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CUDOWNE ZAPACHY na lato!

Makijażowe triki gwiazd

Sprzątanie przyjazne dla kieszeni
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zeStaw 
dla dwojga

w rewelacyjnej 
cenie!

Puder bambusowy 6,4 g

Szampon dla mężczyzn 200 ml

emulsja do demakijażu 3 w 1 
β-Glucan Active 200 ml

Oferta Specjalna

79,65 PLN15,90 PLN
To się opłaca! 

Skorzystaj z 3 promocji ze stron oznaczonych 
hasłem oFerta SpeCjaLna i kup nasz hitowy 

zestaw produktów za jedyne 15,90 pLn!

Oferta Specjalna
Zestaw za jedyne 15,90 PLN – str. 2

20+
Serum do twarzy 
β-Glucan Active 
30 ml | sr1

61,20 PlN

48,90 PlN
1629,96 PlN / 1 l

Nie daj 
umknąć 
okazji!

Kosmetyki do 
zadań specjalnych 

w wyjątkowych, 
letnich cenach!

Maska do włosów 
farbowanych 

triumph of orchids 
200 ml | og2

Szampon do włosów cienkich 
i pozbawionych puszystości 

200 ml | w10

Szampon 
przeciwłupieżowy  
200 ml | w06

OchrOna 
kOlOru

ZerO 
łupieżu

WymarZOna 
objętość 
włosów

ZdrOWO 
wyglądająca 

cera

gładka i jędrna 
skóra

40+
krem odmładzający 
na noc Gold regenesis 
50 ml | kn2

84,00 PlN

67,20 PlN
1344,00 PlN / 1 l

21,70 PlN

17,20 PlN
85,99 PlN / 1 l

20,10 PlN

15,90 PlN
79,50 PlN / 1 l

34,00 PlN

25,50 PlN
127,50 PlN / 1 l
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Oferta Specjalna
Zestaw za jedyne 15,90 PLN – str. 2

płyn do mycia szyb 
750 ml | u001

12,90 PlN

11,50 PlN
15,33 PlN / 1 l

płyn myjący do powierzchni 
plastikowych  
750 ml | ga01

16,90 PlN

14,00 PlN
18,66 PlN / 1 l

pianka zapobiegająca 
osadzaniu się pary wodnej   
300 ml | u009

14,10 PlN

12,00 PlN
40,00 PlN / 1 l

płyn uniwersalny 
1000 ml | u003

15,60 PlN

13,50 PlN

Wpuść lato 
przez okNo!

Megaoszczędności przy sprzątaniu i myciu okien!
Ceny płynów FM GroUp For HoMe zostały podane bez rozpylacza. 

kup go osobno za jedyne 1,90 pln!

Uniwersalny szampon 
dla psów 
200 ml | z003

19,50 PlN
74,50 PlN / 1 l

Łagodny szampon 
dla yorków  
200 ml | z002

19,90 PlN
74,50 PlN / 1 l

Suchy szampon dla kotów  
100 g | z001

16,90 PlN
149,00 PlN / 1 kg

Oferta Specjalna
Zestaw za jedyne 15,90 PLN – str. 2

Każdy szampon 

za jedyne 

14,90 PlN!

Radość
na czterech 

łapach

Wykorzystaj ciepłe dni 
i wykąp mnie w ogrodzie! 

Nie myj jednak mojej sierści 
swoim kosmetykiem do włosów 

– zasługuję na własny, 
a moja skóra ma zupełnie inne 

potrzeby i pH!

               wypróbuj również  
perfumowane mgiełki dla zwierząt!

Katalog FM GROUP FOR HOME nr 11, str. 71
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Makijażowe 
triki Gwiazd 

Nasza rada: Nawet jeśli natura poskąpiła Ci 
idealnych rysów, możesz ją wyręczyć i samodzielnie 

wymodelować twarz, idąc śladami takich sław jak 
Kim Kardashian czy jennifer lopez. Z zestawem do 

konturowania twarzy FM GROUP MAKE UP będzie 
to niezwykle proste, a makijaż – perfekcyjny. 

Wystarczy nałożyć w odpowiednich miejscach 
puder do konturowania, bronzer i rozjaśniacz.

Zestaw do konturowania 
twarzy 
6,6 g | zt1

39,00 PlN

31,20 PlN
472,73 PlN / 100 g

twarz owaLna twarz okrąGŁa

twarz kwadratowa twarz trÓjkątna

Oferta Specjalna
Zestaw za jedyne 15,90 PLN – str. 2

Oferta Specjalna
Zestaw za jedyne 15,90 PLN – str. 2

Bestsellery 
roku 
% taniej!

Utrwalający spray 
do makijażu  
100 ml | um1

22,00 PlN

17,60 PlN
17,60 PlN / 100 ml

tusz do rzęs Lash expert 
Mascara glam Black
11 ml | m007

29,90 PlN

23,92 PlN
217,46 PlN / 100 ml

pięknie zmatowiona 
skóra w każdej sytuacji, 
w podróży i w pracy! 

Lusterko z bibułkami matującymi
g232

19,00 PlN

15,00 PlN

idealny makijaż i świeża 
cera na dłużej

Zalotnie podkręcone 
i pięknie wydłużone 

rZęsy 

zachwycaj 
spojrzeniem

z lash expert 
mascara!

przed powięcej na naszym blogu: 
www.mamczasdlasiebie.pl
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Oferta Specjalna
Zestaw za jedyne 15,90 PLN – str. 2

peeling do stóp 
75 ml | s007 

13,90 PlN

11,10 PlN
147,99 PlN / 1 l

kojąco-odświeżający 
żel do stóp 
75 ml | s008

Antyperspirant 
do stóp 
150 ml | s009

Głęboko nawilżający krem do stóp 
75 ml

17,00 PlN

13,60 PlN
181,34 PlN / 1 l

19,90 PlN

15,90 PlN
106,00 PlN / 1 l

cudowna 
gładkość!

uczucie 
lekkości! 

niesamowita 
świeżość!

chodzenie Boso 
nigdy nie Było tak przyjemne!

krok po kroku
piękne stopy

Krok 1:  kup peeling, żel lub antyperspirant  
 do stóp taniej o 20%!

Krok 2:  krem do stóp możesz dobrać  
 aż 25% taniej!

płynny eyeliner 
1,1 ml | Navy Blue el03

23,90 PlN

17,93 PlN
1629,55 PlN / 100 ml

Cienie podwójne 
3 g | Inky Night nc05

19,90 PlN

15,92 PlN
530,66 PlN / 100 g

tusz do rzęs Volume 
designer Mascara 
11 ml | Royal Blue m004

27,90 PlN

22,32 PlN
202,91 PlN / 100 ml

Flamaster do brwi 
3 ml | Nut Brown kr08

27,90 PlN

20,93 PlN
697,50 PlN / 100 ml

Cień kaszmirowy  
2,5 g | Carmine Red cn20

13,90 PlN

11,12 PlN
444,80 PlN / 100 g

Makijaż z fantazją

latem pozWól 
soBie na Więcej!

do 20% 
taniej!

wykonaj makijaż ze zdjęcia sama! 
Jak go zrobić krok po kroku, 
znajdziesz także na 

           /FmGrouppolska

Podkreśl brwi za 
pomocą flamastra. 
Jasny róż z podwój-
nych cieni Inky 
Night rozprowadź 
na całej ruchomej 
powiece. Rozetrzyj 
pędzlem do cienio-
wania.

Niebieski cień na-
łóż w zewnętrznym 
kąciku oka tuż 
przy linii rzęs 
i w załamaniu po-
wieki – na kształt 
litery „V”. Użyj 
pędzelka do cieni. 

Czerwony cień 
kaszmirowy nałóż 
na cały środek 
ruchomej powieki. 
Dokładnie roze-
trzyj przejścia kolo-
rystyczne pędzlem 
do cieniowania.

Płynnym eyeline-
rem w niebieskim 
kolorze narysuj 
kreskę tuż nad linią 
górnych rzęs, 
a dolną precyzyjnie 
podkreśl niebie-
skim cieniem Inky 
Night.

Na koniec 
dokładnie wytuszuj 
rzęsy. Wybierz tusz 
Volume designer 
Mascara Royal 
Blue i przyciągaj 
spojrzenia! 

17,90 PlN

13,40 PlN
(przy zakupie zestawu)

25%
tanie

j
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naturalny cukrowy peeling do ciała 
Body Sign cream & blackcurrant 
180 ml | bs23

43,90 PlN

37,30 PlN
207,23 PlN / 1 l

naturalny mus do ciała 
Body Sign cherry & chocolate 
180 ml | bs04

45,90 PlN

41,30 PlN
229,42 PlN / 1 l

Naturalny krem 
do ciała Skin Lab  
130 g | sl14

42,90 PlN

34,30 PlN
263,84 PlN / 1 kg

dla najbardziej 
wymaGających 

mężcZyZn

Natura
dla tWojego 
piękna

tw
oja

 

skó
ra m

a 

na n
ie

 

apetyt!

RELAKSUJĄCY 
MASAŻ
15% taniej!

naturalne masło do ciała na gorąco: 
• Body Sign cream & blackcurrant 
     65 g | bs21

• Body Sign cherry & chocolate 
    65 g | bs01

• Skin Lab
     65 g | sl13

49,90 PlN/szt.

42,40 PlN/szt.
625,31 PlN / 1 kg

taka okaZja 
już się nie 

powtórZy! 
Przy zakupie dowolnego masła 
do ciała na gorąco za wybrany 

zapach z Kolekcji Klasycznej 
zapłacisz 

30% mniej!

86,80 PlN/zestaw

68,20 PlN
za zestaw

(oszczędzasz aż 18,60 PLN!)

dLa niej i dLa nieGo! 
zapal świecę, a masło zmieni się 
w pachnący olejek!

wybierz swój ulubiony zapach
z objętych promocją:

Perfumy damskie 30 ml: 
FM 33, FM 81

Woda perfumowana męska 50 ml: 
FM 52, FM 64

-2
0%

10
Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World. Szczegółowe opisy produktów znajdziesz w katalogach produktów FM GROUP oraz na stronie www.fmgroup.pl.

11
Katalog FM GROUP SPECIAL nr 15 obowiązuje od 29.07.2015 r. od godz. 8:00 do 15.09.2015 r. do godziny 21:59 lub do wyczerpania zapasów.



zatrzymaj 
najpiękniejsze 

chWile Wakacji!
Zabierz na letnie wyjazdy swój ulubiony zapach 

FM Federico Mahora, a już zawsze będzie 
Ci przypominał wyjątkowe miejsca, cudowne 

przyjaźnie, może nawet wakacyjną miłość…

tylko 
teraz 
naWet

25% 
taniej!

woda perfumowana męska z kolekcji klasycznej 
50 ml

Fm: 56, 189, 208, 224, 455, 459

36,90 PlN/szt.

27,60 PlN/szt.
552,00 PlN / 1 l

Perfumy damskie z Kolekcji Klasycznej 
30 ml

Fm: 16, 18, 20, 26, 32, 173

36,90 PlN/szt.

27,60 PlN/szt.
920,00 PlN / 1 l

Perfumy damskie 
z Kolekcji Klasycznej 
15 ml

Fm 237

18,45 PlN

14,80 PlN
986,46 PlN / 1 l

w MaŁyCH FLakonaCH 
– do zabrania 
w wakacyjną podróż!

Perfumy damskie 
z kolekcji Luksusowej  
30 ml

Fm 281

52,50 PlN

47,20 PlN
1573,25 PlN / 1 l

Perfumy damskie 
z kolekcji Luksusowej  
50 ml

Fm 351

55,20 PlN

46,90 PlN
938,00 PlN / 1 l

Woda perfumowana damska
z kolekcji Luksusowej  
100 ml

Fm 283

55,20 PlN

46,90 PlN
469,00 PlN / 1 l

woda perfumowana męska
z kolekcji Luksusowej  
100 ml

Fm 195, 151

55,20 PlN/szt.

46,90 PlN/szt.
469,00 PlN / 1 l

woda perfumowana męska 
z kolekcji Luksusowej  
100 ml

Fm 335

58,50 PlN

49,70 PlN
497,00 PlN / 1 l

woda perfumowana męska
z kolekcji Luksusowej  
100 ml

Fm 302

69,60 PlN

62,50 PlN
625,00 PlN / 1 l

woda perfumowana męska
z kolekcji Luksusowej  
100 ml

Fm 326

55,20 PlN

46,90 PlN
469,00 PlN / 1 l

Perfumy damskie 
z kolekcji Luksusowej  
50 ml

Fm 355

62,55 PlN

53,10 PlN
1062,00 PlN / 1 l

Woda perfumowana damska
z kolekcji Luksusowej  
100 ml

Fm 363, 364

58,50 PlN/szt.

49,70 PlN/szt.
497,00 PlN / 1 l12
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twoje 
ulubione 
zapachy 
W gorącej 
ceNie!
tylko 

36 PLN  
kaŻdy!

Perfumy damskie 

z Kolekcji Hot 

30 ml

Fm 18

42,35 PlN

36,00 PlN
1199,92 PlN / 1 l

perfumy męskie 

z Kolekcji Hot 

50 ml

Fm 134 

42,35 PlN

36,00 PlN
719,95 PlN / 1 l

musisZ  
to mieć!

księga zapachu wprowadzi Cię 
w fascynujący świat perfum, 

a z kołem zapachowym 
wybierzesz zapach idealny 

dla siebie i przyjaciół! 

Kupisz je w naszym sklepie
 na www.sklep.fmgroup.pl.

kuszący 
kolor Ma Moc 
uwodzenia! 

Flirtuj!

Aksamitna pomadka 
w kremie 
8 ml

26,90 PlN/szt.

21,52 PlN/szt.
269,00 PlN / 100 ml

owocowy błyszczyk 
do ust  
15 ml

13,50 PlN/szt.

10,80 PlN/szt.
72,00 PlN / 100 ml

Zmywacz 
do paznokci 
100 ml | n106

29,80 PlN

20,85 PlN

Lakier do paznokci 
10 ml
do wyboru:
Lavender Field | n013
Olive Green | n012
Fresh Carrot | n030
Fresh Mint | n019

po
leć 

rów
nie

ż 

ko
leżance!

Kup zmywacz, 
a wybrany 
laKier 
do paznoKci 
będziesz mieć

50% 
taniej!  

Brown Satin | li23orange Silk | li24
Cherry | li18 Raspberry | li19

Peach | li17 wild Strawberry 
| li20

ciesz się 

dłużej zapachem
! 

aż do
 

30%
 

zaperFum
o

w
ania!
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wodoodporny żel 
na tusz do rzęs 
8 ml | wm1

25,90 PlN

20,70 PlN
259,00 PlN / 100 ml

rZęsy, którym 
niestrasZna 

kąpiel w basenie
i morZu

Pomadka lodowa 
3,5 g | li21

19,90 PlN

16,90 PlN
483,28 PlN / 100 g

usta 
roZpiesZcZane 

kompleksem 
witamin

róż spiekany  
1,4 g | Golden Toffee nr05

24,90 PlN

16,20 PlN
1156,07 PlN / 100 g

Satynowy olejek do ciała 
i włosów triumph of orchids 
75 ml | oa1

24,90 PlN

19,90 PlN
265,27 PlN / 1 l

doskonałe 
nawilżenie 

po opalaniu 

wakacyjne must have 

Bezzapachowy 
antyperspirant w kulce 
50 ml | 00t

16,90 PlN

14,30 PlN
285,95 PlN / 1 l

dla Kobiet
 i mężczyzn!

premia! 
Przy zakupie dowolnego 
kosmetyku z tej strony – 

praktyczny przybornik za 

4,90 pln!
Podróżny przybornik do szycia 

z niezbędnymi akcesoriami, 
takimi jak nitki, guziki i agrafka. 

wymiary: 6,5 x 7 x 1,5 cm
g265

kosMetyki 
idealne 
na plażę!

to
p 

o
Ferta! 

-3
5%

Złocisty 
rumieniec

Kultowa oferta! 
Kosmetyki CC 
25% 
taniej!

Balbina Martini 
ekspert FM GroUp, trener produktowy

Letni makijaż powinien łączyć w sobie ochronę, naturalność, rozświetlenie 
i łatwość aplikacji. Dlatego w Twojej wakacyjnej kosmetyczce nie może 
zabraknąć kolekcji CC! 
Każdego ranka, na uprzednio stonizowaną skórę, nałóż cienką warstwę 
bazy CC: wybierz Wise Green, jeśli Twoja skóra jest płytko unaczyniona, 
lub Brilliant Peach, jeśli chcesz dodać skórze świeżości. Zaraz potem roz-
prowadź krem CC – zapewni Ci optymalne nawilżenie, nie obciąży 
skóry i, co najważniejsze, filtr SPF 15 ochroni ją przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. Dzięki wyjątkowym właściwościom 
kosmetyków z kolekcji CC możesz zrezygnować z kremu na dzień. 
CC to Twoje wakacyjne must have!

krem CC Colour & Care 
30 ml

49,90 PlN/szt.

37,43 PlN/szt.
124,75 PlN / 100 ml

św
ie

tny 

na lato! 

Z Filtrem
 

spF 15

Bright Ivory | cc06

Genius Nude | cc04

Smart Beige | cc05

Baza CC Colour & Care 
15 ml
Brilliant Peach | cc10

Wise Green | cc09

34,90 PlN/szt.

26,18 PlN/szt.
174,50 PlN / 100 ml
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płyn myjący do paneli laminowanych  
1000 ml 

+
Gąbka czyszcząca  
1 szt.
z200

37,90 PlN

29,90 PlN

Balsam do mycia naczyń   
750 ml 

+
płyn do mycia lodówek 
i mikrofalówek 
750 ml
z203

31,80 PlN

25,90 PlN

w SaLonie W KUCHNi w GarażU

w praLni 
i GarderoBie

w ŁazienCe

żel do usuwania 
kamienia i rdzy 
750 ml  

+
płyn do mycia 
kabin prysznicowych   
750 ml
z202

27,00 PlN

22,90 PlN

Preparat 
do czyszczenia 

fug   
750 ml 

+
Mleczko do 
czyszczenia 

urządzeń ku-
chennych 

i sanitarnych 
750 ml

z201

25,15 PlN

19,90 PlN

Odplamiacz
750 ml

+
preparat ułatwiający prasowanie 
300 ml 
z204

29,65 PlN

24,90 PlN

Preparat do czyszczenia 
felg aluminiowych 
750 ml | au02

23,60 PlN

16,90 PlN
22,54 PlN / 1 l

s
p

r
z

ą
ta

n
ie

 p
r

z
yj

a
z
n

e
 

d
l
a

 k
ie

s
z
e

n
i!

Ceny środków chemicznych 
FM GroUp For HoMe 
podane są bez rozpylacza  
i pompki. kup je osobno
za jedyne 

1,90 pln!
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Mrożona herbata z cytrusami

Składniki:
• ok. 7 łyżeczek herbaty zielonej  
 aurile Euphoria
• cukier trzcinowy do smaku
• 1/2 cytryny
• 1/2 limonki
• 1/2 pomarańczy
• woda mineralna
• kostki lodu
• listki mięty do dekoracji

przygotowanie:
Herbatę zalać litrem wody o temperaturze 
80°C i parzyć przez 4 minuty. Oddzielić 
napar od fusów, posłodzić do smaku, prze-
studzić i wstawić do lodówki na 2 godziny. 
W tym czasie przygotować owoce: prze-
kroić połówki owoców na ćwiartki: część 
owoców rozgnieść za pomocą tłuczka 
barmańskiego i sok z miąższem dodać 
do schłodzonej herbaty; resztę drobno 
pokroić. Wysokie szklanki wypełnić kost-
kami lodu. Wlać schłodzoną herbatę, dodać 
pokrojone cząstki owoców, uzupełnić wodą 
mineralną i ozdobić listkami świeżej mięty.

Mrożona herbata z owocami 
i miętą

Składniki:
• ok. 7 łyżeczek herbaty czerwonej  
 aurile joy
• cukier do smaku
• 1/2 l wody mineralnej
• truskawki, maliny, porzeczki, listki  
 mięty do dekoracji

przygotowanie:
Herbatę zaparzać przez 5 minut w 1/2 litra 
wody o temperaturze 96°C. Posłodzić do 
smaku. Przelać do foremek do lodu  
i zamrozić. Kostki herbacianego lodu 
włożyć do dzbanka, zalać wodą mineralną. 
Dla ozdoby dodać truskawki, maliny i listki 
świeżej mięty.

Herbata zielona 
aurile euphoria 
75 g | ah2

22,90 PlN

19,45 PlN
259,29 PlN / 1 kg

Herbata czerwona 
Aurile Joy 
75 g | ah3

21,90 PlN

18,60 PlN
247,94 PlN / 1 kg

tłuczek barmański
g257

14,90 PlN
Miej fantazję przy robieniu 
drinków! 

Materiał: stal nierdzewna i plastik, długość: 21,5 cm

Kawa mielona Aurile 
espresso experience 

250 g | ar3

28,90 PlN

23,10 PlN
92,39 PlN / 1 kg

niesamowita 
oFerta 

kup kawę aurile espresso experience i dobierz 
foremkę do lodu za jedyne 7,90 pln!

z802

36,80 PlN / zestaw

31,00 PlN
zestaw

wakacyjne 
orzeźwienie

z aurile!

topnieją  

 ceny!

20%

tanie
j
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na ciepłe wiecZory 
– gorąca lektura! 
polecamy magazyn dla partnerów
Biznesowych FM GroUp inFo. 
to aż 28 stron pełnych 
interesujących artykułów! 

piłka plażowa 
różowa h139

granatowa h140

8,90 PlN

za jedyne
1,90 PlN

tylko
teraz!

nadmuchiwana 
– możesz zabrać 
ją ze sobą wszędzie! 

Średnica: 28 cm

ciekaWie moŻe Być 
W kaŻdą pogodę!

10% zysku ze sprzedaży kredek
przekażemy na pomoc osobom w trudnej 
sytuacji życiowej i najbardziej potrzebującym!

Kredki dwustronne
Aż 12 dwukolorowych kredek – dla małych i dużych rysowników. 

wymiary opakowania: 9 x 17 x 0,9 cm 

 g263

7,90 PlN

doskonałe 
do szkoły! 

kup przed 1 Września! 

Babeczki o smaku 
owoców skandynawskich

Składniki suche:
• 250 g mąki pszennej
• 170 g cukru pudru
• 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• szczypta soli
Składniki mokre:
• 150 g masła
• 3  łyżki gęstego jogurtu naturalnego
• 2 jajka
• 1 filiżanka mocnej kawy Aurile  
 Scandinavian Fruits przygotowanej  
 z 5 łyżek kawy na 0,5 szklanki wody
Krem:
• 250 g serka mascarpone 
• 200 ml śmietany kremówki
• 3 łyżki cukru pudru
Do dekoracji: 
• borówki, jeżyny, maliny, jagody

przygotowanie:
Przed przystąpieniem do pieczenia rozpuścić 
masło oraz przygotować mocny napar kawowy 
w dowolnym ekspresie lub zaparzaczu – 
wszystko odstawić do ostygnięcia. W dużym 
naczyniu wymieszać dokładnie wszystkie suche 
składniki, a w mniejszym wystudzone składniki 
mokre. Następnie przelać mokre składniki do 
suchych, kilka razy intensywnie zamieszać 
i szybko przełożyć otrzymaną, niejednolitą 
masę do foremek silikonowych lub tradycyjnych 
foremek na babeczki wyłożonych papilotkami, 
wypełniając każdą z nich do połowy. 
Piec ok. 25 minut w temperaturze 180°C. 
Kiedy babeczki będą gotowe, dobrze schłodzo-
ny ser i śmietanę zmiksować z cukrem na gładką 
masę. Po ostygnięciu babeczek udekorować je 
kremem i owocami.

Druga kawa 
-25%!
kup też dla 
sąsiadki!

Kawa aromatyzowana 
aurile Scandinavian Fruits – 2 szt. 
Mielona 2 x 250 g  | z205

53,80 PlN

47,00 PlN

Świetna zabawa 
z najmłodszymi!
Foremki do lodów
Zestaw 4 foremek – każda w innym, wesołym 
kolorze! do przygotowywania lodów owocowych, 
śmietanowych i wyśmienitych sorbetów. 

Materiał: plastik 
wymiary: 8,3 x 15 x 3 cm
g264

13,70 PlN

zrób sama 
zdrowe, pyszne 
lody!

nasza rada: Przy okazji 
pieczenia babeczek zblenduj 
owoce, które Ci zostały, dodaj 
odrobinę soku z limonki, 
cukier lub miód do smaku 
i przelej do foremek do lodów. 
Włóż do zamrażalnika – po 
kilku godzinach sorbetowy 
przysmak gotowy!

Więcej przepisów na pyszne 
lody i sorbety będziemy publi-
kować na naszej stronie

           /FmGrouppolska 
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Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
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 albo przez FM GROUP Mobile są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP.
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FM GROUP Polska 
Artur Trawiński 
wpisany do CEIDG
NIP: 898-195-35-47
ul. Żmigrodzka 247 
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny  
i do składania reklamacji:  
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
zamowienia@perfumy.fm
reklamacje@perfumy.fm

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

Zapytaj Partnera Biznesowego
o gorące oferty FM GROUP SPECIAL!

P A R T N E R  B I Z N E S O W Y

www.facebook.com/FMGroupPolska

www.fmgroup.pl

www.sklep.fmgroup.pl

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

Pobierz katalog 
na smartfona:


