
nuta serca:  hiacynt, lilia, konwalia
nuta bazy:  drzewo massoia

FM 451 Sportowe | 

Charakter:  czysty, energetyzujący
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  nuty wodne, rozmaryn
nuta serca:  kardamon, sekwoja
nuta bazy:  piżmo, paczula

CLASSIC COLLECTIOn
MAn

SZyPROWE
ZMySŁOWE,  

PRZyCIĄGAJĄCE UWAGĘ
Zapachy należące do tej grupy podzielone 

zostały na podrodziny: szyprowo-owocową, 
szyprowo-drzewną, szyprowo-orientalną 

oraz szyprowo-zwierzęcą.

FM 56 Zdecydowane | 

Charakter:  rozpalający zmysły, wibrujący
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  grejpfrut, lawenda, kwiaty  
 gałki muszkatołowej, wiciokrzew
nuta serca:  malina, heliotrop, goździk
nuta bazy:  cedr, żywica, jałowiec

 Skomponuj zestaw: 
feromony (56f), hot! (56h), żel pod prysznic (56e), 
antyperspirant (56t), woda po goleniu (s056) 

FM 110 Wyzwolone | 

Charakter:  odrobinę zuchwały, buntowniczy
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  lawenda, bergamotka, kardamon
nuta serca:  kwiat pomarańczy, konwalia
nuta bazy:  piżmo, ambra, wanilia

 Skomponuj zestaw: 
feromony (110f), żel pod prysznic (110e), 
antyperspirant (110t), woda po goleniu (s110) 

FM 210 Przebojowe | 

Charakter:  zniewalająco świeży,
 olśniewający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  cedr, mandarynka, liście gruszki
nuta serca:  bazylia, mięta
nuta bazy:  szałwia, piżmo, cedr
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MAGIA KLASyKI

FM 57 Eleganckie | 

Charakter:  pełen słońca, mistrzowski
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  śliwka, jabłko, bergamotka
nuta serca:  cynamon, różowy pieprz
nuta bazy:  wanilia, jamajski rum

 Skomponuj zestaw: 
hot! (57h)

FM 62 Sportowe | 

Charakter:  energetyzujący, dynamiczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, mięta
nuta serca:  cytryna, imbir
nuta bazy:  nuty wodne, ambra, wetiwer

FM 93 Lekkie | 

Charakter:  nowoczesny, żywy
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  ananas, rozmaryn, bergamotka
nuta serca:  cyklamen, lawenda, jaśmin,  
 imbir
nuta bazy:  mech dębowy, bluszcz

FM 134 Lekkie | 

Charakter:  orzeźwiający, zniewalający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  gorzka pomarańcza, cytryna,  
 bergamotka
nuta serca:  rozmaryn, morska trawa, fiołek
nuta bazy:  paczula, cedr, ambra

 Skomponuj zestaw: 
feromony (134f), hot! (134h), żel pod prysznic (134e), 
antyperspirant (134t), krem do rąk (134n), 
woda po goleniu (s134), balsam po goleniu (b134) 

FM 452 Sportowe | 

Charakter:  mocno odświeżający, migotliwy
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  aldehyd, mięta, cytrusy, 
 nuty wodne
nuta serca:  neroli, cedr, pieprz, cyprys
nuta bazy:  bób tonka, wanilia, wetiwer

ORIEnTALnE 
MOCnE, OLŚnIEWAJĄCE
W skład grupy orientalnej wchodzą trzy podgrupy: 
orientalno-kwiatowa, korzenna oraz ambrowa.

FM 52 Przebojowe | 

Charakter:  chwytliwy, porywający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  jabłko, bergamotka, mięta
nuta serca:  jaśmin, pelargonia, lawenda
nuta bazy:  cynamon, korzenny goździk,  
 piżmo

 Skomponuj zestaw: 
feromony (52f), hot! (52h), żel pod prysznic (52e), 
balsam do ciała (52m), antyperspirant (52t), 
krem do rąk (52n), pianka do golenia (p052), 
woda po goleniu (s052), balsam po goleniu (b052)

CLASSIC COLLECTIOn
MAn

DRZEWnE
Z KLASĄ I nA CZASIE

Grupa zapachów drzewnych dzieli się na 
kilka podrodzin: kwiatową, owocową oraz 

zawierającą paczulę lub wetiwer.

FM 45 Przebojowe | 

Charakter:  uwodzicielski, nowoczesny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, pomarańcza
nuta serca:  czerwony pieprz, kwiat kawy
nuta bazy:  labdanum, wetiwer, paczula,  
 bób tonka

FM 55 Biznesowe | 

Charakter:  lekki, ale zarazem elegancki
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  kolendra, jabłko
nuta serca:  kadzidło, pieprz syczuański
nuta bazy:  wanilia, nuty drzewne

FM 207 Biznesowe | 

Charakter:  szlachetny, ujmujący

nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, jabłko
nuta serca:  sandałowiec, gałka muszkatołowa
nuta bazy:  paczula, drzewo różane, palisander

CyTRUSOWE 
ŚWIEŻE I POBUDZAJĄCE

W zależności od składu kompozycji, rodzinę 
zapachów cytrusowych dzielimy na cztery 
podgrupy: cytrynową, mandarynkową, 
pomarańczową oraz bergamotową.

FM 208 Eleganckie | 

Charakter:  ultranowoczesny, pełen szyku
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, bergamotka, neroli
nuta serca:  różowy pieprz, kwiat tytoniu, kawa
nuta bazy:  paczula, wetiwer

FM 450 Wyzwolone | 

Charakter:  złożony, ekspresyjny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  limonka, bergamotka, 
 zmrożona gruszka
nuta serca:  kardamon, różowy pieprz,  
 kolendra
nuta bazy:  cedr, sandałowiec, paczula

FM 457 Sportowe | 

Charakter:  świeży, minimalistyczny
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  grejpfrut, mandarynka, 
 nuty wodne
nuta serca:  jaśmin, liść laurowy
nuta bazy:  ambra, paczula, mech dębowy

FM 64 Eleganckie | 

Charakter:  gustowny i zmysłowy
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mandarynka, cedr, anyż
nuta serca:  rozmaryn, kwiaty drzewa  
 oliwnego
nuta bazy:  piżmo, gwajakowiec, bób tonka

 Skomponuj zestaw: 
feromony (64f), hot! (64h), żel pod prysznic (64e), 
antyperspirant (64t), woda po goleniu (s064)

FM 224 Przebojowe | 

Charakter:  słodki, uwodzicielski
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, grejpfrut, trawa
nuta serca:  szafran, fiołek, jaśmin,
 gałka muszkatołowa
nuta bazy:  cukier trzcinowy, wanilia, ambra

FM 454 Wyzwolone | 

Charakter:  niezależny, zaskakujący
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  nuty metaliczne, 
 różowy pieprz, grejpfrut
nuta serca:  rabarbar, ananas, cedr
nuta bazy:  ambra, bób tonka

FM 458 Wyzwolone | 

Charakter:  orientalny, ale orzeźwiający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  mięta, kolendra
nuta serca:  czarny pieprz, ambra, wetiwer
nuta bazy:  mech dębowy, paczula, 
 wanilia

FM 459 Zdecydowane | 

Charakter:  ekstrawertyczny, oszałamiający
nuty zapachowe: 
nuta głowy:  bergamotka, grejpfrut, 
 żywica elemi
nuta serca:  papryka, cynamon, szafran
nuta bazy:  nuty skóry, wetiwer, tytoń
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LUKSUS nA CO DZIEŃ TRIUMPH OF ORCHIDS
COLLECTIOn

AKTyWny PEELInG 
EnZyMATyCZny DO TWARZy

Active enzyme face peel
50 ml   | 640,00 PLn/1 l

na bazie papainy, z delikatnymi drobinkami 
bambusa. Łagodnie złuszcza, oczyszcza 
skórę, poprawia jej koloryt i przywraca blask. 
Cera staje się miękka, wygładzona i idealnie 
przygotowana do dalszych zabiegów 
pielęgnacyjnych.  

z wITAMIną E

POLECAny dO skóRy 
nORMALnEj, MIEszAnEj I TłUsTEj

FM op3

32,00  PLn

BLASK
I WITALnOŚć

80% 
UCZESTnIKóW 
BADAnIA
zauważyło poprawę 
ogólnego stanu skóry 
już po 2 tygodniach 
stosowania.**

AŻ 92%
UCZESTnIKóW BADAnIA  

zakupiłoby nasz produkt ze względu na
jego pielęgnacyjno-myjące właściwości!* 

* Badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium na grupie 30 kobiet i mężczyzn w wieku 21-65 lat.
** Badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium na grupie 20 kobiet w wieku 21-65 lat.

SERUM REWITALIZUJĄCE 

Revitalising serum
30 ml   | 1500,00 PLn/1 l

Doskonale wygładza, nawilża i regeneruje 
skórę, pozostawiając ją rozkosznie miękką 
i elastyczną. niezwykle wydajne. 
Świetne pod makijaż.

InTEnsywnIE dzIAłAjąCE

FM op2

45,00  PLn

nAWILŻAJĄCy ŻEL  
DO MyCIA TWARZy

Moisturising face wash 
150 ml   | 199,33 PLn/1 l

Z drogocennym ekstraktem z orchidei i masą 
perłową, która dodaje cerze blasku i opóźnia 
procesy starzenia.

IdEALny nA CO dzIEŃ

FM op1

29,90  PLn

DOKŁADnIE OCZySZCZOnA
I nAWILŻOnA CERA 

to pierwszy krok do zdrowej 
i zadbanej skóry.

PAPAInA 
z papai i dROBInkI 

BAMBUsA 
dają podwójną moc 

peelingującą, dzięki czemu 
skóra jest miękka 

i aksamitna 
w dotyku

MAsłO sHEA
odpowiada 

za prawidłowe 
nawilżenie

EksTRAkT 
z ORCHIdEI 

opóźnia procesy 
starzenia się skóry
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LUKSUS nA CO DZIEŃ TRIUMPH OF ORCHIDS
COLLECTIOn

WITAMInOWA MGIEŁKA
DO CIAŁA   

Vitamin body mist
75 ml   | 238,67 PLn/1 l

Otula subtelnym kwiatowym zapachem. 
Jej delikatna formuła pozwala na wielokrotną 
aplikację w ciągu dnia, więc możesz się 
odświeżać, gdy tylko masz ochotę! 

wITAMInOwA BOMBA: 
A, E, F + PROTEIny PszEnICy 

I EksTRAkT z ORCHIdEI

FM oa3

17,90  PLn

AKSAMITny
DOTyK

SATynOWy OLEJEK  
DO CIAŁA I WŁOSóW

Satin body & hair oil 
75 ml   | 332,00 PLn/1 l

Wielofunkcyjny satynowy olejek na bazie 
intensywnie nawilżającego oleju arganowego, 
oleju sojowego i oleju ze słodkich migdałów, 
z dodatkiem ekstraktu z orchidei i witaminy E. 
Bez spłukiwania.

dO kOMPLEksOwEj PIELęGnACjI 
skóRy I włOsów

FM oa1

24,90  PLn

AKSAMITny PŁyn DO KĄPIELI

Velvet bubble bath 
250 ml   | 107,60 PLn/1 l

Puszysta piana z nawilżającym ekstraktem 
z alg brunatnych i odmładzającym ekstraktem 
z orchidei przynosi uczucie komfortu 
i odprężenia. Płyn może być także 
stosowany jako żel pod prysznic.

zRELAksOwAnA I PEłnA EnERGII 
skóRA

FM oa2

26,90  PLn
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LUKSUS nA CO DZIEŃ TRIUMPH OF ORCHIDS
COLLECTIOn

SZAMPOn DO WŁOSóW 
FARBOWAnyCH  

Colour extend shampoo 
200 ml   | 124,50 PLn/1 l

naturalny szampon podkreśla barwę 
włosów, zapobiega płowieniu koloru 
i przedłuża jego żywotność 
po farbowaniu i koloryzacji. 
Dodatkowo regeneruje i odżywia włosy.

BLAsk, jEdwABIsTOŚć
I MOC kOLORU 

FM og1

24,90  PLn

REGEnERUJĄCA MASKA  
DO DŁOnI I STóP 

Regeneration expert hands & feet mask
160 ml   | 212,50 PLn/1 l

Ultrabogata formuła z masłem shea, 
certyfikowanym olejem arganowym, 
mocznikiem, roślinną gliceryną 
i ekstraktem z orchidei.

sILnIE REGEnERUjE skóRę 

FM od1

34,00  PLn

DO WŁOSóW
FARBOWAnyCH

MASKA DO WŁOSóW 
FARBOWAnyCH  

Colour extend hair mask  
200 ml   | 170,00 PLn/1 l

Zachowuje głębię koloru i zapobiega jego 
wypłukiwaniu. Z olejem arganowym, sokami 
owocowymi, masłem shea i ekstraktem 
z czerwonokrzewu (rooibos). Spłukiwana.

FM og2

34,00  PLn

NATURALNE
POLIMERY

domykają łuski 
włosów, sprawiając, 

że pasma stają się 
miękkie i ładnie 

się układają.

EKSTRAKT 
Z ROOIBOS
chroni włosy 

farbowane przed 
utratą koloru.

PROTEINY SOJOWE
 w szamponie

regulują wydzielanie 
sebum i zapobiegają 

przesuszaniu 
się włosów.

PEELInG AHA DO DŁOnI I STóP   

Expert AHA hands & feet peel
160 ml   | 205,63 PLn/1 l

Luksusowy peeling na bazie kwasów AHA  
zawartych w naturalnych ekstraktach owocowych 
(10%). Puder z pestek moreli delikatnie masuje 
skórę, pobudzając mikrokrążenie, wzmacnia efekt 
wygładzenia. Do stosowania na suchą skórę.

FM od2

32,90  PLn

BŁySKAWICZnA ODnOWA: 

TyLKO 5 MInUT 
Twoje dłonie i stopy odzyskają naturalną 

miękkość i jedwabistą gładkość. 
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LUKSUSOWA ODnOWA GOLD REGEnESIS
COLLECTIOn

KREM ODMŁADZAJĄCy
nA DZIEŃ 

Anti-ageing day cream 
50 ml   | 1680,00 PLn/1 l

Wyraźnie spłyca zmarszczki, przywraca skórze 
elastyczność. Stworzony na bazie bioprzyswa-
jalnego złota koloidalnego, które stymuluje 
komórki do odnowy. Skuteczna formuła 
z dodatkiem kwasu hialuronowego, 
beta-glukanu, alantoiny i ekstraktu 
z afrykańskiego drzewa Enantia chlorantha. 

FM kd1

84,00  PLn

SPEKTAKULARnE EFEKTy:
WIDOCZnIE MŁODSZA, WITALnA 

I PEŁnA BLASKU SKóRA

SERIA STWORZOnA DLA CERy

DOJRZAŁEJ (40+)

ZŁOTO 
KOLOIDALnE

to sprzymierzeniec w walce 
z upływającym czasem: 

 stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, 
 przyczyniając się do rekonstrukcji  
 tkanek oraz dbając o odpowiednie  
 napięcie i elastyczność skóry 

 stymuluje wymianę mikroelementów 
 wewnątrz skóry, przyczyniając się 
 do jej intensywnego odżywienia 

 przywraca skórze naturalny blask 
 i witalność

 likwiduje przebarwienia

 aktywuje naturalny system 
 immunologiczny

KREM ODMŁADZAJĄCy
POD OCZy 

Anti-ageing eye cream 
20 ml   | 3700,00 PLn/1 l

Odmładza i rozświetla skórę wokół oczu, 
przywraca sprężystość i gładkość. Wzbogacony 
o złoto koloidalne, heksapeptyd, ekstrakt 
z ziaren guarany, owoców kiwi i korzeni sofory 
oraz wyciąg z wąkrotki azjatyckiej. Przebadany 
pod nadzorem lekarza okulisty.

FM ko3

74,00  PLn

KREM ODMŁADZAJĄCy
nA nOC

Anti-ageing night cream 
50 ml   | 1680,00 PLn/1 l

Luksusowa formuła ze złotem koloidalnym 
odżywia i intensywnie regeneruje skórę, spłycając 
zmarszczki i modelując owal twarzy podczas 
snu. Z kwasem hialuronowym, ekstraktem 
z korzenia lukrecji, olejem kokosowym, olejem 
różanym i resweratrolem z czerwonych winogron.

FM kn2

84,00  PLn

A
P

L I
kUj  k R E M  s z PATU

łk
ą
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CODZIEnnA 
PIELĘGnACJA

β-GLUCAn ACTIVE
COLLECTIOn

SERUM DO TWARZy 

Face serum
30 ml   | 2040,00 PLn/1 l

Intensywnie działające serum do stosowania 
rano i wieczorem w zastępstwie kremu. 
Bogata formuła na bazie beta-glukanu z owsa, 
srebra koloidalnego, oleju kokosowego 
i witaminy C. Bez alergenów. nagrodzone 
godłem Superprodukt 2012 przez czytelniczki 
„Świata Kobiety”.

POLECAnE dO kAżdEGO ROdzAjU 
skóRy, zwłAszCzA CERy z PROBLEMAMI 
TRądzIkOwyMI, wRAżLIwEj, zMęCzOnEj 

I PRzEsUszOnEj

FM sr1

61,20  PLn

BOGACTWO BETA-GLUKAnU

Z OWSA

KREM TŁUSTy 

Rich face cream
30 ml   | 1926,67 PLn/1 l

Stworzony dla skóry: 
podrażnionej, przesuszonej

Z beta-glukanem, olejem arganowym 
i olejem z awokado. Bez alergenów.

FM kt1

EMULSJA DO DEMAKIJAŻU 
3 W 1

3 in 1 facial cleanser 
200 ml   | 159,50 PLn/1 l

Wyjątkowo łagodna, hipoalergiczna formuła 
o lekkiej konsystencji. Łączy w sobie aż 3 kosmetyki: 
mleczko, tonik oraz preparat do demakijażu oczu. 
nie wymaga spłukiwania. Do każdego rodzaju 
skóry, szczególnie do skóry wrażliwej. 
Przebadana pod nadzorem okulisty.

OdPOwIEdnIA dLA OsóB 
nOsząCyCH szkłA kOnTAkTOwE

FM ed1

31,90  PLn

57,80  PLn

WyBIERZ KREM nAJLEPSZy DLA SIEBIE
i zapłać za niego

KREM PóŁTŁUSTy  

Semi-rich face cream
30 ml   | 1926,67 PLn/1 l

Stworzony dla skóry: 
mieszanej, suchej, pozbawionej sprężystości

Z beta-glukanem, olejem kokosowym 
i masłem shea. Bez alergenów.

FM kp1

KREM nAWILŻAJĄCy 

Moisturising face cream
30 ml   | 1926,67 PLn/1 l

Stworzony dla skóry: 
suchej i odwodnionej

Z beta-glukanem, kwasem hialuronowym 
i estrami wyższych kwasów tłuszczowych 
z oleju lnianego. Bez alergenów.

FM kn1
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CODZIEnnA 
PIELĘGnACJA

β-GLUCAn ACTIVE
COLLECTIOn

REGEnERUJĄCO-ODŻyWCZy
KREM DO RĄK

Regenerating & nourishing hand cream
50 ml   | 598,00 PLn/1 l

Z beta-glukanem, olejem ryżowym, olejem 
rycynowym i alantoiną. 

REGEnERACjA I OdżywIEnIE

FM kr2

nAWILŻAJĄCO-WyGŁADZAJĄCy  
KREM DO RĄK

Moisturising & smoothing hand cream
50 ml   | 598,00 PLn/1 l

Z beta-glukanem, olejem rycynowym, glice-
ryną i lanoliną.

nAwILżEnIE I wyGłAdzEnIE

FM kr3

ZADBAJ
O DŁOnIE!

29,90  PLn

KAŻDy KREM za

nAWILŻAJĄCy BALSAM 
DO CIAŁA

Moisturising body balm
300 ml   | 119,67 PLn/1 l

nawilża i napina skórę, sprawiając, że staje 
się jędrna, elastyczna i aksamitna w dotyku. 
Zawiera beta-glukan i olej ze słodkich migdałów. 

FM bn1

35,90  PLn

* Badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium na grupie 28 kobiet w wieku 29-49 lat w okresie 4 tygodni.

ZADBAJ
O CIAŁO!

AnTyCELLULITOWy BALSAM 
DO CIAŁA

Anticellulite body balm
300 ml   | 133,00 PLn/1 l

Widocznie wygładza, ujędrnia skórę i redukuje 
efekt „pomarańczowej skórki”. Za skuteczność 
jego formuły odpowiadają m.in. beta-glukan, 
ekstrakt z ziela Centella asiatica, skrzyp, kofeina 
z ziaren guarany i L-karnityna. Do stosowania 
przede wszystkim na brzuch, uda, biodra 
i pośladki lub ramiona.

kOMPLEks AnTyCELLULITE FORTE 
MOdELUjE syLwETkę I wzMACnIA TkAnkI 

FM cel1

39,90  PLn

POŻEGnAJ SIĘ
Z CELLULITEM

EFEKTy,
KTóRE CIĘ
ZACHWyCĄ!
Stopniowe widoczne 
ustępowanie zmian 
cellulitowych już po 
4 tygodniach stosowania.* 
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SPA SEnSES
COLLECTIOn

SPA SEnSES to esencja SPA 
ukryta w pięknych opakowaniach
ZAPAL ŚWIECĘ, WRZUć DO WAnny 
ODROBInĘ PACHnĄCEJ SOLI I POCZUJ 
TĘ CUDOWnĄ BŁOGOŚć!

SóL DO KĄPIELI

Bath salt
600 g   | 33,50 PLn/1 kg

naturalna sól morska z wybrzeży Brazylii 
przeniesie Cię na skąpane w słońcu plaże. 
A Twoja skóra stanie się miękka, elastyczna 
i jedwabiście gładka.   

MOC MInERAłów: wAPŃ, MAGnEz, 
BROM, jOd, POTAs I żELAzO 

FM 01s werbena
FM 02s brzoskwinia
FM 03s kwiat wiśni
FM 04s wanilia
FM 05s paczula

20,10  PLn

ZAPACHy DAMSKIE
SŁODKA WAnILIA
KUSZĄCA BRZOSKWInIA
ORZEŹWIAJĄCA WERBEnA
SUBTELny KWIAT WIŚnI

CHWILA RELAKSU

ŻEL POD PRySZnIC  

Shower gel
250 ml   | 80,40 PLn/1 l

Z żelem Spa Senses odkryjesz, że prysznic 
to coś więcej niż tylko mycie się. 
Żel pielęgnuje ciało, odżywia i nawilża skórę, 
a piękne zapachy dodają energii!   

FM 001g werbena
FM 002g brzoskwinia
FM 003g kwiat wiśni
FM 004g wanilia
FM 005g paczula

20,10  PLn
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SPA SEnSES
COLLECTIOn

ZAPACH DLA
MĘŻCZyZn
ZMySŁOWA PACZULA

CHWILA RELAKSU

MASŁO DO CIAŁA  

Body butter 
250 ml   | 139,60 PLn/1 l

Powstało z myślą o relaksujących zabiegach 
pielęgnacyjnych w zaciszu domowej łazienki. 
Ma zmysłowo kremową konsystencję. Zawiera 
odżywcze masło shea i masło kakaowe, olej 
z orzechów makadamia i olej lniany. 

GłAdkA I sPRężysTA skóRA 

FM sm01 werbena
FM sm02 brzoskwinia
FM sm03 kwiat wiśni
FM sm04 wanilia
FM sm05 paczula

34,90  PLn

ŚWIECA ZAPACHOWA  

Scented candle
430 g   | 46,74 PLn/1 kg

Idealne dopełnienie serii Spa Senses. Roztacza 
przyjemny aromat i pomaga stworzyć 
niepowtarzalny nastrój.

FM sw01 werbena
FM sw02 brzoskwinia
FM sw03 kwiat wiśni
FM sw04 wanilia
FM sw05 paczula

20,10  PLn

PEELInG SOLny DO CIAŁA 

Salt body scrub
250 ml   | 133,20 PLn/1 l

Kryształki soli delikatnie oczyszczają 
i wygładzają skórę, by stała się aksamitnie 
gładka i miła w dotyku. Łagodny olejek 
nawilża i lekko natłuszcza ciało.  

FM pl01 werbena
FM pl02 brzoskwinia
FM pl03 kwiat wiśni
FM pl04 wanilia
FM pl05 paczula

33,30  PLn

Przedłuż rozkoszne chwile 
filiżanką aromatycznej kawy waniliowej 

AURILE VANILLA 
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PROSTO Z nATURy

nATURALny BALsAM dO UsT
słodkie wiśnie w czekoladzie

z wITAMIną E

BODy SIGn
COLLECTIOn

nATURALny BALSAM DO UST

natural lip balm 
15 g   | 1260,00 PLn/1 kg

Kusząca miękkość płynąca z połączenia trzech 
naturalnych olejów: kokosowego, ryżowego, 
ze słodkich migdałów. Rozkosz dla ust!

FM bs05 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs25 czarne porzeczki ze śmietanką

18,90  PLn

nATURALnE MyDŁO

natural soap 
140 g   | 120,71 PLn/1 kg

Ręcznie wykonane mydło o fantazyjnym 
wyglądzie. Stworzone w 98% ze składników 
naturalnych, z czego około 72% stanowią 
składniki organiczne posiadające certyfikat 
angielskiego Soil Association.

FM bs02 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs22 czarne porzeczki ze śmietanką

16,90  PLn

nATURALnE MydłO
czarne porzeczki ze śmietanką

z sOkIEM z ALOEsU

nATURALny BALsAM dO UsT
czarne porzeczki ze śmietanką

z OLEjEM kOkOsOwyM

nATURALnE MydłO
słodkie wiśnie w czekoladzie

z ROŚLInną GLICERyną 

UCZTA DLA
ZMySŁóW
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PROSTO Z nATURy

SŁODKA
PIESZCZOTA

nATURALny CUKROWy 
PEELInG DO CIAŁA

natural sugar body scrub 
180 ml   | 243,89 PLn/1 l

Delikatnie masuje ciało, pobudza 
mikrokrążenie, wygładza skórę. Oryginalna 
receptura z kryształkami cukru, kojącym 
masłem shea, odżywczymi olejami roślinnymi 
oraz kawałeczkami owoców. 

FM bs03 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs23 czarne porzeczki ze śmietanką

43,90  PLn

nATURALny CUkROwy PEELInG dO CIAłA
słodkie wiśnie w czekoladzie

z kAwAłECzkAMI sUszOnyCH 
wIŚnI I OLEjEM MIGdAłOwyM

nATURALny MUs dO CIAłA
słodkie wiśnie w czekoladzie

z MAsłEM sHEA I OLEjEM 
z OGóRECznIkA LEkARskIEGO

BODy SIGn
COLLECTIOn

nATURALny MUS DO CIAŁA

natural body mousse
180 ml   | 255,00 PLn/1 l

Aksamitny mus kryje moc odżywczych olejów  
i masła shea, bogatego w witaminy, minerały  
i kwasy tłuszczowe, które wnikają w głąb skóry, 
zmiękczają ją i uelastyczniają.  

FM bs04 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs24 czarne porzeczki ze śmietanką

45,90  PLn

nATURALny CUkROwy PEELInG dO CIAłA
czarne porzeczki ze śmietanką

z kAwAłECzkAMI sUszOnyCH 
PORzECzEk

nATURALny MUs dO CIAłA
czarne porzeczki ze śmietanką

z wyCIąGIEM z CzARnyCH 
PORzECzEk I MAsłEM sHEA

Regularne wykonywanie peelingu jest kluczem 
do zachowania gładkości i jędrności skóry. 

Kryształki cukru dokładnie oczyszczają skórę, 
a kawałki suszonych owoców delikatnie 

masują ciało, pobudzając mikrokrążenie.

Opinia internautki Cocomily:
Używanie jest samą przyjemnością. Kąpiel 

od razu staje się bardziej relaksująca […] 
Jak dla mnie jest to peeling ideał. 
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BODy SIGn / SKIn LAB 
COLLECTIOn

nATURALnE MASŁO 
DO CIAŁA nA GORĄCO

natural warm body butter
65 g   | 767,69 PLn/1 kg

Delikatne masło stworzone z odżywczego 
masła shea i oleju kokosowego, które 
intensywnie nawilżają i koją skórę. 
Z dodatkiem olejku migdałowego 
i naturalnego wosku pszczelego.

PACHnąCy OLEjEk dO MAsAżU

FM bs01 słodkie wiśnie w czekoladzie
FM bs21 czarne porzeczki ze śmietanką
FM sl13 męski, drzewno-owocowy aromat

49,90  PLn

nATURALnE MAsłO dO CIAłA nA GORąCO
słodkie wiśnie w czekoladzie

z REGEnERUjąCyM kAkAO

nATURALnE MAsłO dO CIAłA nA GORąCO
czarne porzeczki ze śmietanką

z OdżywCzyM EksTRAkTEM  
z CzARnyCH PORzECzEk

ABC ZADBAnEGO MĘŻCZyZny
Męska skóra jest grubsza niż kobieca, jednak też się starzeje. Wymaga więc codziennej 
pielęgnacji. Za sprawą testosteronu skóra mężczyzny jest także częściej tłusta i częściej 
boryka się z różnego rodzaju problemami.

DEDyKOWAnE 
DLA nIEGO
KOLEKCJA SKIN LAB – str. 68, 70-71

Zmęczony codzienną bieganiną poszukujesz 
nowoczesnych i skutecznych rozwiązań? 
Mamy dla Ciebie linię kosmetyków SKIn LAB, 
przeznaczonych do intensywnej pielęgnacji 
nawet najbardziej wymagającej skóry. SKIn LAB 
to kosmetyki stworzone z najwyższej jakości 
składników naturalnych. Specjalnie po to, by 
jeszcze lepiej zatroszczyć się o Twoją skórę.

KOSMETYKI PERFUMOWANE – str. 74-75

Szeroka paleta zapachowa kosmetyków do pielęgnacji 
ciała współgra z najpopularniejszymi wodami 
perfumowanymi Federico Mahora. nie tylko 
pielęgnujesz więc ciało, ale także wzmacniasz 
zapach perfum. A pachnący zestaw kosmetyków 
to także znakomity pomysł na prezent.

KOLEKCJA ODŚWIEŻAJĄCA – str. 76-77

Golenie często kończy się podrażnieniem skóry, 
może dojść do zapalenia mieszków włosowych, 
wrastania włosków, pojawienia się krostek, 
zaczerwienienia i blizn, dlatego bardzo ważna 
jest pielęgnacja skóry w trakcie golenia i po nim.

SZAMPON DLA MĘŻCZYZN – str. 80

Męska pielęgnacja włosów jest również nieco 
inna niż ta kobieca. Wystarczy parę prostych 
zabiegów, a włosy będą w dobrej formie. 
Szampony przeznaczone dla panów 
zawierają specjalne składniki 
poprawiające kondycję włosów 
i regulujące wydzielanie sebum.

nATURALnE MAsłO dO CIAłA nA GORąCO
o drzewno-owocowym aromacie
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PROSTO Z nATURy SKIn LAB COLLECTIOn
MAn 

nATURALny ŻEL 
POD PRySZnIC

natural body wash
200 ml   | 109,50 PLn/1 l

naturalny żel o orzeźwiającym, drzewno-
-owocowym zapachu, do codziennego 
stosowania. Stworzony w oparciu o łagodne, 
niskopieniące substancje myjące oraz składnik 
działający niczym naturalny czynnik nawilżający 
skórę (nMF).

z HydROLIzATEM z PROTEIn OwsA

FM sl15

21,90  PLn

nATURALny KREM DO CIAŁA

natural body cream
130 g   | 330,00 PLn/1 kg

Bogata formuła kremu sprawdza się nawet 
w przypadku bardzo przesuszonych partii 
ciała, np. łokci lub kolan. Masło shea oraz olej 
z migdałów zmiękczają i wygładzają skórę, 
a ekstrakt z awokado dodatkowo ją nawilża 
i pielęgnuje.

FM sl14

42,90  PLn

ODKRyJ ZALETy
ZDROWEJ SKóRy

KREM DO TWARZy
O EFEKCIE MATUJĄCyM

Mattifying effect face cream 
30 ml   | 963,33 PLn/1 l

Stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji 
skóry potrzebującej natychmiastowego 
zmatowienia i wygładzenia. Kwas hialuronowy 
i witamina E stymulują odbudowę naturalnej 
warstwy ochronnej naskórka, a aloes działa 
kojąco i przeciwzapalnie.

EFEkT wyGłAdzEnIA I zMATOwIEnIA 

FM sl12

28,90  PLn

nATURALnE MyDŁO

natural soap bar 
100 g   | 129,00 PLn/1 kg

Każda ręcznie wykonana, niepowtarzalna 
kostka mydła to bogactwo naturalnych 
składników nawilżająco-odżywczych, które 
zapewniają skórze miękkość i aksamitną 
gładkość.

z sOkIEM z ALOEsU I OLEjEM 
kOkOsOwyM  

FM sl11

12,90  PLn

SKŁADnIKI 
WyRóŻnIOnE 
CERTyFIKATAMI: 
ECOCERT, 
nATRUE 
I COSMOS 
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PACHnĄCA PIELĘGnACJA PERFUMOWAny BALSAM 
DO CIAŁA

Perfumed body balm
200 ml   | 109,50 PLn/1 l

Aksamitny balsam otula skórę aurą najpiękniej-
szych perfum. Zawiera składniki nawilżające 
i aktywnie regenerujące. Wzmacnia zapach 
Twoich ulubionych perfum.

z wITAMIną E, B5 I ALAnTOIną 

dostępne zapachy FM: 05m, 10m, 21m, 23m, 
33m, 81m, 97m, 101m, 173m
dostępne próbki balsamu FM: 23m, 33m, 81m

21,90  PLn

PERFUMOWAny KREM 
DO RĄK I PAZnOKCI

Perfumed hand & nail cream
100 ml   | 139,00 PLn/1 l

Dba o wymagającą skórę dłoni, pozostawiając 
na nich piękny zapach. Bogaty w witaminy 
i składniki nawilżające, jest idealny do codziennej 
pielęgnacji.

dostępne zapachy FM: 33n, 81n, 98n, 173n

13,90  PLn

PERFUMOWAny ŻEL 
POD PRySZnIC

Perfumed shower gel
200 ml   | 84,50 PLn/1 l

Rozpieszcza zmysły jedwabistą konsy-
stencją i pięknym zapachem. Delikatnie 
oczyszcza ciało, pozostawiając na nim 
mgiełkę ulubionych perfum.

MOC nAwILżEnIA 

dostępne zapachy FM: 05e, 10e, 18e, 
21e, 23e, 25e, 32e*, 33e, 34e*, 81e, 97e, 98e, 
101e, 146e*, 147e*, 173e

16,90  PLn

nA BAZIE
ORyGInALnyCH KOMPOZyCJI
PERFUMERyJnyCH

BODy CARE COLLECTIOn 
wOMAn

DZIAŁAJ 
nA 
ZMySŁy

PERFUMOWAny 
AnTyPERSPIRAnT W KULCE

Perfumed antiperspirant roll-on
50 ml   | 338,00 PLn/1 l

Dzięki połączeniu właściwości antyperspiru-
jących z kompozycją zapachową zapewnia 
poczucie komfortu i świeżości. Idealny dla 
kobiet aktywnych, dynamicznych. 

dostępne zapachy FM: 05t, 23t, 25t, 33t, 81t, 
97t, 101t, 146t*, 147t*, 173t

16,90  PLn

PERFUMy DO WŁOSóW

Hair fragrance 
50 ml   | 378,00 PLn/1 l

Sprawiają, że z każdym ruchem uwalnia się 
zmysłowy zapach perfum. Specjalnie dobrane 
polimery delikatnie utrwalają fryzurę i nadają 
połysk, a ceramidy odbudowują i wygładzają 
włosy. W formie wygodnego sprayu, który 
możesz nosić w torebce. 

dostępne zapachy FM: 81w, 147w, 173w

18,90  PLn

BEZZAPACHOWy 
AnTyPERSPIRAnT W KULCE 

Fragrance-free antiperspirant roll-on 
50 ml   | 338,00 PLn/1 l

Bezzapachowy, uniwersalny roll-on można 
połączyć z dowolnym zapachem perfum.

UnIsEx 

FM 00t

16,90  PLn

* Dostępne tylko do wyczerpania zapasów.
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PACHnĄCA PIELĘGnACJA

PERFUMOWAny ŻEL 
POD PRySZnIC

Perfumed shower gel
200 ml   | 84,50 PLn/1 l

Starannie oczyszcza ciało, pozostawiając 
na nim zmysłowy zapach najpiękniejszych 
wód perfumowanych. Zawiera działający 
nawilżająco i regenerująco pantenol.

dostępne zapachy FM: 43e, 52e, 56e, 64e, 
110e, 134e, 160e*, 199e, 300e*

16,90  PLn

PERFUMOWAny 
AnTyPERSPIRAnT W KULCE

Perfumed antiperspirant roll-on
50 ml   | 338,00 PLn/1 l

Unikalna formuła likwiduje skutki nadmiernej 
potliwości, a kompozycje perfumeryjne idealnie 
współgrają z wodami perfumowanymi. 
nie brudzi ubrań.

dostępne zapachy FM: 43t, 52t, 56t, 64t, 110t, 
134t, 160t*, 199t

16,90  PLn

MĘSKI
WyBóR

BODy CARE COLLECTIOn  
MAn

PERFUMOWAny KREM DO RĄK 

Perfumed hand cream
100 ml   | 159,00 PLn/1 l

Bogaty w witaminy A i B5 oraz w substancje  
o silnych właściwościach nawilżających 
i ochronnych. 

z MOCznIkIEM

dostępne zapachy FM: 52n, 134n

15,90  PLn

PERFUMOWAny BALSAM 
DO CIAŁA

Perfumed body balm 
200 ml   | 109,50 PLn/1 l

nadaje skórze piękny zapach współgrający 
z nutami wód perfumowanych. Wzbogacony 
o substancje nawilżające skórę, m.in. pantenol, 
witaminę E i alantoinę. 

dostępne zapachy FM: 52m, 199m

21,90  PLn

nA BAZIE ORyGInALnyCH 

KOMPOZyCJI 
ZAPACHOWyCH

* Dostępne tylko do wyczerpania zapasów.
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DLA MĘŻCZyZn

POTRóJnA 
OCHROnA 

PRZy GOLEnIU!
     ALOEs łagodzi zaczerwienienia, 
     nawilża i regeneruje
     ALAnTOInA koi, działa przeciwzapalnie  
     i ściągająco
     PAnTEnOL skutecznie regeneruje 
     podrażnioną skórę

BALSAM PO GOLEnIU

After shave balm 
50 ml   | 498,00 PLn/1 l

Odżywczy balsam niesie ukojenie skórze 
podrażnionej codziennym goleniem. 
Zawiera alantoinę, olej z orzechów makadamia, 
sok z aloesu, pantenol i glicerynę.

BłyskAwICznIE sIę wCHłAnIA

dostępne zapachy FM: b052, b134, b199

24,90  PLn

REFRESHInG COLLECTIOn 
MAn

PIAnKA DO GOLEnIA

Shaving foam
250 ml   | 88,60 PLn/1 l

Skutecznie zmiękcza zarost i sprawia, że ostrza 
maszynki perfekcyjnie suną po skórze. Dzięki 
niej codzienne golenie staje się przyjemno-
ścią! Z ekstraktem z liści aloesu i alantoiną.

dostępne zapachy FM: p052

22,15  PLn

WODA PO GOLEnIU

After shave
100 ml   | 189,00 PLn/1 l

Intensywnie pachnąca woda po goleniu 
to doskonałe zwieńczenie perfekcyjnego 
golenia. Chłodzący mentol przynosi 
przyjemne orzeźwienie, a alantoina 
koi podrażnioną skórę.

dostępne zapachy FM: s052, s056, s064, s110, 
s134, s169*

18,90  PLn

Nasza rada
By zminimalizować podrażnienia związane 
z goleniem, nałóż piankę na zwilżoną ciepłą 
wodą skórę twarzy i odczekaj chwilę. 
A po goleniu koniecznie zastosuj balsam!

* Dostępna tylko do wyczerpania zapasów.
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PIELĘGnACJA WŁOSóW HAIR CARE
COLLECTIOn 

SZAMPOn DO WŁOSóW   
SUCHyCH I ZnISZCZOnyCH 

Dry and damaged hair shampoo 
200 ml   | 98,50 PLn/1 l

Z ekstraktem z alg czerwonych i pantenolem. 
O kwiatowym zapachu.

FM w09

19,70  PLn

ODŻyWKA DO WŁOSóW   
SUCHyCH I ZnISZCZOnyCH 

Dry and damaged hair conditioner  
150 ml   | 111,00 PLn/1 l

Z ekstraktem z alg i sokiem z aloesu oraz 
proteinami  pszenicy i ceramidami A2. 
Spłukiwana.

FM w11

16,65  PLn

EFEKT:
zregenerowane i zdrowo 

wyglądające włosy

SZAMPOn DO WŁOSóW   
CIEnKICH I POZBAWIOnyCH 
PUSZySTOŚCI  

Fine and flat hair shampoo 
200 ml   | 100,50 PLn/1 l

Z sokiem z aloesu i składnikami nadającymi 
puszystość. O kwiatowym zapachu.

FM w10

20,10  PLn

ODŻyWKA DO WŁOSóW   
CIEnKICH I POZBAWIOnyCH 
PUSZySTOŚCI   

Fine and flat hair conditioner 
150 ml   | 111,00 PLn/1 l

Z sokiem z aloesu, wyciągiem z alg oraz skład-
nikami nadającymi puszystość. Spłukiwana.

FM w12

16,65  PLn

EFEKT:
zwiększona objętość 
i podatność na układanie

Stosowanie:
codziennie, w zależności od potrzeb. 

najpierw umyj włosy szamponem, a następnie 
nałóż odżywkę na mokre pasma na ok. 5 min. 

Obficie spłucz, rozczesz i wysusz włosy.
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PIELĘGnACJA WŁOSóW HAIR CARE
COLLECTIOn 

SZAMPOn DLA MĘŻCZyZn

Men’s shampoo  
200 ml   | 89,25 PLn/1 l

Z wyciągiem z alg i składnikami 
kondycjonującymi skórę głowy. 
O korzenno-cedrowym zapachu.

FM w08

17,85  PLn

EFEKT:
wzmocnione, zdrowe, 
pełne blasku włosy

Stosowanie:
codziennie, w zależności od potrzeb

SZAMPOn PRZECIWŁUPIEŻOWy

Anti-dandruff shampoo  
200 ml   | 108,50 PLn/1 l

Z minerałami z Morza Martwego. Działa 
przeciwłupieżowo, przywracając skórze 
równowagę, zdrowy wygląd i pozostawiając 
włosy błyszczące i miękkie.

FM w06

21,70  PLn

EFEKT:
piękne włosy 
bez łupieżu

Stosowanie:
codziennie, w zależności od potrzeb 
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W TROSCE O SKóRĘ

AnTyPERSPIRAnT DO STóP

Antiperspirant foot spray
150 ml   | 132,67 PLn/1 l

Skuteczny antyperspirant z wyciągiem 
z kasztanowca i z szałwii, który zapewnia 
stopom uczucie świeżości przez długi czas.

z dOdATkIEM sREBRA

FM s009

19,90  PLn

PEELInG DO STóP

Scrub foot cream
75 ml   | 185,33 PLn/1 l

Drobinki naturalnego pumeksu i łupinki 
pestek oliwek złuszczają naskórek i wygładzają 
skórę. Odżywczy olej słonecznikowy i ekstrakt 
z ogórka nadają przyjemną miękkość. Peeling 
doskonale przygotowuje skórę na przyjęcie 
odżywczych składników głęboko nawilżającego 
kremu do stóp. Ma egzotyczny zapach liczi 
i mango.

PERFEkCyjnIE GłAdkIE sTOPy

FM s007

13,90  PLn
KOMFORT I WyGODA
DLA TWOICH STóP

FOOT CARE
COLLECTIOn 

KOJĄCO-ODŚWIEŻAJĄCy
ŻEL DO STóP

Soothing & refreshing foot gel
75 ml   | 226,67 PLn/1 l

Zapewnia błogą ulgę zmęczonym stopom,  
poprawia mikrokrążenie i błyskawicznie redukuje 
uczucie ciężkich nóg. naturalny kompleks 
z wierzbą białą i manuką działa antybakteryjnie, 
a wyciąg z arniki wzmacnia naczynia krwionośne 
i zmniejsza obrzęki. Mentol znakomicie  
odświeża, a rumianek koi skórę.

EFEkT CHłOdzEnIA

FM s008

17,00  PLn

GŁĘBOKO nAWILŻAJĄCy
KREM DO STóP

Deep moisturising foot cream
75 ml   | 238,67 PLn/1 l

Głęboko i intensywnie nawilża skórę stóp, 
zapewniając jej aksamitną miękkość. Zawiera 
odżywczy olej z orzechów makadamia, olej 
z kiełków pszenicy, pantenol i mocznik.
Ma przyjemny, herbaciano-cytrynowy zapach.

GęBOkIE I InTEnsywnE nAwILżEnIE

FM s010

17,90  PLn

Wypróbuj także 
preparaty do pielęgnacji
paznokci z katalogu 
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DLA DZIECI

MUSUJĄCE PASTyLKI 
DO KĄPIELI

Fizzing bath tablets 
3 x 40 g   | 124,17 PLn/1 kg

Wystarczy wrzucić do wody jedną pastylkę, 
by zabarwić wodę i nadać jej zapach owoców! 
Pastylki zawierają składniki pielęgnujące 
delikatną skórę dziecka, w tym olej z awokado 
i olej z pestek winogron. Formuła na bazie 
barwników spożywczych nie barwi skóry ani 
wanny, a hipoalergiczna kompozycja pozwala 
się cieszyć apetycznymi zapachami. 

3 FAnTAsTyCznE kOLORy I zAPACHy 

FM d003

14,90  PLn

cza
rn

a 
po

rz
ec

zka

SZAMPOn-ŻEL DLA DZIECI 

Shampoo & body wash 2 in 1
200 ml   | 94,50 PLn/1 l

Jednym delikatnym kosmetykiem umyjesz 
i ciało, i włosy. Specjalna hipoalergiczna 
formuła, opracowana z myślą o dzieciach, 
zawiera m.in. prowitaminę B5 i ekstrakt 
z nagietka. Cudownie pachnie tropikalnymi 
owocami.

nIE szCzyPIE w OCzy!  

FM d002

18,90  PLn

m
an

go
gr

an
at

JUŻ OD
3. ROKU 

ŻyCIA

AQUA MAGIC
COLLECTIOn 

KAŻDA KĄPIEL TO
nIESAMOWITA
PRZyGODA

SPRAy nABŁySZCZAJĄCO-
-ROZPLĄTUJĄCy

Hair shine detangling spray  
200 ml   | 99,50 PLn/1 l

Wystarczy spryskać włosy – mokre lub suche – 
i po prostu rozczesać! Bez spłukiwania
i elektryzowania się włosów. Dzięki sprayowi 
kosmyki stają się miękkie, lśniące i puszyste. 
I pachną pięknie, jak świeży melon.

łATwE ROzCzEsywAnIE

FM d004

19,90  PLn

PIAnKA DO MyCIA CIAŁA

Body wash foam
200 ml   | 99,50 PLn/1 l

Łagodna myjąca pianka może być stosowana 
nawet kilka razy dziennie. Jest hipoalergiczna 
i pięknie pachnie żurawiną. Dzieci ją wprost 
uwielbiają! Wzbogacona o odżywczy olej 
ze słodkich migdałów, ekstrakt z rumianku 
i alantoinę.

FM d005

19,90  PLn

Nasza rada
Twoje dziecko to mały odkrywca. 
Pozwól mu poznawać świat także 
w czasie kąpieli! Razem wypróbujcie 
inspirujące kolory i zapachy 
Aqua Magic.

str. 84 Produkty FM GROUP są oryginalnymi produktami FM GROUP World www.fmgroup.pl str. 85



FM 43  str. 44  typ: Sportowe
FM 45  str. 46  typ: Przebojowe
FM 52  str. 47  typ: Przebojowe
FM 54  str. 44  typ: Biznesowe
FM 55  str. 46 typ: Biznesowe
FM 56  str. 45  typ: Zdecydowane
FM 57  str. 46  typ: Eleganckie
FM 62  str. 46  typ: Sportowe
FM 63  str. 44  typ: Przebojowe
FM 64  str. 47  typ: Eleganckie
FM 68  str. 44  typ: Biznesowe
FM 93  str. 46  typ: Lekkie
FM 110  str. 45 typ: Wyzwolone

FM 134  str. 46  typ: Lekkie
FM 135  str. 44 typ: Lekkie
FM 151  str. 29  typ: Biznesowe
FM 152  str. 29  typ: Eleganckie
FM 160  str. 29  typ: Lekkie
FM 169  str. 29  typ: Lekkie
FM 189  str. 45  typ: Zdecydowane
FM 195  str. 26 typ: Eleganckie
FM 198  str. 31  typ: Zdecydowane
FM 199  str. 27  typ: Eleganckie
FM 207  str. 46  typ: Biznesowe 
FM 208  str. 47  typ: Eleganckie
FM 210  str. 45  typ: Przebojowe

FM 224  str. 47  typ: Przebojowe
FM 225  str. 45  typ: Sportowe
FM 226  str. 45  typ: Zdecydowane
FM 300  str. 31  typ: Sportowe
FM 301  str. 27  typ: Zdecydowane
FM 302  str. 30  typ: Biznesowe
FM 325  str. 30  typ: Wyzwolone
FM 326  str. 28  typ: Przebojowe
FM 327  str. 26  typ: Zdecydowane
FM 328  str. 28  typ: Eleganckie
FM 329  str. 26  typ: Wyzwolone
FM 331  str. 27  typ: Wyzwolone
FM 332  str. 25  typ: Sportowe

FM 333  str. 25  typ: Wyzwolone
FM 334  str. 26  typ: Lekkie
FM 335  str. 25  typ: Biznesowe
FM 336  str. 24  typ: Zdecydowane
FM 450  str. 47  typ: Wyzwolone
FM 451  str. 45  typ: Sportowe
FM 452  str. 46 typ: Sportowe
FM 454  str. 47  typ: Wyzwolone
FM 455  str. 45  typ: Eleganckie 
FM 457  str. 47  typ: Sportowe
FM 458  str. 47  typ: Wyzwolone
FM 459  str. 47  typ: Zdecydowane
FM 601  str. 36  typ: Młodzieżowe

FM 01  str. 42  typ: Tajemnicze
FM 03  str. 42  typ: Przebojowe
FM 05  str. 41  typ: Zmysłowe
FM 06  str. 39  typ: Świeże
FM 07  str. 42  typ: Biznesowe
FM 09  str. 40  typ: Tajemnicze
FM 10  str. 42  typ: Prowokujące
FM 12  str. 40  typ: Zmysłowe
FM 14  str. 42  typ: Ekstrawaganckie
FM 16  str. 41  typ: Słodkie
FM 17  str. 42  typ: Seksowne
FM 18  str. 41  typ: Prowokujące
FM 20  str. 42  typ: Słodkie
FM 21  str. 42  typ: Ponadczasowe
FM 23  str. 39  typ: Romantyczne
FM 24  str. 40  typ: Ekstrawaganckie
FM 25  str. 42 typ: Czarujące 
FM 26  str. 40  typ: Słodkie
FM 29  str. 42  typ: Przebojowe
FM 32  str. 40  typ: Ekstrawaganckie
FM 33  str. 39  typ: Świeże
FM 34  str. 41  typ: Szykowne
FM 80  str. 41  typ: Słodkie
FM 81  str. 42  typ: Delikatne
FM 97  str. 42  typ: Przebojowe

FM 98  str. 40  typ: Biznesowe
FM 101  str. 40  typ: Tajemnicze
FM 125  str. 42  typ: Przebojowe
FM 132  str. 42  typ: Ponadczasowe
FM 141  str. 20  typ: Romantyczne
FM 142  str. 20  typ: Prowokujące
FM 146  str. 20  typ: Słodkie 
FM 147  str. 20  typ: Biznesowe
FM 149  str. 20  typ: Zmysłowe
FM 162  str. 14  typ: Ponadczasowe
FM 173  str. 40  typ: Tajemnicze
FM 174  str. 43  typ: Romantyczne
FM 177  str. 41  typ: Zmysłowe
FM 180  str. 43  typ: Tajemnicze
FM 181  str. 43  typ: Romantyczne
FM 183  str. 43  typ: Seksowne
FM 185  str. 43  typ: Zmysłowe
FM 192  str. 14  typ: Ekstrawaganckie
FM 232  str. 37  typ: Biznesowe
FM 237  str. 37  typ: Przebojowe
FM 239  str. 37  typ: Czarujące
FM 257  str. 41  typ: Szykowne
FM 263  str. 41  typ: Słodkie
FM 271  str. 43  typ: Biznesowe
FM 272  str. 43  typ: Sportowe

FM 281  str. 22  typ: Słodkie
FM 283  str. 17 typ: Słodkie
FM 286  str. 23  typ: Seksowne
FM 287  str. 16  typ: Tajemnicze
FM 291  str. 17  typ: Czarujące
FM 292  str. 16  typ: Świeże
FM 296  str. 18  typ: Szykowne
FM 297  str. 21  typ: Seksowne
FM 298  str. 17  typ: Świeże
FM 303  str. 13  typ: Tajemnicze
FM 313  str. 21  typ: Szykowne
FM 317  str. 16  typ: Zmysłowe
FM 318  str. 18  typ: Seksowne
FM 319  str. 13  typ: Prowokujące 
FM 320  str. 11  typ: Romantyczne
FM 321  str. 11  typ: Biznesowe
FM 322  str. 19  typ: Ponadczasowe
FM 323  str. 19  typ: Romantyczne
FM 351  str. 15  typ: Zmysłowe
FM 352  str. 23  typ: Prowokujące
FM 353  str. 22  typ: Słodkie
FM 354  str. 12  typ: Delikatne
FM 355  str. 22  typ: Zmysłowe
FM 356  str. 23  typ: Seksowne
FM 357  str. 12  typ: Tajemnicze

FM 358  str. 15  typ: Ponadczasowe
FM 359  str. 18  typ: Ekstrawaganckie
FM 360  str. 13  typ: Czarujące
FM 361  str. 15  typ: Świeże
FM 362  str. 14  typ: Zmysłowe
FM 363  str. 10  typ: Tajemnicze
FM 364  str. 10  typ: Ekstrawaganckie
FM 365  str. 8  typ: Szykowne
FM 366  str. 9  typ: Prowokujące
FM 367  str. 9  typ: Zmysłowe
FM 400  str. 43  typ: Szykowne
FM 401  str. 43  typ: Romantyczne
FM 402  str. 41  typ: Seksowne
FM 404  str. 41  typ: Szykowne
FM 406  str. 43  typ: Ponadczasowe
FM 407  str. 43  typ: Szykowne
FM 408  str. 43  typ: Romantyczne
FM 409  str. 43  typ: Zmysłowe
FM 410  str. 43  typ: Zmysłowe
FM 411  str. 43  typ: Czarujące
FM 412  str. 43  typ: Świeże 
FM 413  str. 41  typ: Słodkie
FM 600  str. 36  typ: Młodzieżowe

 intensywne      średnio intensywne     delikatne

rodzina zapachów zapachy feromony Hot
Collection

żel   
pod prysznic

balsam  
do ciała

antyperspirant  
w kulce

krem   
do rąk

pianka  
do golenia

woda  
po goleniu

balsam  
po goleniu

szyprowe    

owocowe FM | 169, 210  169*

drzewne FM | 56 56 56 56 56 56

zwierzęce FM | 110 110 110 110 110

orientalne   

kwiatowe FM | 52, 302, 328 52 52 52 52 52 52 52 52 52

owocowe FM | 325

korzenne FM | 199, 224, 336, 454, 459 199 199 199 199

ambrowe FM | 64, 458 64 64 64 64 64

drzewne FM | 301, 326, 335

drzewne     

owocowe FM | 55, 195, 208, 333  

paczula FM | 160, 198, 207, 327, 331, 334 160* 160*

wetiwer FM | 45, 151, 152, 329, 450

wodne FM | 457

Fougere    

paproć FM | 43, 135, 332 43 43 43

lawenda FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300, 601 54 300*

wetiwer FM | 455

Cytrusowe   

cytryna FM | 57, 62 57

mandarynka FM | 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

pomarańcza FM | 93

wodne

cytrusowe FM | 226

zielone FM | 451

rodzina zapachów zapachy feromony Hot
Collection

żel 
pod prysznic

balsam  
do ciała

antyperspirant  
w kulce

perfumy  
do włosów

krem do rąk
i paznokci

kwiatowe  

owocowe

FM | 10, 17, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 367, 400, 412 17 10 10

FM | 29, 271, 272, 292, 321, 322, 323

FM | 25, 408, 600 25 25 25

orientalne

FM | 14, 20, 132, 147  147* 147* 147

FM | 97, 183, 317, 352, 353, 401, 409 97 97 97 97 97

FM | 146, 232, 239, 297, 318, 354, 355             146* 146*

wodne FM | 7, 141, 174, 361, 410, 411  

zielone FM | 1, 81 81 81 81 81 81 81 81

aldehydowe FM | 21 21 21 21

cytrusowe FM | 283, 298, 360  

drzewne FM | 3, 320, 351, 365, 406, 407  

Cytrusowe   

cytryna FM | 33 33 33 33 33 33 33

mandarynka FM | 23, 296 23 23 23 23 23

pomarańcza FM | 6  

orientalne  

kwiatowe FM | 9, 101, 257, 263, 402, 404 101 9 101 101 101

owocowe FM | 12, 98, 237, 286, 413 98 98 98  98

drzewne FM | 26, 142, 162, 359, 363, 364  

korzenne FM | 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173

ambrowe FM | 32  32*

drzewne      

kwiatowe FM | 185, 287, 313

owocowe FM | 319, 358

szyprowe

owocowe FM |  5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5, 34* 5 5

drzewne FM | 18, 357 18 18 18

orientalne FM | 356

ZESTAWIEnIE  PROdUkTówPRODUKTy 

Damskie

PRODUKTy 

Męskie

* Produkty dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

SPIS ZAPACHóW
ZAPACHy 

Damskie

ZAPACHy 

Męskie

LISTKI TESTOWE 
W ETUI

nanieś odrobinę perfum 
na pasek testowy i zapisz 
na nim numer kompozycji. 
W ten sposób bez problemu 
zapamiętasz zapach, który 
najbardziej Ci się podoba. 
W etui znajduje się 80 listków.

FM g11

2,46  PLn

ELEGAnCKIE 
OPAKOWAnIA 
nA PRóBKI

Jeśli chcesz podarować próbkę 
polecanego przez Ciebie 
zapachu, włóż ją w specjalny 
kartonik. Profesjonalna 
prezentacja to pierwszy krok 
do sukcesu. Dostępne są 
w wydaniu damskim i męskim. 
Pakowane po 10 szt.

damskie:  FM g195
męskie:  FM g295

1,35  PLnPodane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Katalog produktów FM GROUP nr 22 obowiązuje od kwietnia 2015 r. 
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od kwietnia 2015 r. aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu. 
Szczegółowe informacje o produktach i sposobie ich użycia znajdują się na stronie internetowej www.fmgroup.pl. 
Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie zaakceptowane przez FM GROUP World, FM GROUP Polska 
są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP.
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Wypróbuj także inne produkty FM GROUP: 

	 kosmetyki do makijażu z katalogu produktów FM GROUP MAKE UP 
	 chemię gospodarczą z katalogu produktów FM GROUP FOR HOME 
	 kawy i herbaty z katalogu produktów AURILE 
	 usługi telekomunikacyjne i produkty z nimi związane z Przewodnika FM GROUP Mobile; www.fmgroupmobile.pl

Masz pytania? Zadzwoń!
Call Center, tel. 71 327 00 00, tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)

P A R T n E R  B I Z n E S O W y 

FM GROUP Polska Artur Trawiński

wpisany do CEIDG  
NIP: 898-195-35-47
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny: 
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/FMGroupPolska

Odwiedź sklep internetowy: www.sklep.fmgroup.pl

www.fmgroup.pl

© FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 
ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, nIP: 895-187-00-93, KRS: 0000268185, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 2015

pOL 012015     k w I E C I E Ń

DZIAŁ REKLAMACJI:

tel. 71 327 00 23, 71 327 00 24,  
71 327 00 25 
tel. kom. +48 727 92 00 12
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:

tel. 71 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)
faks 71 327 00 53, 71 327 00 54 
e-mail: zamowienia@perfumy.fm

SALON SPRZEDAŻY:

ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. 71 328 98 90

20
14

© FM GROUP wORLd
www.FMWORLD.COM
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